SUN КУ - Үнэний гэрэл
Сайн зохион байгуулалт хийсэн мадаггүй зөв
анхаарах , бие даасан байдал , гүн, хамгийн тун
сонирхолтой түүхийг бид ёс суртахууны юм ёс
суртахууны бүхий түүхийг хэлж өгөх алхам үр дүнд
маш сайн санаа харилцан ... энэ түүхийг харж байгаа
шиг
хоёр
найдвартай,
тохиромжтой
хөлгүүдхэн
нээлтийн цагаас хойш , саарал илжиг давс , маш хүнд
ачаа ачиж байсан эртний Япон дамжуулан аялалаа
гаргасан;Тэр маш хөнгөн байсан тул ачаалал таны очих
газар тосохоор уруу удирдагдах хар илжиг нь түүний
аз саарал босч чадсангүй маш бүдүүлэг арга болох нь
сайрхал хүртэл хөвөн авч, бүдэрч хүчин чармайлт усны
derretendo- том шалбааган руу унаж байхад үхэх гэж
байсанхагас ачаалал бол хар илжиг төлбөргүй үлдсэн
нь юу авч хөнгөвчлөх , өргөх бий явдаг гэдэг гайхалтай
аз анд үзэж үгнийх нь .Атаархал үүдэлтэй , ижил хувь
заяа хүлээж усанд хаясан .
Хөвөн нь хар бараг боломжгүй ч мэдээж, эцэст нь
ядрах нь миний харсан зогсож, үхэх гаргах усыг
дэвтээнэ .
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Өвөө нь түүхүүд
Хайр нь солонго шиг үргэлж одоо биш, харин үргэлж
байна !Үл гүйцэлдэх онол эмх замбараагүй байдлын
улмаас 1 = 1 + 1 = 2 томъёолсон : 2 = 1a Солонгийн
өнгийн хавтастай спираль Utopia multifactorial хайр
цацрагийн хамгийн их эрчим хүч аж ахуйн нэгж нь
дуусна , наранд цэцэглэнэ - дэлхий нар нэг өнгө
нөлөөлж, хугацаа дууссанертөнцийг будаг - Би
амьсгалж , та хайр мөн агаарт урам зориг , Би та нарын
дэлхийг будаг нь бүх өнгийг байна!Бид зүйлсийг
мэдэрч, гэвч тус тусад нь үнэн баримтыг нуух биш юм
өөр нэгтгэх зүйл байдаг талаар бүх хэсэг юм.Миний
анхны дурсамж нь ердөө л зүгээр л ямар нэг тод өдөр
гэрээ шингээж , reminiscences байна, Харанхуйгаас
гэрэл хүчээр намайг хэрхэн бэлтгэдэг , бүх constelar
нутгийн иргэдэд эрх мэдэл, эрчим хүч түгээх болно.Би
нэг л өдөр зай байх аваас бодож өөрийгөө тавьж ?Нэг л
өдөр зай байх аваас, тэр нь устгагч , аймшигтай дуу
чимээ ихтэй , эсвэл тод эцэж сайхан, гэгээлэг, эрч
хүчтэй байсан.Тус бүр рентген / өвөрмөц, онцгой байх ,
өөрөөр хэлбэл өөр өөр шинж чанартай , үйл
ажиллагааны өөр хэлбэрийн , янз бүрийн гэрэл , хүн
бүр рентген байна.За нэг өдөр нь эх байсан юм наад
зах нь нэг зай байх буюу.Үед хуваалцах хүмүүс
бутархай гарч ямар ч үед бүр рентген , үйл
ажиллагааны хэлбэртэй байдаг.Бид цацраг дээр
ажиллаж байгаа / бид чиглэл , хүрэх газраа өөрчлөх
боломжтой байх .Хэрэв та тухайн тоглоом нь: очих , би
Бурханы нэрийг ажиллуулдаг анх удаа хувьд нэг өдөр
би тайлбарлах болно надад дараах түүхийг ярьж нь
Коран дагалдагч нь яриа итгэл үнэмшил, итгэлтэй ,
ирсэнгар, эрс Бурханаас асуух нь танд хамгийн их оноо
орхиж, танд Damn үлдээсэн байна.Хайрт , түүх доош
багасвал ч хэн эцэст нь мэдээлэл гарсан ?Гэхдээ гадна
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бид арга хэмжээ болон радиустай байна гэдгийг би та
нарт ярихыг хүсч , энэ түүхээс / орчинд ажиллаж байж
, тус бүр өөрийн эрчим хүч / хэлбэр / зан нь шоо
эргэлдэж .Би энэ нь трансформаторын байх ба бүх зүйл
бодит
байдлыг
өөрчлөх
гэж
гялалзаж
хүчний
тэнцвэрийг байх явж байгаагаа мэдэж байсан.Сэтгэл
ханамжтай сэтгэл дундуур амьдарч сэргээснээр эрчим
хүч, таны ертөнцийг будаг бүхий л өнгөөр болсон юм
.Би сайхан өснө энэ номоор дамжин ердийн болон
судлах бичих хичээлийн өөр бодит байдал дээр гэнэт
сэрлээ.Би бодол хэрхэн дамжуулах талаар тусгаж,
гэрэл , түүний хүч нь тэнцэхгүй .Бид бүгд олон хэтийн
төлөв нь гинжин дагах хэрэгтэй ба сэтгэл тайван
агшинд байгаа талаар бид харагдах байдал нь гэнэн
биш юм , эрчим хүчний тэлж гэж бодож байна.Хөнгөн
гэмт нь шаналсан оюун ухаан үргэлжилж байгаа бөгөөд
одоо урам зориг байх болно авсан олон янзын дуу
хоолой илүү чанга дуугаар хамтад нь дуу хоолой , үг ,
урлагийн илэрхийлэл юм.Зүрх цохилж , судас тэлэх нь
хэмнэлтэй байдаг.Бүх юм нь Q байдаг учраас
хэлмэгдүүлэлт үхэгсдийг байна.Бид бүгд муу гэж юу
бодож, заримдаа биднийг хааж хийж, " гэхдээ бид бүгд
бодох " дурсамж үргэлж одоо биш юм , энэ нь муу юм,
учир нь ямар ч pratiques үзэн ядалт хэлж байна.Бид
бүгд л үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг боловч зөв
цагт нь , мөн үнэнийг илүү шударга ч , бид үзэл бодлоо
илэрхийлэх янз бүрийн хэлбэртэй байж , сайн сайхан
тэнцвэрийг бий болгох явдал юм бүгд биш .Тэнцэл
мэдрэлийн байгаа нь тэнцвэргүй байгаа нь цикл явцдаа
юм.Хүмүүс санал өгөх дуртай.Бүх нийтээр цэвэр ариун
хайр бий болгодог өрөвдөж байна.Нар хүн бүр хүссэн
үедээ мартдаг , бүх шударга бус явдал хамаарна , учир
нь олон хэтийн төлөв , олон санаа , ... тэнд нөхөж
баршгүй зүйл цөөхөн хэрэгт ял шийтгэгдсэн , үргэлж
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байдаг , хэвийн бус юу ч болж байгаа юм , эрчим
хүчний эх үүсвэр юм.Хайр нь үргэлж ганцаараа
таашаал ба эх үүсвэр бөгөөд хамгаалсан : мэдлэгийг
бидэнд тодруулж гар чийдэн байгаа хэдий ч бодох
дургүй байдаг хүмүүс байдаг .
Бид бүгд заримдаа айдас байдаг өдий хүрсэн тэд бүгд
хэлж, тэнэг зүйлийг хийж байдаг.Хэрэв бид санаж
хүсэхгүй байгаа ямар нэг зүйл байдаг , хэнд ч бичиж
чадахгүй байна , гэхдээ энэ нь ямар нэгэн зүйл нуух
бид бүгдээрээ эмзэг байдаг учир , бид бүх зүйлийг
таашаал мэдэрч, боломж lurks үед хаалгыг онгойлгож
бид гунигтай үедээ би мэднэ , үргэлж үүнийг хүлээн
зөвшөөрөх биш, харин сайн юм." Хэн ч хэн нэгэн нь"
гэх мэт хүн бүр гэрэлтэж эрхтэй байдаг бусад нь
мэдрэмж үргэлж байдаг, гэхдээ .Найрамдал найз нь
сайн зарчим нь өөр өөрийн юм үргэлж байдаг.Та
өөрийн эерэг үзнэ үү төрөлхийн авъяастай дага.Бид
бүгд л хайртай болох ба хайр хайр бид үргэлж
эргэлзээгүй уулзвар тоглолтонд үгээр нь антагонист
үгээр ч таны логик нь , бие биенээ хайрлаж, төрөлтийн
түвшинг нэмэгдүүлэх, бид энэ мэдрэмжийг хүндэтгэх
ёстой хайртай байдаг гэрлийн үүсгүүр юмзовлон
байх.Тиймээс сонс " гэж юу вэ хуучин байсан мэргэн
ухаан , харин ухаалгаар биш юм !"Хүн бүр л сайн, муу
мэдэх вэ?Бидний гарт байдаг сайн, муу байх шийдвэр
байна, зарим нь галзуу саруул ухаан , үнэхээр мэдлэг
нь чухал !?Амьдралын сургуулийн төгсөгч байх
боломжтой бол ... Би , миний, надад хайртай хүмүүст ,
та нарын төлөө өөрийгөө эргэж болно.Хувьслын болгож
өөрчилнө.Статик
хөдөлгөөнийг
орхидог
шинэ,
гайхалтай зүйл нь ч уралдааны бодол санаа, тэсэн
ядан хүлээж нь сэтгэлийн зовиур, цахилгаан,
ажиллуулах байгууллага, тэжээл итгэл найдвар нь
эрчимтэй гүйдэл дамжуулж нь кабелийн .Саа өвчтэй
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хөдөлгөөн, хүчдэлийн хүрээ өсч үнэндээ бид бие
биенээ холбогдож бодол шатаар доош , хөдөлгөөнийг
хянаж , хэмжих .Бид гаралтай , амьдралын торгон
агшин өгсүүр дээр таарах биш зан , нүүр болон
хөдөлгөөнийг ангилан энэ шат бодол санаа , гэрэл
таныг галзуу энэ зууны бодит байдал дээр хар тугалга
зогсоох ямар ч гүйлтийн зам дээр гүйхэд тэжээх байна
.XXI , эрчим хүч, ид шидийн , үндэсний хувцас,
илэрхий уялдуулж бүх хэдий ч болгоомжтой бай шат
биш, хүн бүр нэмэгдэх , ялангуяа хэн нэг нь нүүлгэж,
дэмжлэг нь намайг тайвшруулж байна уу эсвэл шатаар
авирч байна төрөлхтөн амьдралын шат байдаг
юмбалансын асуудал ?Эрх мэдлийн тэнцвэр бүр сайхан
түвшинд хүртэл шилжилт хөдөлгөөн , болон доош
тэнцэл нь чухал , гэхдээ бүгдийг нь биш ч , доош явах ,
эсвэл дараа нь тахилын сүнс өөрийгөө гол өсгөх нь
өсөх , хүчин чармайлт, тэвчээр хатуужил биднийг
дэмжих хүртэх ёстойгэмтэл, буудал , тэр сэтгэлгээ
сайхан гэрэлд чинь авч болно.Өгч болно гадны хүчний
ямар ч үлдэгдэл , үе шат хатуу , хамгийн чухал
цахилгааны кабель нь амьдралын цикл , дэлхийг
тэжээж ирсэн эрчим хүч итгэл найдварын кабелийн
тэжээгдэнэ.Миний цахилгаан самбар албан тушаал ,
бүх нийтийн эрчим хүчний чиглэлд тушааж болох нэг
байсан юм.Энэ нь дэлхий байгалийн хар зүрх сэтгэлийг
гэрэлтүүлэх болно нарны гэрэл байв.Тэр юу , үүр шөнө
болохоос гэхэд нь цуг ирсэн нэг нэхэмжлэл гунигтай
амьдарч , эргэн сэргэж, дахин төрөхийн мэдэрсэн болж
байсан юм байна хүчирхэг нар ( нар ) * шалан дээр
дусал шиг унах нь цацрагийн эх сурвалж , амь нас,
гэрлийн эх үүсвэр нь энэ .Гаж тухай зогсолтгүй
pivotally хөдөлгөөнийг хайдаг миний гэрэлт цамхагт
.Зүрх цахилгаанд цохиулах нь анивчих анхны
цахилгаанаар цохиулах болон дуу чимээ ихтэй мэдрэл
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мэдэрч эхэлж .Ирж, долгион тойрог орчимд waveforms
бодол санаа явж Цахилгаан соронзон долгион
.Цахилгаан миний бие долгионы хэлхээний намайг
авчирсан гэж одоо дайран өнгөрдөг .Доош цахилгаан
импульс , би , гэрэлт лаа асаж байгаа нь далдлах
байдаг, цахилгаан горимд эргэлдэж ганхаж судас ,
үргэлж импульсийн түүний дотор гэрэл ялгаруулах
илрүүлсэн үед үнэнийг мэдэж байна мөн сайхан дуу
хоолойг гэхэд тод мэдрэмж зовоож хүртэл хааххайлсан
лав хуримтлагдсан өвчин .Цахилгаан нээлттэй хаалга
зөөлхөн хүрч , гэхдээ нээх ямар ч цаг хугацаа хаах
.Цахилгаан хэлхээний хар эрчимтэй үзэн ядалт үндэс
багасгах харсан.Тод утаа клиринг цахилгаанаар санах
ой , ширүүн хязгааргүй electromagnetismos цутгаж
оюун ухаанд цахилгаан ярьж байна., Оюун ухааныг
туйлдуулж оргих нь хөнгөн, хар цахилгаанжуулах
байгаа туяаг цахилгаанжуулах надад тасралтгүй
гинжин нэвтрэхээс төрлөхтөнд гэрэл шарж болох
өргөжүүлнэ .Тодорхой бус гэрэл бүдэг гэрэлд Ер бусын
бодь гэрэлтүүлдэг.Цахилгааны утас надаар дамжуулан
эрчим хүчийг эрчимтэй бие бүрэн ажиллуулах
хэрэгтэй.Subo болон 10-р хэлхээний руу дэвшилт
болон ENERGIA " амжилтгүй болсон , үл муудах ч
харанхуй байгаа нь эрчим хүчний алдагдлыг бөгөөд
онгод хөөрөлд , мэдрэмж үгс дээр трамвайгаар буурсан
байна.Bright огцом тайрах , тод цуурайтахгүй ,
гялалзсан гэрэл хоолой зангируулан татаж , аянга
анивчина бол хар нүдний баримжаа нь алдаа гаргасан
төрөлхтөн бүрхэг .Нь гэрэл гэгээтэй , ямар ямар ч
цэцэглэж , бүх чиглэл, жинхэнэ утгаар нь аянга унах
байдаг." Ofusculência " болон эдгээр цоолохыг аянга
бусдын таатай мэдрэмж болон илэрлээ сэтгэгдлийг
төрүүлж
байв.Улайсгадаг
ба
атом
,
динамик,
улайсгасан цохилтод зохион таны сэтгэлийн гүн нум
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огтлолцоно.Миний сайхан өндөр гэрэл нь аяархан
хүртэл Curl минь байхгүй бүрэнхийн хүчтэй ,
шийдэмгий гэрэл уриалж , мөн зөөлөн аянга мэт
баярладаг мэдрэмжийн тааламжгүй цохих өнгөөр
байна.Муу ёрын гэрэл, биднийг тарчлаахаар эдгээр
convalescent гэрэл дарамтлах, айлган сүрдүүлэх аюул
урьдчилан харж үзье байдаг юм бэ?Нь гэрэл нууц нь
intimidas та мөчүүдийг даван туулж чадахгүй bucolic
болон таныг дагалдан гэрэл байдаг.Хүчтэй , улаан
гэрэл, хаах хурдасгагч мэдрэл байдаг.Өгсөн биш,
гэрлийн компани гэж бодох ёсгүй юу гэрэлтүүлсэн
хүртэл сунан цохилтын ямар ч Zarpares шок болон
бохирдуулагч оюун ухаан , хөнгөн компани .Thunder
нунтаглаж, таашаал өлсгөлөн дуу чимээ хагалах
.Хүчирхэг гэрэл дуу хоолойг боловсрол эзэмших бусад
амьдралаа буруушааж байна.Хэрхэн хүчирхэг, овор
баглааг нэвтрэн ойлголтыг нөмөрлөө нь бүдэг гэрэл
тэнцэх боломжгүй харилцаа бууруулах туяа lacerating
.Хүчтэй сэтгэл мартах чөлөөлөхгүй тод сансрын нь
нэвтэрч
,
гүн
сансрын
хар
гэрлийн
мананг
гэрэлтүүлдэг.Lightning
халааж,
бараан
болон
хөдөлгөөнгүй , чимээгүй болдог , гэхдээ хязгаар ба энэ
нь яах дуу чимээ амьдарч, бусад гэрэл, гэрэлтүүлэх ,
эсвэл sighs ч энгийн атлаа хачирхалтай түр зуурын
харанхуй болон дунд байлцах улангасч халдварлана
гэж
амьсгаа
цар
хүрээтэй
байнахамгийн
цахилгаанжуулах чимээгүй хийх боломжгүй.Энэ нь
аянгын энэ дэлхий дээр бас нэг аянга унасан үед байх
боломж хөрөнгийн үйл ажиллагаа орхигдсон утга
тунадасыг
уран
болон
ёолох
дуулдаж
олгох
тэмдэглэгдсэн та мөс засдаг .Би (одоо миний өрөөнд
өлгөөтэй ) миний дүү нь авсан зургийг санаж, би дараа
нь үзнэ үү тамын хостууд байсан газарт байна.Гэрэл
саарал дараа, та дараах тэмдэглэж эдгээр үнс зэрлэг ,
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хүчтэй индүү нь зөвхөн үнс өнгөрсөн үеийн гэрэл,
мартаж болохгүй хаа сайгүй ирээдүйн бохирдсон байна
зодуулсан халаана.Одоогоор -ийн салбар төмөр тайрч
удаан шимшрүүлэм болон effusively та нарыг хянаж ,
мөн incontinent үгийг санах ой , гэрэл нь таны цангааг
цутгахад намаг балчигт живж гэрлийн худаг руу шидэж
чамайг хэлж сурталчилах .Нь Uproar нь зүрх сэтгэлд
чинь шүгэл болон blinks дараа нь virile болон эр , эсвэл
эмэгтэйлэг , тачаангуй, ямар нэг зүйлийг , хүслээр
шатаж соронзон байгууллага , тэр ч байтугай нэг тал ,
эсхүл өөр гарц биш юм энэ нь гутаан доромжилсон
хэрэг хоёр хувь хүний smoldering нурам цог үсрэхээс
юм.Эдгээр нь цайвар саарал дулаан харанхуй, Хөнгөн
хийсвэр, бороо нь дулааны хамгаалах байж, залгиж ,
тив, үнэ цэнэтэй орон зай даяар тархсан гэж биднийг
түрэн , тансаг бидэнд ойлголт танилцуулж , бидэнд
олон таашаал ба дарамттай өгдөг.Түгшүүр химийн
суурин цэнгэл , харин crusty ч гэнэн нүүр царай,
хэвлэсэн байна.Мэдрэмж, сайхан баяр хөөрөөс нь
хайхрамжгүй , нүд гялбам мэдэрдэг болон гялалзсан
болон илүүдлийн мэдэрсэн агшилтыг багасгаж , хэрээс
хэтэрсэн зүйл өөр өнцгөөс нь биднийг дахин чиглүүлэх
тийм гэж боловсруулан , oscillate , эсвэл галзуу үсийг
мөргөлдөөн биш юм ухарч болохгүй вэ донтолтын
хооллодогүгүйсгэх
.Нойрсуулах
гэрэл,
тэмтэрч
туршлага мэдрэмж, сэтгэгдэл нь , ямар ч өр зээл ямар ч
зүйлд орооцолдох юм бусын амьтны нойрсуулах
амьдрал зогсонги байдалд хандлагатай байдаг энэ нь
оновчтой , тэнд байгаа гэж итгэх нь биднийг хүргэж ,
хүсэл бууж амлаж нүүр мэдэрсэнхатаасан эх үүсвэр,
сайшаал хөмсөг shamelessness , үзвэрийн төлбөр .Энэ
нь өөр өөр хариу үйлдэл нь ижил бодол шинэ сорилт
биднийг удирдаж , бид цэвэр хүсэл нь тулгарч
заримдаа үндэслэлгүй эдгээр урвал түүнтэй хамт
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хооллож , хамтдаа халаах үед ирж шавар гэх мэт сул
ширхэг хийх биш харин болно байх .
Миний хоёр дахь санах ой , би соронзон хальснууд нь
байсан бол би эмээ шатаар доош унаж санаж машин
дээр Açoreira -д байна яг миний өрөөнд одоо анхны
зураг ижил хувцастай би нэг костюм өмссөн зураг
юмялаа үүдэнд байсан.Би ялаа газар их ухуулга илжиг
, эсвэл байнга ажиллуулж адуу байсан миний эмээ
нутгийг дуудах санаж байна.Миний хоёр дахь эргүүлэн
татахад төрсөн цэнхэр машин эзэмшдэг Миний аав ,
Datsun нь байсан юм.Миний эмэг эх , түүнийг дагах
биш үү илжиг хооронд , түүний дагуу түүх , түүх ярьдаг
миний " хуучин" , настай эмэгтэй түүний чихийг бит
.Хэрэв та ямар ч шүдээ унасан ч уншиж болно түүхийн
дараа нь өнөө .Би хар дарсан хамгийн хүртэл хүүхэд
ахуй насаа байсан хошигнол сайн байсан миний эцэг,
эхийн орон дор байсан нэг удаа миний эмээ цээжийг
хараад, толинд байсан , хар дарж зүүдлэх Би урсгалыг
аймшигтай доош байх хэрэглэж, нэг тогоонд орж , гэж
боддогэнэ нь та мөн л нас барж , хоёр хялбар аргаар
хооронд
нь
холдон
хөндийрч
байгууллагууд
хөдөлгөөний хооронд хувааж, oscillates бол хөнгөн
гэрэл гэгээтэй нь тэр үхэшгүй биш, харин амьдралын
өмнө нас барсан эцэст нь хүүхэд болон нас барсан
мөрөөдөж болох хамгийн муу зүйл байж болноуй
гашуу, ах эгч нар аа ба хөгжүүлж системийн сугандаа
зүрхийг шархлуулсан нь subsists .Ухамсартайгаар
унтраасан байна , тэр ч байтугай тэнд арилгахгүй тийм
хүчтэй юм.ЛСД хөндлөн нэг нь зоригтой аянгын дуу
чимээ өөр хэлхээ холбоо гэсэн дэмжлэг, бид энэ ЛСД
аянга даяар хамрагдаж байна гэдгийг харуулж байна
өөрчлөлттэй сайжруулах .За энд бүх зүйл эрх мэдэл
буюу жин ямар ч тууштай хэвээр байна , шилжүүлэх нь
зөвхөн гаж , хар аянгын , торонд хоригдсон нэг шалтаг
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байх бөгөөд шалтгаан нь шингээлтийн сондгой гүн
grunts илгээх нь , хамрах хүрээ, хөдөлгөөн унтраах
явдаг , учир ньхэрэв та хүсэж байгаа бол үүнийг
зайлсхийх , эсвэл жаргалыг эдлэх хүмүүст бий болгох ,
эсвэл зөвхөн өөрийгөө эрхлүүлж хүсэлгүй зогсонги
байдалд ташуу өнгө , хохирол будагдсан ганхсан
хэвээр нь зовоох ЛСД гэрэл хамгийн нууцлаг , мэт
санагдах нь дэлхийд үгүй.Ер нь хуваагдмал хэлтэрхий
санаа сүнс нь хол бид нүд зурж , эсвэл зүгээр л
анивчих үед биднийг цочроож нөлөөлөлд өөр
ертөнцийг төсөөлж хүмүүс байдаг Imbued .Энэ
хөдөлгөөн нь бусад хөдөлгөөн түүний дотор гэрэл
ялгаруулах болон завгүй , эсвэл завгүй нь байх нь
энгийн баримт нь хол болон хайхрамжгүй оюун ухаан
шүрших хөндийрсөн .Thunder ЛСД бөгөөд үзүүлж мөн
яагаад болохгүй гэж bogeyman зэрэг цуурхал болон
intransigence нь зэрэгцээ бодит байдал байдаг ч тэдний
сүнс гадагшлах, мөн үнэхээр байдаг хэдий ч хэн ч энд
этгээд хувийн зан чанар, урьд өмнө нь хуурамч дүр
иддэг.Тиймээс л бодит бус байна гэж үнэ цэнэтэй түүх
байдаг боловч тэнгэрийн хаяанд 5 хэмжээ, polígonas
болон шугаман дээр deports юу ч айж , айж байна,
гэхдээ магадлалтай эсвэл ямар нэгэн шинж тэмдгийг ч
зүйл биш , энэ нь шинж чанар тархиараа юммөн бусын
үзүүлэх тоглолт гэж бодсон.Ямар ч цэцэг, эсвэл
хийсвэр санаа утаснаас ургадаг , яагаад , хэзээ ч харж
чимэглэсэн
тэмдэгтүүд
,
дуураймал
шилжилт
хөдөлгөөн, түр зуур тохиромжтой төрж түлхэлт , харин
тийм бүхэн мэдэж хийж, маш бага тооцоолсон .Ямар ч
тооцоо юу ч гэж ойлгох нь утгагүй юм Зөнгөөрөө
байдал төрөлх зан нь жинхэнэ байгаа нь бодит болон
урьдчилан таамаглах боломжгүй юм.Нунтаглаж, yore
толгойг нунтаглаж , шар навч нь desvanecestes бөгөөд
ямар ч шаргуу зан хуучирсан санах ой , айлган
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сүрдүүлэхийг хуурамч , түүний арга хэмжээ хийсэн
bibliófagos иддэг .Аппарат хэмжих нараар Тэд
Abyssinians rotulantes угтан болон Абиссинийн нь
аянгын шоолон инээж .Өнгөрсөн гэрэлд амьдарч байгаа
хүмүүст уриалсан , цааш нь үхэж буй , ер нь алдартай
Огторгуйн эрхэс зүйл шууд дайрав .Гэвч их бага
хэмжээгээр хүчтэй , техникийн , харин өнгөрсөн
нийцтэй биш юм эрчим хүчний цацраг , тэр ч байтугай
өмнөх мөчийг байна.Дурсамж , улмаар хортой туяаг
ялгаруулдаг хэдий ч ямар ч бодсон чанга байх гэж та
хэзээ ч үхэж , эрч буюу мөчид гэрэл хүсэж байгаа бол
.Урьд нь одоо , мөч , өсөлт , хоёр дахь буюу фракц нь
холбож өгөх биш, харин нөлөө үргэлж байдаг тул гэрэл
хүчирхэг цаг зорилгын хураалгажээ нүүр салхи мэт
багасгадаг онгод хөөрөлд цэвэр урсгал , тэр хүртэл
ямар нэг юмбайгаа , юу нь бидний мөн чанарын данс
дарж байдаг учраас тэдний таашаал эргэн тойронд
хөдөлгөөн хийх , эсвэл байх гэж зүгээр л түүний
өнгөрсөн, илүү их эсвэл бага хүчтэй гэрэл, өнгөрсөн
амьдрал хөлрөх гэрэл тэсэн ядан хүлээж замаар ,
харинбаг ямар ч импульс үлдсэн түргэссэн хөдөлгөөний
зарчмыг чиглүүлэх биш, хоёр дахь тэр зүгээр л
өнгөрсөн гэрэл тойрон мөлхөж , юу ч наалдан гэх мэт
агшинд амьдарч байсан.За тэр ямар ч үр дүнд
бохирдол, цацрагтай ижил утгатай юм!Тиймээс тухайн
үед гэрэл илүү хүчтэй юу ч биш , хэн ч энэ тэмцлийн
асуудал юм , хэнээс ч илүү сайн бөгөөд тус бүр нэг
байна , учир нь эдгээр төрөлхийн гэрэл Над уруу
ирэхийг хүсдэггүй бүхий л чадлаараа цаг ямагт байж ,
харинхүсэл, төсөөлөл , цэвэр эрчим хүчний хөгжил,
бүтээлийн ядарч , ид шидийн өнгө шар нарны
тусгагдсан .Ер нь та нар харж чадахгүй дэгдэлт болон
биежүүлэх тэнцвэртэй байдлаар , зөвхөн үлдсэн
оршихуй гэж хэвээр , их гэрэл байхгүй байна.Бодит
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байхгүй бол Тэгэхээр бидэнд мэдлэгийг дээшлүүлэх
тусалдаг ямар нэг үр дүн юм.Харин ухамсар гэж юу вэ
туяа ?Үнэхээр ухамсартай буюу ухаангуй гэж юу вэ?
Энд хийж, ойлгох мэдрэмж нь олон нь биелэлээ
олохгүй вэ саад , бид бүх мөчийг явлаа юм.Энэ бодол
саад тавьж, үнэн бодит ямар ч саад бэрхшээл байгаа
үед урсгал дааж давшгүй их хэлэх !?Бүх зүйл хий
хуурмаг мөн урсгалд амьдарч байгаа тул хуурмаг юм
байна , эсвэл үнэхээр ухаангүй хүслийн хооронд ямар
ч саад үргэлж ухамсартай нь одоо байгаа тул бусад
сүнсний суудал үнэнийг нөлөөлөхгүй байх , бид
өөрсдөө нөөцөлсөнзөвхөн хоосон , тийм энэ нь жин
буюу арга хэмжээ байх байсан гэж шийдсэн боловч
дараа нь дахин тэд саад хэн олонхийн саналаар
өнгөрсөн гэрэлд энэ нь хэлдэг шиг амьдарч хуурмаг
тэнгэрийн амьтад байдаг.Энэ нь ажиглагдсан ба энэ нь
тодорхой гэрэл удахгүй бид нийцэж тэр нь зөвхөн
байгалийн хүртэл улам бүр багасч нь харах юм.Гэж
ердөө indulgences үйлчилж тохирлууд , сорилт
бэрхшээл, зөрчил , маш гүнзгий тэд байгалийн ийм
хандлага, асуудал ухамсартай биш харин аккумулятор
.Агаар, бидний эргэн тойронд баяр хөөр тогшиж , мөн
зугтав , ялангуяа сэтгэл догдлом , зөөлөн мэдрэгчтэй
нь: байгаль, аугаа байгаа хамгийн бага нөлөө байхгүй
хэвийн хэмжээнээс нь биднийг гийгүүлдэг , биднийг
амар , чимээгүй байгаа юм шиг мэдрэмжийг өгдөг
хооронд бүх зүйл нь байгалийн байнахөнгөхөн -ийн
халаглаж дуртай хүмүүс .Эрчим хүчний гол цөм нь
удирдаж , хүчтэй эх сурвалж бидэнд өөрчилж гийгүүлж
, сэтгэл зүйн өөрчлөлт , АНУ-ын дараа нь энэ нь
цөмийн эрчим хүчний нэрвэгдсэн авч үзье .Энэ нь
эрчимтэй гэрэл нь бодит байдал дээр зовж байна гэж
бодож харин өсч хураан түлхэлт өгөх роботыг , тэр ,
түлхэлт өгөх , энэ динамик , тодорхой дэлбэрэх үйлдэл
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, эсвэл үйлдэл байх нь үйлдэл биднийг хөтлөх нь тогос
шиг .Тиймээс АНУ-ын чадлаараа хамгийн их илтгэгчийг
давуу талыг , засч залруулах энгийн бодис байдаг
багана нь шилжилтийн хүч юм тэнцвэрт боломжгүй
сүйрч .Тэгээд хувиргах илүү хүчтэй юу , өндөр төвшинд
болон бохирдлоос хамгаалдаг зүйл нь энэ өөрчлөлт нь
.Би уйлж эхний өдөр хамрагдах ялангуяа дараа нь найз
нартайгаа тоглож , нөхөрлөлийг таалагдсан явахыг х
сэхг й байх санаж байна.Өндөр чичрэг өөрчлөн
Nightmare, шатаж тогоо ч би там гэж байгаа юм
сайшаал бодол нь гинжин цуваа болгох , доош
хавсаргасан байсан боловч гэнэт сэрээд, зохистой
харьцааны шалгуур эцсийн тоогоор аврагдсан юм нэг
шалтгаан өвчтэй хүүхэд хэвийн байсан.Би ч бас хүйтэн
, халуун ялгаж сурсан болохоор би хамгийн халуун
хэсэг нь , үр дүнд нь миний хамгийн хүйтэн хэсэгт
түүний дагуу халаагуур дээр гараа тавьж дүү, түүнээс
дагуу мэднэ л 666 буюу надад сануулдаг зөв бугуйг
шатсанминий сүүлчийн утас 666. онд дууссан
сониучирхан араатны тэмдэг - ямар нэг зүйл миний
арга хэмжээ нь бид үргэлжлүүлэх гэж байгаа бол
биднийг зогсоож , гэхдээ энэ нь өрнөдөг , хэн нэг нь
хариу үед сэтгэл хөдлөл , мэдрэмж болон өдөөлт бий
болон урвалд үйлдэл юм бол яагаад зогсоох болноНайз
нөхөд , тэвчээр, тагнуулын бусад нүүрэлдүүлж байх
ойлгож байна.Бид яагаад хүүхэд харах Хариулагдаагvй
байсан бол сөрөг энерги , биднийг туйлдуулж орхих
минь эр зориг , үг шүүгдэхээр , хэн хэвийн болон
хэвийн бус , хэн ч байж болно шалтгаан нь шүүгч байх
болно дараалал юм!Бид бүгд итгэлтэй байж, би хүсэл,
бүхнийг мэдэгч , энэ хүсэл нь анхаарал хэргийг өгөх
fezada байдаг ч бичихдээ болон дамжуулдаг eludes нь
босоо ятга мэт hallucinatory хэлэхдээ нь лусын дагина
сонсогдож байна.Бид ярьж, нам гүм , чимээгүй хэдэн
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эсэргүүцэх , тэнд - оролдож арга хэмжээ болон гэнэн
байх буюу хяналтгүй байдаг гэж сонсож амарч илүү ч
хоёр дахин их сонсдог.Тэр ч байтугай аймшигт байх
боловч олон субъектив болон объектив асуултанд
хариулах чадвар , companionable нам гүм чимээгүй
боловч impulsivity цангасан хүсэл хяналтгүй төгс зэвсэг
, хянаж чадахгүй хүмүүс шиг ажиллаж чадна.Та нарын
дотор чимээгүй сонсож , доош тайван, сонс.
Би нэг удаа ... шувуу түүнд хоол хүнс, ус
өгдөг байсан нь индүүний ТУЗ-ийн төмөр түүнд утас
холбоотой барьсан тэр өдөр миний амьдралын тоглоом
нас барсан байна.Тоглоомын муу үр дүнг барьж Миний
анхны тоглолт намайг цайвар эд тухай хүртэл түүний
толгойг эвдэх нэг " булангийн " тундасжуулах шалтгаан
болж миний ард миний дүү байгаа юм.Би найз гарч
чийдэн, аяга, иддэг эдгээр уулзалт, циркийн тосгонд
саяхан барсан $ 12.50 хүртэл уул, тамхи татах
Кентакки хүртэл явж 4 км явлаа.Дугуйн exhibitionism
Миний эхний жил илүү миний дүү , хоёр хэдэн тоосго
зарцуулах чадаагүй , зүгээр л түүнийг дэмжсэн
эмнэлэгт авсан .Бараг тэр үед нь ferradela нь жирэмсэн
гичий , дараа нь намайг дараа нь миний найз байх
болно ladrãozito надад өширхөгч ах оролцсон , би
дэлхийн галзуу ах байсан хийсэн гантиг хулгай
авав.Энэ бол найз минь төрсөн урьсан боловч надад
миний анхны LEGO санал итгэлтэй , амьдралын
өвөрмөц болсон байсан юм .1-р харилцаагаараа өмнө
өдрүүд орон нутгийн төв рүү найзтайгаа явж, гэм нүгэл
өрмөнцөр , хулгай .Энэ бол зөвхөн эхлэл байжээ.Дараа
нь бидний хувьд бидэнд үүд хаалгыг нээж дуудах Би
далд хөзрийн тамга нь тоглож эхэлсэн бөгөөд би дараа
тэрээр маш их айсан гэдгийг мэдэж авсан байшинд
ганцаараа түүнийг орхих нь миний ээжийн хамгийн
сайн найздаа яаж нууж байна, байна.Найз нөхөд
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унадаг дугуй , машин, бөмбөлөг хамт тоглож, адал
явдал ... дараа нь санал болгож буй хиам болон бусад
Татсан санаж өдөр хаадын тухай janeiras дуулж болох
гэж , түүнийг зарцуулж зарим мөнгө авах болжээ
таалагдсанбид 3-р анги нь гайхаж , багш солигдсон ч
сургуулийн тоглоомын талбайн элсний уул, цоорхойтой
ажил байсан ч би өрөөндөө болон "нь reguada
удирддаг" гэж ийм зоригтойгоор анх удаа ирээд , ажил
эрхлэхэд болон зүрхлэхгүйби багш намайг цохих өмнө
оюутнуудын өмнө , хоёр дахь гараа авч, уучлагдсан
дүр үзүүлсэн байна.4-р он баримт бичигт өнөөдөр гарч
ирэх нь эдгээр бэлдмэл, манай хамт олон эцэг
цуглуулгыг хамарч , борлуулсан байна.Би хаана ээждээ
тавих анхны хөтөч санаж намайг болон миний эцэг ,
миний дүү нь авч, би түүнийг үл зүрхлэх юм бэ надад
бэлэг эрхтнийг нь тэднийг хүрч нь шидтэн хараад ,
түүний үзэн ядалт нь хамгийн анх удаа шидэж гэж
жигшин зэвүүцэх ньнасан туршдаа .Би нярайн гадна
манай үеэл охин , миний дүү байна , тэр эхний нэг Pink
Floyd LP авдаг - хана , primaço сэрүүн .Оосрын илд үнс
Сүмийн тавдугаар 1986 оны 1-р харьцаж санаж , хатуу
гутал нь хүчтэй алхаа нь аль хэдийн байсан юм.Энэ нь
Estarreja хотын явах цаг нь болсон , эргэн , найз нөхөд,
танил явсан , хичээлийн жилийн 4-р жил багш нь
дараагийн үсэг нөхөж байгаа өмнөхөн гарч сайхны бүх
Миний явах нуух болсон хүмүүсминий чимээгүй тус
бахархдаг харуулж байв.Би Pardilhó руу нүүсэн
Estarreja мужийн болсон үед би хэдэн сар болж миний
өдөр тутмын , бид одоо хохирогч болж, айж bulling гэж
нэрлэдэг тэр үед мэдэж л эхэлсэн , гэрээсээ явж байх
үед ч гэсэн айж байсансургуулийн автобус , аз
жаргалтай байсан нэгэн байв " шөл нойтон !"Би аав нь
машин угааж байсан санаж, аль хэдийн бичгийн машин
төлбөрийн өнгөрч , тэр намайг төлсөн 1-р ажил .Би ч
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насны доод хязгаарыг тэдэнд байхгүй , учир нь би эцэг
эх , асран хамгаалагч гарын үсэг зурсан нь өр төлбөр
үүргээс чөлөөлсөн сургуулийн C + ийн Brodick 5-р жил
орох , өөрөөр хэлбэл , тусгай зөвшөөрөл бүхий 5-р жил
орж ирлээ.Өнхрөх ариун цэврийн цаас, хүрсэн fumavaхүрсэн л намайг гэх мэт банкны дээрэм , давуу талыг
дэлхийн цаг хугацаанд нь зогсоох хүсч байна ... Гэхдээ
би анх удаа зэрэг авах Энэ жил нь оюутан хоорондын
улс оролцсон гэж дурьдсан15ºlugar нь авах 1988/89
сургууль, хараахан нэмэгдэж байгаа бол хэн нэгний
муу юу ч биш , тийм ч сүлжээ алгасаж, тамхи худалдан
авч явж өссөн мэдэрсэн байна.Тэр дугуйн тоормосны ч
явж, ноцтой Намайг бага Estarreja буфет илүүд болон
цайны газарт идэж чадахгүй байсан хамгийн шилдэг
гуанзанд хөрш аварга том SG өртэй минь эрт тамхи
татах нь хэв маягийг солын зарцуулсан байна.Би 1-р
оролцсон оршуулгын ёслол нь миний parakeet
харамсалтай байсан санаж байна энэ тэр хашаан дотор
тоглож явсан , би газар дээр өссөн үед loquat өсч ,
budgie бут ... байсан бууруулах далавчтай байсан!Энд
миний sequels эхэлж ,Би унтаж ч тэр амьтан алдаж
байгаад уйлж унаж, би Шигтгэмэл нэгдэж дууссан ,
түүний оршуулгын байдаг байлаа.Бүх маш сайн Дараа
өдөр нь түүнийг хайж явах нь муур байж болохгүй !Энэ
түүхээс нь үр дүн , бид энэ " teko " Тавтай морилно уу
Зул одоогоор асууж байсан боловч миний гэрийн
хаалган дээр хөндийрөх нь олдсон нохой төгсдөг ,
зорилтот муур , муур алсан нь зүгээр л миний teko
довтлох зааврыг хүртэл дуусна.Би ч сониучирхан нь
хөнгөн орой дээр нь чулуугаар цохих бөгөөд энэ нь
хугалсан .
Тэр , тэр хахир хатуу ажилласан бол ажлын
маань эхэн үед , тэр ч байтугай унших угаалгын өрөө
рүү сонинг авч ... гурилан бүтээгдэхүүн намайг баясган
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түүгээрээ тоглодог , миний дүү, тус барьж болохгүй,
тэр үед ганц хоёр ширхэг тамхи татдаг хэдий ч
минийэгч машинд цонх гарч пакет хаях нь айдас
иржээ.Би чоно сүүдэр нэг үйл явдал болжээ : алдсан ч
олсон
байна
.Гэхдээ
л
сонголтоор
,
Тусгай
хамгаалалттай .Таны сэтгэмж , химийн хатуу болон нэн
шаардлагатай усыг тэжээх нь .Адал явдал цэвэр
өөрийн " сүүдэр " давхаргууд болон буулт , Caricuao
байсан.Чоно хамгаалж байсан , харин хандлага гэхэд
дангаараа , илэрхий ганцаардмал дүрж .Би Caricuao
чоно бичих Өнөөдөр би та нарын ертөнцийг тулгарч ,
түүнийг тайлбарлах .Найз нь бие даасан зэрлэг байгаль
ямар ч амьдарч чадахгүй , харин бодит Шинэков буяны
амьдрал , би төгссөн Caricuao үр хөврөлийн мөн чанар
нь догшин боловч шударга , таны найз хүндэтгэлтэй
үнэнч залуу цус , ялангуяа шударга нь эрэлхэг чанар
байдагхамтрагч, найз .Тиймээс итгэлтэй аян замын
хамтрагч болон хамсаатан нь үргэлж халуун дулаан уур
амьсгалаар болон чимээгүй нь тайлбарлаж .Би Caricuao
" гудамж " компанийн сүүдэр хангахын тулд хангалттай
бага зэрэг амьдарч байсан.Гэхдээ би зориг чоно
хараад, тэрээр тэдний эрх чөлөөг дүлий , хууль
тогтоомж
хуваалцдаг
найз
холбоосыг
бий
болгосон.Байдаг бол чоно байсан нэг зүйл нь эрх чөлөө
байсан , ганцаараа , ганцаараа байсан юм !Мөн үнэгүй
!Shadow Wolf байх нь тэдний замаар эрчим хүч
гялалзагч гэрэл extrahuman .Түүний Barking нь
байгалийн генийн нь зэрлэг бие даасан хүлээлгэх
.Чоно нь зөвхөн Христийн Мэндэлсний Баярын өмнөх
сүнслэг Cod хуваалцах , эсвэл fraternally нь тэдний уух
хуваалцах хамтад нь нэг нь үнэгүй хоол холбогдсон
бол харин Caricuao чоно халхалдаг шийдсэн юм.Бид
сонголтоороо ганцаараа байна вэ?Мэдээж хэрэг !Бид
мөн чанар хэлбэр гэж бодож эрхтэй.Энэ нь надад бэлэг
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энэ зул , чоно Caricuao байсан боловч төрөлхийн
генетикийн орчин тэр зэрлэг өөрийн байгалийн цэвэр
ариун ёс суртахуунтай үнэгүй улсын мэдрэмж нь
тэдний хромосомын газраас татаж байна.Амьдралын
хэв маяг нууцлаг боловч амьдралын төлөө хүсэл
тачаалдаа шатаж үүсч, ямар нэгэн хязгаарлалт , эсвэл
ногдуулах таны ганцаардаж ч үнэгүй гараа эдэлнэ.Би
болон
сүүдрийн
чоно
найз
нөхөд
байдаг
unconventionally бусдын дарамт үүрэг гүйцэтгэгч
өөрийн замаар шимтэн юм , бид эх байгаль гарт үнэгүй,
бид өсч , юу биднийг нэвтэрч үүдэлтэй .

Би аавынхаа хайрт харж especado 10-аас дээш минут
байх болсон бөгөөд бодсон , наад зах нь тэр дуу чимээ
нь зарим асуудлууд байгаа гэж байсан хийсэн гэж
бодож байна.
Би үргэлж миний дүү дуртай ч тэр нэг удаа
өөрийн нударгаараа намайг зодож , би гудамжны
Pardilhó , Estarreja гүнлэгт гэхэд унтлагын өмд цамц
зугтав болон brambles ойролцоо арын хашаан дахь
дууссан байхад миний эцэг хэн болохыг цохилоо.Би
улмаас нүүрээрээ тэмдэгт будалт ердийн явах Ням дээр
тавих хүртэл .Би үүний төлөө 300 ам.доллар болгосон
бол тэр би та зөвхөн эмжээр бүхий дугуй ч унаж дугуй
зарж миний өвөө санал , жин нь худалдсан , тормозны
ч явж , барих шаахай зарцуулсан байна.Энэ
сургуулийн хувьд би энэ гарын авлагын хөдөлмөрийн
нөхцөл нь тийм муу байсан нь хэзээ ч анзаарч , хоёр
сөрөг , нэг нь өөр математикийн гар урлал нь
дуусгавар болно.Мэдээж нийгэм оролцож , түүний
гаалийн дадлага хөлбөмбөгийн мөч миний урт удаан
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карьерийн 3 зорилго хүрч төвийн өсөлт эхэлсэн шиг
Тамирчдын спорт клубын Estarreja 1998 онд эцэс
хүртэл энэ ажил хөлбөмбөг тоглож 1989 онд эхэлж
,гэхдээ энэ нь Ovarense эсрэг сургалт тоглолт байсан
юм.Тэд төвийн урагш байр ухарч байсан өссөн Дараа
нь би төв хамгаалалт авч, байр сууриа суллах дараа нь
баруун дунд дундаж төвд , дараа нь алс зүүн явсан
байна.Энэ нь , бас 2-р зорилго , би дасгалжуулагч
багийн ахлагч болон тоглох төв хагас хамгаалагч гэж
асуух өдөр гоол оруулсан тэр тоглолтонд нэг гоол
бүртгүүлэх нь алдартай эсрэг шударга тоглох тамирчин
миний карьерийн эцэст мэдэгдэж байсан юмөөрчлөлт
хийсэн болон " cuequinha " хаалгач хийж, эсрэг
зорилгод дундаас зайг ирэв.Чиглэлээр жүжиг хийхийн
тулд хөл бөмбөгийн тэмцээн хадаас авах гэж бодсон .
1990/91 онд тэрслүү байсныхаа төлөө
Estarreja муу Энэ сургуулийн нэгдсэн байсан ахлах
сургуульд 7ºano оролцсон , би ангид masturbated нэг
өдөр , Эх орончдын пуужин хэмээн түүхийн профессор
гаргасан гэж нэрлэгдэх байгаа гэдгийг түүх баталж Тухайн үедИракийн дайн , зайлшгүй оны 4- сөрөг үздэг
.Энэ нь анхны бөгөөд цорын ганц миний сургууль
төгссөнийхөө байсан учир нь юу хамгийн намайг
гомдоосон Португали байсан юм.5-р жил байсан бол
Brodick сургуульд эргэн ирэхээр шийдсэн.1991/92 оны
хичээлийн жилд сургуулийн 7 в + S Brodick эхний жил
бузар булай үйлийг үйлдэгч алдар нэр байх нь ирж ,
хамтран ажиллагсад дунд " ДОХ-той " хочтой байх
дараа ч сургуулийн амжилт намайг аль хэдийн , ойрын
ангид олгож байната Brodick нь Estarreja ирсэн , яагаад
тулгарч өндөр сургуулийн Estarreja хөөгдсөн байна
гэв.Гар өрмийн түүнд хийсэн нэг хүчин чадлыг хоёр
дахин бага нягтралтай уян диск хатгуулж , " дугуйн "
дээр Brodick нь Estarreja хичээл орж ирсэн зориуд
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хайпермаркет нь бохь зажлах болон чихэр хулгай хийх
,
өндгөвчний
хүртэл
араас
явж
.Би
ажил
мэргэжлийнхээ гарааг хийсэн хамгийн шилдэг тоглоом
нь шууд хойш байсан ба гэр ван намайг татаж иртэл
beachfront клубын эсрэг байсан юм.Би нэртэй найздаа
тос , хачиртай талх нь нисэхэд тавьсан " MINETE ," Би
намайг үнэхээр гайхшруулж байлаа харсан анхны
порно кино, эмэгтэй, могой, eels өөр байсан юм , түүнд
сануулав Мөн энэ хугацаанд ямар нэг зүйл нь миний
эцэг үзэгдлүүдийг Дик болон tits байсан... Estarreja
болон Brodick аялалын дунд хийх ҮХ гэхэд зөвшөөрөл
байсан ч тамхины донтолтоос хүндрүүлэх биш харин
өнгөрч худалдан авах эхэлж байсан шиг ... Би л
тамхины жижиг өөрчлөлт байх hitchhike нь үе шатанд
аль хэдийн байсан юм, нарийн боовны явсан хагас талх
хамт оймс Litrada шар айраг уудаг иддэг.Гэртээ манай
өвөө нь airgun нь буудан ricocheted удирдаж, намайг
бараг л хит болон projectile хангинахыг сонслоо.Би нэг
удаа одоо эмийн амьдралын хэв маягтай нэг бохь
шатсан болон, гашиш байсан түүний өөрийнх нь нам
итгэж хийсний дараа хар болсон , төрсөн өдрийн
үдэшлэгт очсон.Та явах галт тэрэг өмнө миний найз гэр
гэж нэрлэгдэх миний эцэгт оргилуун дарс нь шил
хулгайлсан бөгөөд хөөгдсөн байх хэд хэдэн удаа ирж
сургалт зохион өмнө уув.Нэг өдөр Найз нарынх нь нэг
эмнэлэгт хүргэсэн ийм согтуурах болжээ.Түүний аав
гаргах гомдол дуудаж ирсэн юм.Хөл бөмбөгийн клуб нь
тусгай сургалт байсан дотор , энэ шинэ авьяас хайж
Aveiro бидний өрсөлдөгч баг сонгох юм.Хүчирхэг
хагалах хийж, тэд Aveiro сонгоход сургах намайг тавьж
, тэр ч байтугай байрлуулах ирээд л боллоо.Aveiro
улирал 91/92 Хөлбөмбөгийн холбоо, зүүн гар талд нь
descaindo , довтлогчоор тоглодог клуб дараа байсан
тоглогч нь орлож байсан юмПорто .Сонгон шалгаруулах
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дэд 13 11- 07-1992 би боломж байсан энэ тоглоомын
энд байсан , хоёр дахь хагас жилийн байдлаар орж ,
тэдгээр нь улирал дуусах 91-92 Leiria сонгох нь Aveiro
сонгох тулгарсан ямар нэгэн учрал байх болноAveiro , 2
- - Leiria , с талбайн спортын цогцолбор 1 " тоглоомын
сэтгүүлд Aveiro , Мягмар гариг, долдугаар сарын 14,
1992 он гэхэд мэдээлсэн байна.Jacinto ." Нь бат буцаах
, Aveiro баг өөр тодорхойлох нь талбайг болсон
юм.Leirienses давамгайлсан эхний хэсэгт ялгаатай нь
Aveiro тоглоом данс авч, илүү сайн Эсрэг талынхаа
батлан хамгаалах ашиглах нь цааш , үр дүнд нь
"талаар царайг " өгсөн юм.Гэрэлт цамхаг цаана " руу
хөвж Moorish Filipe замаар тэнцвэртэй байдлыг
хангахад зорилго , хүрсэн байна.Би тэр тоглолтонд юу
хийж байгааг мэдэхгүй байна , би бөмбөг барьж
чадахгүй байх шиг ийм хол явсан , эсвэл хэт удаан
байсан , эсвэл маш хурдан байсан ч эцэст нь 3-р гоол
оруулсан ч болно учир миний санажхөл бөмбөгийн
ажил , санхүүгийн шалтгааны улмаас үндэсний
багуудын хооронд ямар ч тэмцээн байсан энэ жил илүү
хувьсаж чадсан бэ?Чи хэзээ ч мэдэхгүй .Сургуулийн в
+ S Brodick 8-р ангид бол аль хэдийн бүх завсрыг нь
тамхи татдаг хичээлийн жилээс 1992/93 Нааш ир,
deviant зан нь босогч байсан юм.Тэрээр эхний эмнэлэгт
хэвтсэн хүртэл миний эцгийн нүдийг тулгарч ямар ч эр
зоригтой байсан , би энэ нь та нарт ариун цэврийн
байсан юм хэлж толгой дээр нь ариун цэврийн суудал
бүхий Францын анги дэмжлэг ирэх болсон , цэргийн
сургуульд байсан найздаа хэлсэнэхний хөлбөмбөгийн
сургалт, би огцом өсөлттэй гарч байсан сүүлийн удаа
дараа гэр лүүгээ өмнө ургамал chewed , сургалт тоглож
эхэлсэн " болсон нь " , түүнийг хүчирхийлэх, тэнд ч
илүү авсан хүн намайг хүлээх түүнд хэлсэн бөгөөдтэр
хүлээлээ ... Миний толгой давирхай эсрэг хүртлээ
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тэрээр " Pardilhó " гэсэн хоч юм.Би түүнд нэр кү * өгөх
нь миний дээврийн хөндийн анхны диско байна.Ууль
зүүн , барилгын дээд талд нь Гэгээвчийн өсч, найз нар
минь, миний нэг найз нь задгай зуухны дэргэд
хязгаарын ирмэг намайг авсан Нано нь , ноос хэд хэдэн
удаа тамхи татдаг нь бусад зүйлсээс дээвэр дээр
хөнжлөөр ирсэнби тэнцэл намайг бараг л дээвэр унаж
шалтгаан болсон байлаа.Хилэгнүүлсэн Blue Blue Ray
Ray намайг бохир нүх мухар , энэ цэнхэр аянга цохиж
болно intolerances урсгалын эрчим хүч түрэн дөл байна
.Бүх оршнолуудын гаргасан гэрэл нь үгүй замбраагүй
байгаа хөрсөнд гэмгүй artificiality хүнд ичгүүр
төхөөрөмжүүдийн хүртэл эргэлдэж .Энэ нь лазер гэрэл
нэвт үл анзаарагдам үл үзэгдэх бөгөөд мэдэгдэхгүй руу
нэвтэрч байна.Энэ нь өөрийн сэтгэцийн замын уулзвар
холбоогүй таамаглалд нь сэтгэцийн мастер гэрэл
юм.Өөрийн хортой , түүний хорыг арилгагч нь хорт
бодол санаа, бодол санаа нь мод сорох дамжуулан
Inconspicuous болон хөрсөнд гэмгүй шалтгаан болж
байна.Дээврийн гэрэл, чиглэл, үйл ажиллагаа , арга
хэмжээ авахгүй бол толгой нь буцаах нууц оюун ухаан
алчуур гэх мэт дурсамж гэрлийг алдагдуулж утаа,
удаан, зохицуулалтгүй massificadora сэтгэлийн хичнээн
бодол алхам хөрнө энэ моторт .Сул зогсолтын
хугацаанд сэтгэл ханамжтай цоолохыг нь байдаг тархи,
сэтгэл хөдөлгөм гэрэл Deambulante цахилгаан сэрэл
хуваарилдаг .Нууцлаг нэгэн desencadeio шүлэг болгон
аялгуу
болон
зогсонги
байдалд
биеийн
масс
эрчимжүүлж байна.Эдгээр нь дээвэр гэрэл аль эцсийн
инженерийн толгой дээр ирдэг." Зарим хүмүүс
сармагчин, бусдад нь зөвхөн attics байна!"Гол орц хааж
бусад гэрэл , би дурсамж , бодол нь нэвтрэх attics хүсч
, богино амьдрал гол шалтгаан байхгүй ч олон дурсамж
хамт амьдарч байсан.Сэтгэлээ үүрд нээсэн болон авдар
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нь хаалттай гэгээрүүлж байдаг дурсамж ... Ia VHS
соронзон хальснууд хайж, мөнгө байх биш цаг
хугацаанд нь тарааж түрээсээ хүртэл төлж, ховор
байсан талаар бодож унтаж нэмэгдсэн хувааж болно.Би
бүр хуримтлуулж кассет сар байдаг.1993 онд би мөнгө
авахыг хүсч эхэлсэн бөгөөд тоглоомын өрөө ажиллах
дуудлагын дараа шийджээ.Тэр үед тэрээр 15 настай
байсан бөгөөд орон зайн хэв журам, орохоос 16-аас
доош хийхийг хадгална эрх нь маш их харсан .Гашиш
нь эхний холбоо ирсэн бөгөөд энэ нь дараах 17 жилийн
дараа хэрэглээ болжээ.Энэ нөхцөлд би өөр нөхцөл
байдалд нь холбоо барих харин хэзээ ч үгүйсгэж, би
хэрэглэж миний амьдрал , өөрөөр хэлбэл би "
олборлосон " байж болох дэг журам, зорилго биш
байсан туршид би хийсэн гэж хэлэх шиг героин ,
кокаины
хэрэглээ
татгалзсан
хэдий
ч
хэзээ
ч.Хэрэглээний талаар буруу хандлага, өмнө нь
1993/1994 онд 9-р ангийн тэмцээнүүдэд хичээлийн жил
намын эцсийн хөтлөгч байх нь алдарт "The Artist" л
байсан юм.
Generator , генератор болон генератор хайр ямар түлш
энэ нь виртуал эгэл бүгдэд хайртай , энэ emotive
холбоос ил тод үнсэж , сэтгэл санааны эрч хүч ,
цахилгаан харилцаа хөгжилд амин чухал зүйл нь
цангаж .Энэ нь генераторын өдөр тутмын энергийг
тэжээл өглөөний цай , эсвэл оройн хоол , эсвэл ус авах
шиг өдөр тутмын төлөөлөл нуусан Нүүрээ egos , бусад
хумуус нийлүүлж байна.Ямар ч баг буюу lacerating
бодол санаа, бодит байдал дээр хайрын эрчим хүч
болон эрчим хүч , хурц цоолохыг , төлөөлөгчийн нь үл
муудах хүч унтрахаас хэзээ ч кабелиар хооллож
амьдарч байгаа хайр , ганцаардалтай харагддаг
цахилгаанжуулах
хайрыг
бидэнд
enquadramo
,
гэхдээүнэн үүрд !Үргэлж цангаж цахилгаанжуулах
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хүсэл харж , зарим нь тэвчээр сул утас нь цахилгаан
дунд нь юу ч илэрхийлж өдөр, ташуу нүүр царай нэг
хэвийн байдалд байхгүйн зохион бүтээжээ .Төрөлхийн
мотор төсөөлөл орж үйлдвэр байгуулах, бодит байдлыг
анхлан хэдий ч агшин зуурын холбоо багалзуурдаж
алах нь .Зөвшилцөлд амьдралын бодит байдал биш,
харин одоо харин ухамсартай хүсэл бараг мэдрэгдэхгүй
өөр бодит байдлын тухай хайхрамжгүй байх нь , моторт
амьдрал, мотор нь чухал Холбоо барих , гэхдээ энэ нь
шүү!Тэнд шууд боломжийг утгаар нь үргэлж байгаа
учраас зөөвөрлөгч биш хайр генераторын бодол санаа
нь слайд гэсэн үг , нөөц боломж , усархаг байж
чадахгүй;хайрын тухай генератор prowl болон бусад
төрийн бус виртуал байгаль орчинд ямагт байдаг
бөгөөд энэ нь маш их цэнгэхийг өөгшүүлэн нь байж,
дараа нь бий таашаал өөрийгөө divest чадахгүй байгаа
хяналттай , мөн та нар үргэлж зогсоохын хүссэн сэтгэл
хэсэг нь эдгээр дундах бодит нүүр царай нь
proliferates.Эрчим хүчний нэг, сэтгэл ханамжийг нь
утгаараа олон соёлт бид виртуаль болон хуурмаг
байдаг нь зөвхөн оюун ухаанд шинэ зохицуулалтын эрх
мэдлээ нуусан бусдын дэргэд , эсвэл өөрөө толинд ,
янз бүрийн бодит байдлыг хөгжүүлж сэтгэл хангалуун
байдаг шиг та нар , ямар нэгэн хэсэг , захиран
зарцуулах чадахгүй байгаа учрааснейтронууд нь эдгээр
гэрэл нь бодит амьтад юм.Bright луу гал авалцаж ,
бидний замаар урсаж одоогийн болон Тийм ээ, биднийг
өдөр бүр revitalizes бидэнд хүч чадал, чимээгүй
гялалзаж тусын тулд, алдаа гаргасан өгдөг байж болно
!Алхагч нь хоёрдмол х бүгчим бодит байдалд гутаан
доромжилсон хэрэг гэрэл буюу өвчтэй, convalescent
дарангуйлал хүч байж болох юм.Энэ нь одоогийн сөрөг
шон ухамсаргүйн нэвчсэн ба сөрөг чухал хувь хүний
гүн өвдөлт бууруулах талаар танд abatas биш харин
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бусын бодит байдал, шинэчлэл, ололт амжилтын
талаар сүнсний эсрэг хими, химийн салаа хэлхээний
эерэг гарсан , амжилт энэ тэр чамайг хооллож :
байхгүйЯмар ч таашаал руу хичнээн уралдаанд тэжээл
, гэхдээ энэ нь бодол санаа, халдварлах долгионы
оюун ухааныг асуудал сунжирч шиг шилжих юм.Бодол
дамжуулах бодит бөгөөд хэлхээг боловсруулж, хэн ч
бид бүгд бета -хориглогч гадна өдөөгч эхэлж байгаа ч
гэсэн амьдрал нь бидний цангааг сайжруулах , учир нь
эдгээр хэлхээ дарлаж мэдрэмж болон таашаалыг
мөнхийн агаар дахь одоогийн зөрүүг байгаа ч үгүйсгэж
чадахгүй.Эдгээр нь лугшилт Тиймээс бидний сэтгэлгээг
нөлөөлж , зарим тохиолдолд зөрчил үүсч , эсвэл
бодолд хөгжүүлэх , гэхдээ энэ нь протон сэтгэл хөдөлж
, гадаад бодит байдалд хүргэж болно гэдгийг аз
жаргалыг авчрах болно.Цэнхэр гэрлийн гүүр болон шат
дамжин ажилладаг , бага зэрэг "цэнхэр " хайж ил тод
уран найрамдлын нь хэт мэдрэмтгий цацраг гоо сайхны
талархан хүлээн авч, энэ боломжийг хөгжиж буй
УХААЛАГ тэжээл мэдрэмжийн хүчийг роботыг цэнхэр
хүчтэй сэтгэл хөдлөл түргэссэнхүчтэй, илүү хүчтэй , үр
нөлөө болон гүн гүнзгий мэдрэмж болон Hertzian хүн
амын шилжилт хөдөлгөөн гэж хөндийрсөн байх нь
бидэнд дагуулын төлөвшдөг.Энэ нь эрчим хүчний гүн
гүнзгий, урт удаан хугацааны нөхөрлөл нөлөөлөх
амьдралын мэдрэмж , оюу нь ташуу оюун ухаан дороо
нөлөөлж , энэ нь өөрөө маш ховор гоо үзэсгэлэн,
туршлага солилцох нь галзуу , баяр хөөр нь
дурлагчдын ид шидийн туяа дагуулдаг.Бүрэнхий
эрчимтэй утас тэр хөгжүүлж , эрчим хүч , муу дулаан
хамгаалалтын дамжуулдаг болон зовлон шаналал ба
нам гүм , биднийг eludes , хийсвэр сэтгэлгээний бидэнд
заасан ямар ч биш, баг хамт баярладаг биш, харин
хүчтэй гэрэл болон эрчимжиж таатай байнабодит ба
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хуурмаг , гэхдээ энэ нь нөлөөлж , хэн нь үргэлж
хөдөлж, дотоод , бат бөх нөхөрлөл хязгаарыг гаргаж
ажиллуулах түүнд нөлөөлдөг.Тэр хайр нь буурч,
шалтгаан ч сэтгэл нь хоол хүнс үйлчлэх тэр дороо
ирдэг ба аз жаргал авчирч, хуримтлал abrocha хүсэл
тачаал , баярладаг цэнгэлийн илчлэг бөгөөд энэ нь
үндсэн өнгө хэвтэж байх нь сэтгэл догдлон нь
галзуурал бүх түрэн ба эргэлдэж хэрхэнцаг нь хоосон
байгаа хэдий ч энэ нь ирээдүйд алга болохгүй вэ эрч
хүч , өөрөөр хэлбэл хүргэж байгаа юм , хамгаалах ,
АНУ-ын хяналтаас тод таашаал түвшинг хувьсан
өөрчлөгдөж бүү байна.
1994 онд би цахилгаанчин сурч эхэлсэн, одоо
ч би сул утас нь цочрол авч, эцэст ямар ч цахилгаан
гүйдэл байсан , учир нь энэ нь " Faíska " гэж зарим нь
мэддэг байна гэж хоч байдаг үүсдэг.Би шөнө явж
эхэлсэн бөгөөд дараа нь диско хиртэлтийн 1994 онд
анх удаа , би " барих - аяга " Би одоо ч гэсэн амьсгал
тест , энэ нь 2.0 -аас дээш байсан үйл ажиллагаа
явуулж өмнө үр дүнд хийсэн учир тэр өдрийг сайн
санадаг болсон юм.Өнөө орой гайхалтай байсан , би
зүгээр л шил, менежер түүний толгой нь байшин нэг нь
хийгдэх ёстой бүх диско шүүрэн авч , эх орондоо
намайг тэнд үлдсэн , энэ нь хиртэлт зуны Өнгөрсөн жил
би эцсийн байдлаар авах гэж гайхах байсанцохилт ба
Бармен хийж наймаачин бүр зогсож чадахгүй байлаа
шөнө дунд солих .Би ахиц гарч, би өндгөвчний авч , 10
настайдаа хичээлийн жилээс 1994/95 орсон спортын
талбай сургуульд Иосеф macedo fragateiro , СТ -ийн
хувьд ямагт хамгийн муу байсан юм.Физик, энэ нь бас
миний муу зан нь голлон нөлөөлжээ спорт, би ч гэсэн
хлор нь харшлын урвалыг иш өндөр усан практикт
эрүүл мэндийн гэрчилгээ , харин юу би мэдэхгүй
байсан сэлж байсан юм !Тэднийг Estarreja худалдааны
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салбарт хөрөнгө босгох нь " хичээл bufons " буюу
peidolas дуудаж, ирсэн байсан нь хөлбөмбөгийн баг
байсан .Согтуугаар нь намайг өөр нэг найзтайгаа Aveiro
-д PJ дамжин өнгөрөх хийсэн " шумбагч " шар айраг
болон бялуу хольц jest -д болсон газар дунд дэлхийн
нотлох баримт өмнө нь үе шаттай байсан.
Бид уулзаж - хэлсэн орон сууцны хоосон шил Footer
байранд аваачиж компани нь төрсөн хайр нь Bayou
супермаркет юбка тэмцээнүүдэд аялалд байна.Би
зөвхөн шөл ирсэн ч ширээн дээр унтаж унаж дууссан ,
би оройн хоол гэртээ надад явах өгсөн дараа
хүснэгтийг шидэж сэрээж үед би нэг тал болохыг
хүсдэг байсан учраас тухайн үед миний найз охиных нь
жилийн ойг тохиолдуулан надад furadouro ууж
чадсанбиш, харин гэртээ байна.Нь бие засах газар, хүн
болгон turds нь далай руу түлхэн ба энэ нь ихэвчлэн
миний эмээ нь яриа надад гарч ирдэг нь юу ярилцах
дуртай байдаг , учир нь арван найман киног хараад
миний тулд Trainspotting үргэлж асар их тоглоомоор
олсон гэж bullshit байна turdминий ETA тэд бүр чуулгын
олон буудлага 3 шил нь миний ахын хуримын нам
айлган сүрдүүлэх байсан ч хуучин нь дээрэлхэхийг
хийж, өнөө өглөө хүртэл шидэж наалт шүүрэн авч тэр
дунд .Би хөл бөмбөгийн тэмцээнд " Чечений " гэж
нэрлэсэн багийн аварга 12-р анги харин буцаж
математик, физик химийн нь шилжилтийг авч болох 11р ангийн сургууль Хосе Macedo Fragateiro аль хэдийн
1995-96 өөрийн өсөлт хөгжилт үргэлжлүүлж, -д
болсонтэднийг сэргээх юм ер байдаггүй.Би цонхны
ангийн суга үсрэн босоод , тэр бүлгийн дарга нь аав,
ээж хэлж байсан , би гэртээ асуудал байсан гэж хэлж
ажиллуулж байсан ариун цэврийн өрөө багш явсан гэж
хэлж хаалгаар орж ирлээ .Гэсэн хэдий ч ажиллаж унаж
ба булчингийн хэт их гомдол гаргаж , дараа нь нэг
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жилийн цэргийн хяналт намайг эвдэх гэж буй нь
цэргийн алба нүүрлээд байна унасан оны 1996/97 онд
ивэрхий тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулах ирсэн нь,
энэ нь миний хөл өвддөг байсан болохоор ажиллаж
чадахгүй юм байна гэдгийг надад гомдол гаргасан .Энэ
нь гурван turbos найзуудаа 3 шүүлтүүр үеийг өөрөөр
хэлбэл хийсэн байна.Сургууль "ард " бүлэг нөлөөлөх
уудэлтэй bulling нөхцөл байдал ЕТА- хочтой хүмүүс
байсан.Өдрийн хоолонд өндгөвчний хотод 4, 5 хүн
уулзалтыг дэмжих , миний хамгийн сайн холбоотон
Нано нь цуглуулсан үзэл бодлоо илэрхийлэх, зочид эрх
чөлөөний бодит халдлага ердийн хүйсийн бүлэг
coagíamos
.Тунхаглал
танхим
Estarreja
,
би
хуулбарласан : Тэр долдугаар сарын , найм, есдүгээр
сард 1997 саруудад суурь боловсрол " идэвхтэй амралт
" 1-р мөчлөгийн хүүхдүүдэд зориулсан ажлын байрны
хөтөлбөрийн нэг дэлгэц ажиллаж байсан "Би үйлчилгээ
үзүүлж болохыг нотлохөргөнөөр хүлээн зөвшөөрч, аль
алиныг нь хүү болон амлалт demostrados , эсвэл ажлын
ач тусыг магтаж байна.Santarém нь хэлж дараа нь тэр
Экспо гэж байгаа юм Би хагарал онцгойлон адислах
доромжилж байна 1997/1998 12 жилийн жилд давтан
цонх боксчид гаргаж хаясан учир нь Fart өгөх , намайг
л бүдгэрүүлдэг ирж зарим нэг найз нөхөд гэр
явсаноюутны холбоо нь жил явж эхэлсэн байна.Бид
үргэлж ямар нэг зүйлийг хүсч үргэлж ямар нэг зүйлийг
хүлээж ansiosíssimo горимд амьдарч байгаа хэдий ч
хүлээх , тэр сайн хүсэлтэй үсрэх хүсэж , алгасахгүй
болон тамхи татах очих санаа зовохгүй урсаж ямар ч
явж байгаа юм унаж нас харилцан адилгүй , бидэнд
бүх зүйл болно зогсож байнаАлбан хүчээр өөрөө
юм.Энэ жил би дараах саналын төслийг бэлтгэсэн : энэ
нь хариуцлага болоод шийдвэр төгс утгаар нь бөгөөд
энэ нь сонгуульд candidatamos ахлах сургуулийн
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сурагчид Хосе Macedo Fragateiro -ийн холбоо .Бид энэ
сургуульд dignify нь соёл, амралтын үйл ажиллагааг
дэмжих зорилго тавьж , энэ нь муу дотоод, гадаадад
ногдуулах
хэрэгтэй.Энэ
нь
бид
санал
болгож
зорилгодоо хүрэхийн тулд: - нь finalistas- PROM
хэрэгжилтийг соёл урлаг, спортын залуучуудын долоо
хоногийн дотор нийт оюутан хүн амын хуваарилж өдөр
, хөл бөмбөгийн тэмцээнд , сагсан бөмбөг, волейбол
дэмжих (эрэгтэй / эмэгтэй .. ).Залуучуудын долоо
хоногт янз бүрийн үйл ажиллагаанд өдөр - - нь снукер
биллиардын ширээний хөл бөмбөгийн associadosхудалдан авах сургалт - үүсгэдэг, society- асуудал
оюутнуудад мэдээлэх сургууль сонин маргаан үүсгэх
дэмжих зорилгоор сар бүр бэлтгэнэ холбоооюутны
холбооны
санаачилгыг
манай
сургуулийн
үйл
ажиллагааг дэмжих , ялангуяа тулд "дундаж " гэж
.Жагсаалт " Бид таны санал тооцоолж " - энэ нь та
нарын холбоо жагсаалт - vocês.na кампанит ажилд
зориулсан залуу оюутнууд бэлгэвч тарааж , яагаад
ойлгосон байхгүй бол ойртож байгаа маргаан эрүүл
мэндийн төвийн холбоо хадгалж өгөхэрүүл мэндийн төв
оюутнууд оролцож хувийн хичээл үлдэж хүссэн
юм.Кампанит ажил гэсэн уриан доор " та нарын төлөө
залуу өг !" " Төв байр нь хувь нэмэр хүссэн , эсвэл
дайнч нь хангах замаар энэхүү кампанит ажлыг
дэмжиж Социалист намын зурагт хуудас нь " бидний
хөгжим тоглож " ч мөн" Бидний алхмуудыг заавар,нам ,
дайчин хуудас тараасан ч, нэг ч дайнч бидний
эвлэлдэн нэгдэх улс төрийн хүч олсон байна.Бусад
төслүүдийн хувьд гүйцэтгэх зөвлөл снукер биллиардын
ширээний хөл бөмбөг худалдан авч, тус бүр тоглолтыг
үнэтэй 20 бүрхүүлүүд тэн хагас нь авдаг.Нээлтийн өдөр
би эш татъя: 10, 20- цагийн хооронд нэгдүгээр сарын
14 , 1998 оны сүүлийн өдөр батлагдсан сонгуулийн
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дараа байгуулсан юм.Түүний төлөөлөгчид үйлдэл
хэвийн хэмжээнд болсон гэж бүртгэх замаар мэдүүлэх д заасан хоёр жагсаалт , мөн оролцсон байна.740
оюутан саналаа өгсөн санал асуулга , хаах дараа бид
санал тоолох урагшилсан.Таван зуун хоёр зуун найман
саналын жагсаалт б саналын жагсаалтыг дагуу aдолоон санал жагсаалт олгосон анхны дугуй эзэмшилд
байгаа нийт ялагч хүртсэн байна nulos- арван цагаан
арван тав санал санал : Дараах үр дүн ахиулжээхолбоо
дараах хичээлийн жилийн есөн зуун ерэн долоон
холбоотой холбооны үнэлгээ өгдөг гэдгийг өнгөрсөн
жил санал өгсөн .Энэ танилцуулгын дараа ямар нэгэн
эерэг тэнцвэр биш байна.Энэ нь өмнөх холбоо нь
өөрийн өв нь ширээ , металл кабинет , сандал , сандал
, хоёр шатрын тоглоом ( бүрэн бус ) .and эдгээр минут
боловсруулсан хуралдаанд дууссан нэмэх өөр юу ч
байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэйдараа нь уншиж,
оролцсон
гишүүдийн
гарын
үсэг
зурна
баталсан.Кампанит ажлын өдрийн дараа заримдаа
намайг ангид ийм тэмдэгтүүд замаар явах болсон
учраас би хаан арслан болон Аль Капоне хочтой
байжээ сургуульд эргэлтийн нь нэргүй гомдол нь зүйл
бол миний талд нь хүндрэлтэй байдаг энэ нь бас
гүйцэтгэх зөвлөл харж байнасургуульд нь гашиш нь
хэрэглэгчийн дагуу гэж ringleader сэтгэл судлаач
.Өндгөвчний PSP 1998 оны эцсийн байдлаар мөрдөн
байцаалт, мэдээ ямар ч цагдаагийн мөрдөн байцаах I
Estarreja танхимын ерөнхийлөгч хүү байсан бөгөөд
хүний наймааны сүлжээ дарга байсан нэр нь үл
мэдэгдэгч гомдол нээгдэнэ.Зүгээр л би Талуудад
байгууламж орж шаардсан үгүйсгэж, хичээж байсан ,
тэнд ямар ч болсон тэр тасаг өндгөвчний миний
байцаах тухай холбоо , мэдээлэл байсан болохоор
дургүй байсан хамтарсан тамхи байсан юм.Энэ үед
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миний хамгийн сайн найз 1-р ажилд дараах өдрүүдэд
төлсөн учир нь хардлага, тэр орой бус төлбөр ,
байдлын дэглэм дор PROM дээр энэ жил ёс
суртахуунгүй , жагсаалт Дараа жил бид байхгүй бол
гэж айж байсан юм хэрэглэж байгаабид цуу яриа
хийсэн зоог барьж, төлсөн байна.Оны нэгдүгээр сарын
98 -нд би , боловсролын долоо хоногт уригдсан түүний
exa
нь
дурсамж
үлдээсэн
байна.Сарын
24боловсролын долоо хоног " найрсаг тэврэх нь ,
ялангуяа болон сургууль Хосе Macedo fragateiro нь ,
Aveiro бүлэгт " нэгэн үзүүрт сэтгэлээр зургийг
хуваарилсан -ын Хорхе Sampaio Ерөнхийлөгч , 1998 Бүгд Найрамдах Улсын Ерөнхийлөгч , үдийн байр
суурийг байсанЕрөнхийлөгчид мэндлээд цахилгаан
музейд .Тэр жил нь наймаачин кино " Cocktail " санаанд
авчрах шил, Juggling заль бүхий зочид төрж л намайг
арилгагдсан үед шөнө байсан, би диско гэсэн мэдрэмж
байсан гэж байгаа , pildrinha furadouro -д диско
ажиллах боломж ирдэгби шагайгаар шидэлт цонх гарч
дотуур байхдаа энэ нь бүр ч сэрүүн дараа кафе шүхэр
дээр унах итгэж хүртэл үйлчлэл байсан хоногийн дараа
гэсэн аль хэдийн угааж дотуур хувцас буцаах миний
найзын эхМагадгүй дээрх унасан .Энэ бол миний
хамтрагч хамт absinthe алтан ажил хаялт нэг нь 2 шил
уух нь элбэг байжээ.Үдэшлэг дээр хүртэл би босс өмнө
авагчид үйлчилж, бүх лангуун дээр шингэн шил тарааж
бөглөх
эхэлж,
нэн
даруй
ажлаас
нь
халсан
байна.Товчоор хэлбэл клиент нь менежер нь нэг
байсан, би тэднийг хоёр удаа тэр зүгээр л хэлсэн
бүхнийг түгээж байсан : энд гараад яв!мөн энэ өдрийг
байх нь илүү энэ хүнд ярьсан байна.Дүүгийн минь
хуримын хамгийн сайн найз , би угаалгын өрөөнд
зэрлэгийг нь тамхи татдаг оролцсон , би ширээн дээр
нь тавиад, гутал гар утас хийсэн болохоор намайг ууж
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чадсан .Үргэлж нүдний шил , сургууль дээр
Эйнштейний томъёог бичих ашиглаж шаардсан гашиш
хамт шөнө 1998-1999 monho бар хамардаг - наймаачин
энд аяга үйлчлэх хэдэн сар байсан юм.Эцсийн намын
2ºperiodo ойлгосон ердийн зэрэгцээ диско Phoenix гэж
тэрээр анхны monho шүршүүрт 900 хүнийг цохиж
өрсөлдөгч намын бараг 200 гаруй нь бусад хүмүүсийн
эсрэг амжилт 700 хүн байсан дараарай.Намын monho
оройн намын төлөө , ямар ч илүү мөнгө энэ өгөхгүй
байх эзэмшигчид төлөх бүх элементийг хоолны
нийгэмлэг нь авч дараа.Энэ жил би чөлөө бараг хоёр
долоо хоногт хоёр сар ажилласан Philips , үйлдвэрийн
ажилчин миний ажилчдын хөнгөлөлт эхэлсэн.Тэр үед
Uniteca / Quimigal нь ажилд оржээ.Dacasca диско миний
Juggling заль нь наймаачин / хөтлөгч явсан миний
анхны " таблет " хэрэглэдэг гэж энд байсан хоёр эвдэж,
би юу ч байсан биеийн хурд , өөрөөр хэлбэл байсан
хагас шиг өөр өөр өдрүүдэд болсонбүхэл бүтэн сэтгүүл
defoliate юу ч уншиж , эсвэл гэртээ авч, дуу хөгжим,
мөр зэрэгцэн алхахын тулд авах тавьж байна.Энэ нь
тэдний анхны бөгөөд цорын ганц үйл явдал байлаа.Би
ажлын нэг өдрийг хайхаар явж байхдаа олон нийтийн
харилцаа, аюулгүй байдлын dacasca диско үед шил нь
би өчигдөр надад хэлсэн , миний Juggling мэдээ орхиж
эмнэлэгт очсон нь харилцагчийн толгой цохих
байсансонинд , дараа нь бүгд л худлаа байсан, би
итгэж байна.Гурван цагийн саатал би олж тэнд найз
бүсгүй нь байсан, би нүдний шил түүж солих ба газар
дээр нь буудсан байна.Би олон жилийн бар нь
наймаачин / Хаалгач баатруудтай адил 1998/99 онд
байсан шүү дээ Estarreja шинэ бар нээгдсэн эдгээр
шөнө нэг нь " хаалга " -н тухай номыг зээл , үхэх "
АНУ-ын " түүнийг , миний ном сургах цуглуулсан
байна.Би $ 100 нь орд нэг цэвэрлэгч хоёр жилийн турш
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... $ 1,000 өсгөх боломжтой болгохын тулд ирж , тэр ч
байтугай бензин мотоцикл нь хаалгыг шатааж , харин
дайчид элэглэж , эсвэл хэн нэгэнтэй холбоотой хэзээ ч
үгүй.Нэг Шинэ жилийн Ева 1998/1999 баатар нь бар ,
найз нөхөд Faíska байгууллага дуудлага Шинэ жилийн
бүх найзууд зохион байгуулна .Шөнө дунд эцэст нь бар
, Шинэ жил нь орхих өмнө Mando бүх бар ивээн
тэтгэгчид нь үлдээх хэрэгтэй.Би өөр нэг үйл явдал бий
болгох хүрээнд зар халдсан Цагдаагийн байгууллагад
хандан гомдол гаргасан байна бар өндгөвчний чулуу
очиж, тэдний дотор сав , цэвэр худал ажил руугаа
алхаж явлаа тэд хэлж байгаа нь баар явж байна.Би
прокурорт явах болсон боловч би гэрч байхгүйн улмаас
хэргийг мөрдөх юм.AV бар баатруудын - Шинэ оны
босгон дээр 98/99 .Salreu Estarreja Viscount дахь
хөтөлбөрийг унаж : Нэг шөнө [ мөн ] өдөр 12 chimes ...
хяналтын оршин суугч sergius зочин DJ дээр
хөтлөгчдөдVicky болон ул мөр .Намын дунд болон тулд
намайг Тал гэртээ ирж хувцаслаж, найз нар минь, тэр
шөнө Porter нь жилийн эцсийн байсан бар бүх
хэрэглэгчдийг гарч тавьж, гарч ирэх болно.Асуулт
цагаан толгойн дараалал оруулах , мөн ирэх бодол би
хүмүүсийн дунд аюулгүй байдлын тогтолцоог бий
болгох winking , эсвэл мэдрэгчтэй төрөл , бие биенээ
мэдэрч, харж л хурдан алхах гэж бодож байна AB буюу
ABBA маш түрүүлж байсан гэж би боддогтэр муу , эсвэл
зовлон , тусламж байсан юм.Watch телевиз, би footers
би суваг цагийн шоу -г үзнэ үү , би тэр өдөр Нобелийн
шагнал авна гэж бодож байна миний санаанд орж
зурвас агуулсан гэж бодож байна.Би кино жүжигчин
гэж бодож байхад чинь, би Aveiro дахь кино кино
булааж / гахай болон алмаз харж байсан , нэг удаа
бодож байсан хүний эрхтэн идэж байх бөгөөд тэр өдөр
гудамжинд хагарсан шил алмаз гэж бодсон кг нь
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хүнсний дэлгүүр байсан юмтэдний гутал арилгахын
тулд эхлэх ба мөн кино театр гарч байна , энэ нь миний
кино байсан юм.Estarreja голын ойролцоо үйлдэл , мод
руу авирч тухай бодох нь туйлын эрх чөлөө гүйж нь МЭ
тал хувь нь голын бие, би суут ухаантан , тэр ноён
байна гэж бодож байна.Бүгд Найрамдах Улсын
Ерөнхийлөгч надад ажиглагдаж байна , би үнээ нь
харилцаа холбоо , бэлчээр, та нарт миний бодол
санаагаа ойлгуулахыг хичээдэг байсан юм.Тэд намайг ,
би бүх өрөөг эргэлтийн надад юу болж байгааг
ойлгохыг хичээдэг сэтгэл судлалын ном унших зэрэг
зүйл хийсэн хүн дээ , намайг тусгаарлаж , хачин
зүйлийг мэдэрч эхлэх санааг хулгайлж , намайг хор
хийхийг хүсч гаргаж байгаа гэж бодож байна , би
эхэлсэнхавчлагын солиорлын , дэмийрэл , эсвэл тэр
харж , телевиз буюу өдрийн сонин эсвэл хяналтанд
байгаа гэж аав маань надад бар худалдан авч болно
гэж бодох нь ирж, энэ нь дэлхийн хамгийн том байсан
цорын ганц тэргүүлэх хачирхалтай зүйл хийсэнЭцэг эх
минь хэн нэг нь намайг хэлж GNR -ын цэргийн олсон
байна хүртлээ алхаж шаламгай цаг , "Бид яг л та нар
хайж байсан " гүйж эмнэлэгт намайг тээвэрлэж ч GNR
болон гал сөнөөгч дуудаж энэ ерөнхий hubbub нь
асуудлыг чухалчилж үзэх ньби сэтгэцийн онцгой
байдлын Coimbra нь дараа дараагийн Aveiro дахь
эмнэлэг рүү авч байна.Би сэтгэцийн эмгэг судлалын
толгой зөвлөлдсөний дараа охид би тариа авч болно ,
би байх болно гэж бодож байна ярианы дараа орны
ирмэгтэй нь бэхлэн гал сөнөөгчөөр авсан , гэхдээ
зөвхөн тариа авч ... Би сэрэх үед би psych тойргийн
өрөөнд байна! ?... Би такси авч, Estarreja таксины
жолооч хүлээх гэж миний ээж сануулж явсан бол
Coimbra очоод , би муу мэдэрч зорилготой байсан юм
мэдэхгүй байна сэтгэцийн эмч илгээсэн эм авах
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хандлагатай байна маргааш нь зугтаж , асуухэмнэлэг
рүү намайг хүргэж байсан орон нь бүс нь холбоотой
биеийн хязгаарлах системийн дагуу 20 гаруй хоног
үлдсэн !Estarreja нь intermarche надад зэргэлдээх гэрт
нь орох урилгыг хүлээн шиг , би хулгайч гэж бодож
цэцэрлэг нь орж ирээд , тэр ч байтугай гомдол гаргаж
чадсан боловч GNR тэр ч байтугай миний хайж байсан
гэж хэлсэн дараа , намайг аваадэмнэлэг байна.

Үхэл ирэх жилүүдэд суларч орох , нийгмийн амьдралд
хүчтэй газар хөдлөлт харьцуулахад байхгүй , би зэрэг
айдас байдаг ирсэн : кафед орж , аяга буурсан байна
гэж айж , хүмүүс миний нэрэнд саналаа .
Хэрхэн 3ºescriturário 1999 онд энэ нь 30 км /
цагийн хурдтай явж байсан үйлдвэр периметрийн дотор
, тэр ч байтугай ямар ч байх захидал мэйл машин
тараах , цаг descolorei үс нь шуудангаар тусгай
зөвшөөрлийн болон түүний бүртгэл хуваарилалт
байсан машин анх удаа мэдэрч хүссэнтэр ч байтугай
бамбай гарч осол болж байх болон нотлох хэрэгтэй
болсон.
Би харин энд надад нойр нь үүнтэй тулгарах
болно сэрж хадгалж саад амьдрахыг хүсдэг унтаж
хүсэхгүй байгаа учраас би унтаж байна.
Би Португал 11 үнэт зүйлс нь адилтгалыг
захиалж, дунд боловсролын зээлийн нэгжээр замыг
retraced , дотуур байртай сургууль Луис де Camoes -д
элсэн оржээ.Ipj мэдэгдэл оны хоёрдугаар сарын 5сарын 01 -аас 1999 оны , уг тэтгэлэгт зэрэг мэдээллийн
Хүүхэлдэйн кино чиг үүргийг хэрэгжүүлж , 2000 оны
залуучуудын эрүүл зан үйлийг сурталчлах сургуульд
явсан.Би онлайн садар самууныг харж, Чатуудтай
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харилцаатай байдаг эхэлдэг." Үүргээ гүйцэтгэхдээ
ялангуяа тэдний үүрэг бүрэн тоглох сонирхолтой , эрч
хүчтэй байсан, үйлчилгээний хэрэглэгчид, залуу
хүмүүст сонирхолтой мэдээллийг түгээх , Залуучуудын
Португалийн хүрээлэнтэй мэдээллийн дэмжлэг, холбоо
барих шинэчлэх" Aveiro , March 09, 2000 би ганцаараа
эцсийн өдрүүдэд Tenerife явсан миний амьдралын
эмэгтэйн тухай бодож эхэлдэг , би Ракел Mamede нэр
бүхий 3 картыг бичиж - Bombarral Португал , сүүлийн
өдөр би муу дүр нь түүний bayou нь утасны дуудлага
хүлээн авахүед найз охин нь хамт байгаа би Раквиел
байх ёстой орон сууц байх ба би хуучин өөрийгөө олж
хэдэн цаг зарцуулсан байна.Найз охин хонх нь тогтмол
халбага тавьж, миний найз байсан надад анхааруулж
нөгөө нэг нь тагтан дээрээс үсэрч үзнэ үү .Өнгөрсөн
цаг үе тэр ч бас өссөн , надад ирсэн учраас би орон
сууцны өрөөнд гүйж, тухайн үед миний хамгийн сайн
найз намайг хуудас дор нууж болон Filipe байсан газар
тэр асуулаа , би энд she'm хуудас орхиж мөн хэлэвби
түүнийг тайвширч авах нь танд үүнийг дамжуулж ирж
гудамжаар хөөж орон сууц зугтав.Би 16 оноо эцсийн
анги нь ахлах сургуулийн диплом 1999-2000 өргөдөл
гаргасан болно - салбарыг хамарсан талбайд нь скан
тал хувь нь зүүн , дараа нь өөр нэг багш хүргэх
дүгнэсэн энд гарч , хоёр өдөр явж өнгөрүүлсэн
арванхоёрдугаар сарын 11 , 2000 оны өндгөвчний
байсан та нарыншударга багш дутагдалтай талаар
уучлал гуйсан албан ердийн багш хамгийн их оноо 16
оноо байсан , цаашид хийх гаргаж, тэмдэглэл 20
томилно.Би , франц, 17 салбарыг хамарсан бүс нутагт
15 , 15- Португали , Англи хэл 11 -аас 18 тийм курс
өнгөрч авах шалгалтанд философи , компьютерийн
шинжлэх ухаан, хуулбарлах 18 тэмдэглэж авсан .Хагас
сар ажиллаж сурч байхдаа тавдугаар сарын 31- хэсэг
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хүлээн авах энэ зочид буудалд 2000 " олж авсан
мэдлэг / жижүүрийн хүртэл өдөрт сарын 8, 2000 оноос
хойш " хүлээн авах дадлагажигч 2-р жил " мэргэжлийн
ангилалд албан ёсны зочид буудал явсан, зоогийн .,
Суралцах ер бусын зориулалт , үүрэг хариуцлагын
мэдрэмж нь энэ хугацаа маш их хүчин чадалтай даяар
харуулсан юм.Бид таны хүртээмжтэй , бидний бүх
харилцааг таны магтана .Ovar / 00.aqui 28/07 тавцан
дээр нам байсан , хариуцлагатай хүмүүс байхгүй санд
очиж зочид буудлын өрөөнд унтдаг байв.Энэ нь тэр
сэтгэцийн эмнэлэгт байсан гэдгийг мэдэж байсан
учраас намайг багасч мэдрэх болсон , учир нь хамт бар
дээрх халдлага нь сахилгын шийтгэл ногдуулах
юм.Дараа нь би Лиссабон руу явж, худалдааны төвд
кафед нь эсрэг ажилтан ажилд авсан imaviz 2000 оны
лонх надтай хамт байсан тэр үед өөрийгөө хамгийн
сайн бүжигчин төсөөлж тэр дөлөөр хүртэл бүжиглэж
худалдааны
төвд
цэнгээний
газрууд
оролцож
зуршилтай байсан юмpopper'so нь илүү миний
амьдралдаа энэ оролдсон , энэ лонх химийн бодис нь
миний 2-р туршлага байсан үнэр шиг ажил орж , зочид
буудлын Sheraton өмнө тэнгэр харж өмнө Амьсгалын ,
гэхдээ ямар ч үүнийг хийж буцааж явсан.Shrovetide ,
эсвэл юу ч - ажилтнууд Estarreja 2001 Carnival -д
оролцсон !Shrovetide , эсвэл юу ч !Өндгөвчний
тунхаглал танхим - соёл, урлаг, номын сан болон
түүхийн өв соёлын хэлтэс .Энэ нь тэр хүн өндгөвчний
болон музей Жулио Dinis хотын номын санд
Харилцагчийн үйлчилгээ үйлчилгээнд 2002 оны 30
сарын 6- 2001 -ын тодорхой хугацаагаар гэрээний
үндсэн дээр , захиргааны туслах нь байр суурь эзэлсэн
гэж зарласан байна - байшинномын сангийн баримт
бичиг байсан " үүрэг хариуцлага, үүрэг их утга хийсэн
" болон хийсэн Ovarense " найдваргүй хэрэг" бүртгэл
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алга 2001 - Leiria Leiria ба ачааны машины жолоочоор
нь радиогоор нэгэн гомдол байна тулалдаанд хооронд
GNR эмнэлэг хэн саад гэж байгаа юмавтомашин
rebocarem дараа тавцанд дуудагдсан юм BT дамжин
өнгөрөх , тэнд ямар ч торгууль , дуудлагын хүчитгэл
бөгөөд гав Leiria дахь эмнэлэг рүү намайг хүргэж хэлж
байна.Калдас -д да Хатан хаан эмнэлгийн нялхсын Г-д
2000 оны 07/12 цонх 26/11 үзсэн Мэргэн болон хүн
үзнэ үү гэж бодсон.Педро 2001 - Би машинд нь DGV
гэртээ ирсэн гэхэд ямар ч захидал авч гэхдээ ямар ч
захиа байж, маш ноцтой зөрчсөн торгох (ямар ч доод
тал ) цуцлах хугацаа нь 30 хоног намайг шийтгэх
шүүхээс захидлыг авч хүргэж эргэж хэзээ ч авчтүүнтэй
хамт байгаа , учир нь 2-оос бага жилийн дамжуулагч
байхын тулд эрх зүйн бусад авах хэлсэн захидал DGV
.Тэр ч байтугай камер намайг кинонд тоглосон , тэр
тагнуул тус харж байгаа гэж байсан нь миний өрөө,
сэтгэлгээ ролл .Leiria нь Интерпол би 5.01 цент тавих
хойш надтай хамт ажиллаж ирлээ гэж бодож
байна.Бензин , тэр саятан ялалт , мөн болохыг томъёог
олж мэдсэн олж € 5 төлөх .Тэр үед би машинд дор ОХУын туршуулуудыг байсан гэж бодсон.Би ид шидийн
байна , би оюун ухаанаараа машин болон намайг энэ
бөмбөг болгон аз нь үсэрч бөмбөг дотуур замын дунд аз
болгодог нь хэзээ ч тогтмол эргүүлэх нь машин машин
наасан тархи хянаж байна гэж бодож байсан
юмтуршилтын шийдэл Хатан онд эхэлсэн бөгөөд
шүүхийн өмнө газар цохих , түүний дээвэр хүртэл
явсан.В5 Coimbra болон Aveiro -ийн бүс нутаг машинд
санаа, хормой сонин эрмэлзлэл Leiria BT тушаалаар иас ихгүй байх ёстой эхлэх гэж үздэг би GNR бригадын
тушаалаар
зогсов.Liscont
мэдэгдэл
контейнер
оператор захиргааны хувьд эмч ангилалд ажилладаг.Би
Liscont -д бие засах газар дээр хэвтэж байсан үед би
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гашиш тамхи татах ямар ч хоёр сар болсон , би энэ муу
буцаж байхад миний толгой , эрт гарах Liscont гүн
хайраар асуудал эхэлсэн хайр доод тал хувь нь
наманчилж алдсан мартагдсан ч мэдэрч байлаа зовж,
амьдарч.Ангараг гариг дээр гариг нь Ангараг болон
Бархасбадь байсан тэнгэрийн доор нисч үүлэн дор явж
, би та нарт хайртай шийдэж, Бархасбадь миний хүч
чадал сайхан байлаа гариг үзэг гаригаас нисч байна чи
энд байсан бэ , эрчим хүч байсан , баяр баясгалан
байсан юмцэцгийн хэлбэртэй хайрыг дамжуулж ямар
нэг юм .Хэмжээ нь маш богино хайрын гайхалтай , агуу
их байсан ч , мөрөөдөл , амжилт , зорилго , хүсэл
тачаалын нь бүх зүйл байсан , наран цэцгийн адил
нүүж ямар нэг зүйл шатаах хайр найргүй, ширүүн хөөж
сайн дураараа байсан нарны хүчтэй байлаа.Би та
нарыг газар дээр болон доор аялах ээр би тэнгэрийн
хаяанд анзаарсан цонх , байсан газар нутгийг нь аян ,
их Би чиний одыг хараад урагшаа харж сканнердсан
зарцуулсан гайхалтай фото Гялалзаж гялтганасан Би
сар уурхай болон та нарын харсан юм дээшээ харж
байсан нь харждалайн та бид зүгээр л хажуугаар
байсан газар дээр , мөн далай дор явсан эзлэн
дагасан.Мэдэрч , бодож , хүсэж хүсэн , хайраар
дүүрэн, тэр санаж байв.Би чамайг санаж байна , энд та
нарыг хүсэж байгаа уулзалт хүсэж үргэлж та нарын
бодож , та нарт хайртай , та ямар ч гэрээ санаж ,
амьдрах гэж боддог бол , таны оршихуйг мэдэрч , хүсч
байна, та мэдэрч, ямар ч чамд хайртай, дуу чимээ
байхгүй бол та үйлдлийг сонсож , үнэр байхгүй бол та
үнэр , нүдний хараа хаалга байхгүй бол та хараад
сэтгэл догдлом ямар ч танд болон мэдрэгчтэй танд
нотлох ямар ч намайг баярладаг амт нь : Хэрэв та 5
мэдрэхүйн бүхий хүсэж байгаа , та үзнэ үү.Та зовсон
нь, эсгий хайртай , амьдарч байсан гэдгийг нь сануулах
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, чиний дотор үнсэж байгаа өөр нэг , би харсан , би
үргэлж санаж явах болно хайрыг went're хайртай хэзээ
ч үгүй.30 , 2003, гэр бүл хайр сарын Moorish Filipe
сарын 02 Lisbon -... Havana Мадридын Реал Мадрид
Реал Мадрид 09 сарын 10 2003 оны Лиссабоны сарын
Куба руу явж, Havana үнэхээр sucks марихуаныг 100
ам.доллар худалдан авч болно.Дараа нь би тамхи
татдаг , миний толгой Даргатайгаа хуйвалдаан эхлэл
болсон хохироож , дээш нь бага авч, ажил эрэхээр
дууссан , орохоосоо өмнө үеийг тамхи татах ямар ч
дөрвөн сар байв.Захидлаар факультет анги танхимаа
унтаж , миний үе мөч нь тамхи татдаг .Town Hall номын
сан Лиссабоны Brook тэдний үйл ажиллагааг хийх
айдаг бий болгох хамгийн сүүлийн үеийн холбоо айсан
Орландо, надаас нэг сарын чөлөө ажиллаж байна.Дээд
зэргийн арга нь зарим нэг эргэлзээтэй тодруулах хүсэж
дараа , намайг орхиж чөлөө танилцуулах гэж хэлэх угаалгын өрөөнд орж, бяслаг tosteira зүүн, бүү
чадахгүй
байгаа
тодорхой
баримт
ялгаварлан
гадуурхах нь Isel ерөнхийлөгч захидал илгээсэн ... би
CTT нь ил захидлаас сэтгэл ханамжтай амьдралыг
сэтгэл ханамжгүй бичиж , түүнийг хүлээн авах өөрөө
илгээсэн байна.Миний сүүлийн 8 жилийн хугацаанд
анхаарч өгөх бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч
захидал илгээх .Бодит байдал дээр ээж , эхнэр хоёр
маргаж байсан үед ажилгүйдэл , би ажилгүйдлийн
тэтгэмж авах ямар ч эрх надад хэлсэн Лиссабоны иргэн
дэлгүүрт нийгмийн аюулгүй байдлыг холбоо , би нэг
онгоц
барьж
явах
санаа
нь
хамар
сургах
болноЛюксембург надад энэ ажлыг өгөх зорилгоор
Европын холбооны Барросо ярилцах .Оргил ганцхан
минут, магадгүй бүх төрхөөр нь гэж ариун журамт
дүрсийг боловч дан ганц байгаа , эсвэл бүх бие
махбодийн оршин дуусгавар үед үхэх биш юм ухааныг
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нөхцөл, гэнэт бүх зүйл унтраах явдаг таны бодол нэг
мөч , эсвэлхүргэж болно.
Би тушаал өөрийгөө алах гэж дуу хоолой ,
хормын өмнө мэргэжил байсан нь " хакер " байсан
миний эхнэр гэж хэлсэн юм сонсоод би үргэлж гашуун
бүйлс хоёр шил худалдан авах супермаркет хайртай
гэж хэлсэн нь цаасан дээр бичиж, хамтдаа л уужтөрөл
бүрийн эм байна.Түүнийг орж ирэхэд мөн INEM гал
унтраах гэж нэрлэдэг байдал нь чанга тэврэлдэж
өөрийгөө олж Эхнэр бид хоёр удалгүй ирж, би эмнэлэгт
нь живх байна сэрэх үед надад тосыг өгсөн
аж.Хоногийн дараа энэ нь 02/2007 1-р амиа хорлох
оролдлого хийсэн кафе байх болно ойролцоох кафе
хэлэх нь надад ирж, эмийн харилцан үйлчлэл байсан
хөршүүд маань хэлэв.
Сэтгэл минь хэрэв намайг ууршиж бол юу ч
биш , хий хоосон нь хайхрамжгүй нууц нэмэх хагархай
хэвээр байна.Subversion нь гарч , ялангуяа өөр нэг
агшинд , -ийн залхууралтай хөвнө .Тэр хүрч , таны
ертөнцийг харсан бол байхгүй, наад зах нь хэн нэг нь
миний бодит байдлыг давж гэж үзэж , хэлгүй нь
мэдрэгчтэй мэдрэмжтэй ямар ч цэвэр бус байх
болно.Миний гуниг биелэшгүй мэт хүрч л аз жаргал мэт
хялбар юм.Хэрэв та тэгж төлөө бичсэн нь ид шид нь
надаар дамжуулан та нарын төлөө үхэж , та ингэж хэлж
нэг өдрийн дотор Урвуу цаг ч , хүрч , юу ч илүү их
хүсэж , та нар намайг яаж харж намайг мэдэрч, би
хэзээ ч ийм их зовлон шаналлыг мэдэрсэн зүйлээ би
хэн бэ г үзнэ үү биш,зовж хэзээ ч нас барж, та нар
хэзээ ч зүгээр л шатааж байхад дуусдаг надад өвдөлт
шатаж шатаж тэмцээнд та дараагийн мэдэрсэн алга
болох болно.Хэзээ ч танд үргэлж хайрлах болно та нар
хэзээ ч орхихгүй , учир нь зовж , та нар хайртай
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гэдгийг би мэднэ гэж хэлж болно та нарын дотор
замаар чамайг авсан.Гэхдээ би хариуцлага үүргээс
чөлөөлөх гарын үсэг зурснаас хойш дэг журмыг гаргах
өгдөг сэтгэл нь яриа санахгүй байна , " ухаан " нь
байсан, сэрүүн ба зөвхөн живхийг хардаг эмнэлэг,
Cabral карри эмчилж байна.- Би чамайг надад та бүхэн
мэдэж буй мэт үнсэлт өгөх залбирч , шал цонхоор мал
гөлөг үзэл бодол, устгах , эсвэл маш зовоож сүнсийг
заасан хүмүүс бие бууруулах, шалбарсан үед маш их
саад тотгор учруулах мэдэрсэн алах санаа байсан
бөгөөд сэтгэл санааны хүсэлтэй өдөөгдөж ?Хүсэл өссөн
үед надад эдгээр surripiámos бие биедээ адил далд
үнсэж , та дараах зүйлсийг мэдэх өг , надад эдгээр нь
зөөлөн үнсэж , өгдөг.Sweet мэдэх нь амттай .Би чамайг
үнсэж өгч байна.Бүх улмаас хувьд, та нар , намайг бүү
!Та юу гэж надаас бодож, та би байна вэ?Надад уншиж
байх нь талархаж , магадгүй ойлгосон estou- !Онцлог
шинж чанар, даван туулж аль хэдийн намайг аль
хэдийн хууль эрх зүйн цагт наад зах нь аймшигтай
асуудал нь аль хэдийн шөнө дунд масс буюу тоглоомын
азарган тахиа уран задлахад бэлэг нь elations авч
уншина уу! ?АНУ-ын үйлдэл тусгаарладаг наад зах нь ,
цуурай зөвхөн чимээгүй нь ойлгомжтой харилцан онгод
хөөрөлд нь тусгал ч шатаах нь энгийн татгалзах өвдөлт
үг юм.Дааврын болон оюун санааны химийн биет
байдлаар бус харин дааж давшгүй саад тод байх
ёстой.Огторгуйн
эрхэс
байгууллагууд
pansy
цэцэглэлтийн төлөө биднийг дайрав .Хайр хошоонгор
хайж , эд баялаг энэхүү үзэл бодлын нэмэх ямар нэг
зүйлийг олон талт тусын тулд, үргэлж ойлгоход бүрддэг
юм.Өөр нэмэлт , цаашдын өсөлт , нийгмийн хэвлэл
мэдээллийн төлөөлөгч өөртөө итгэх итгэл нь биднийг
цөллөгөнд энэрэнгүй , хайраар энэ хүсэл .Өөрөө нэг,
хуваагдашгүй -ийн хэтийн харах , тойрог гарч илүү их
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хүсэл нь ямар ч хүслийг холдуулах юм.Энэ нь алт,
тойрог , нь голлон нөлөөлжээ сайн итгэл, үнэнч ,
хүндэтгэлтэй , -ын Guild байхгүй байна.Бид цэвэр
ариун, тийм үйлдэл дээр нь зэрлэг, мөн л тийм байх нь
үргэлж өөрийн үзэл цэг нь өөр түрэн надад илүү хувиа
хичээсэн юу ч биш .Санаа нь энгийн солилцох
чадвартай оюун ухааныг үрэвсэл , энэ нь нийтлэг
утгаар нь яаралтай давж заалдах юм.Хэзээ бид өгөх
буюу өөр өөрийгөө авчирдаг.Илүү их ач холбогдолгүй
зүйл бидэнд хүсэхгүй байгаа зүйлийг үгүйсгэж , энэ нь
амархан.Хайр ба хайр , харин намайг бусад мэдэрч
байгаа юм.АНУ-ын хоёрын хоорондын холбоос нь
бүтээлч хандлага .Зөнгөөрөө зан Хэвлэсэн зөвхөн
дараа нь над руу миний тухай бодож байна , одоо би
дахин бий.Зөрчил нэг нь би " I " болон хувирч, та бид
бие биедээ дэмжлэг өгөх хэрэгтэй хэр сайн " өөрсдөө "
хэзээ ч мэдэхгүй юм, учир нь .Энэ нь ямар нь үргэлж
нээлттэй байгаа нь бидэн дээр ирж байгаа юм .Та
түвшин гэж маск хувиа хичээсэн эзэмших нь анхаарал "
би" өөрийн байх ёстой юм.За хуяг Би хэзээ ч тийм Тийм
гэхэд эвдэрсэн байх " ту -ийн" байдаг бөгөөд тэр нь "
ЕХ-ны " илүү " ЕХ-ны " гэсэн поп хуяг юм.Хайр хайр л
эзэлж байна.2007 оны наймдугаар сард гэр бүл
салалтын ... оргилуун Хөнгөн - буурч, burble ,
шингэрүүлсэн болон дийлдэшгүй хүсэл салбар руу тэлж
, гадаад бодит байдалтай тулгарсан үед дараа нь сүйрч
бүх нүд шиг хоосон хуурмаг юм.Хайр өргөжүүлж,
бохирдуулдаг гэх мэт хорсол , хуурамч тохиолдлын
галзуу оргилуун хүсэл өгөгдсөнөөр бүх бодол эзэлдэг,
давамгайлах, давамгайлах байх эрхтэй , энэ нь эрчим
хүч сэргээхэд солилцох юм гэрэлтэгч агуулга байна.Тэд
санаа болон баримт бодол тэдэнд амь өгч, хөдөлж одод
, бетоны хүсэл , юу ч гэж constelares эрчим асаав
тэнгэрээс илүү сайхан юм шиг асдаг тэнгэр , хүсэл илүү
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хүчтэй юу , тод тэнгэрийн төгс тэнцвэрт байдлыг
хангаходдын хооронд тогтмол харилцаа уриалж ,
оддын эрчим хүчний онцгой юм.Энэ нь энерги сансрын
бодит байдлыг тайлбарлах х сэхг й байх , өөрөөр
хэлбэл галын дөл ямар ч утаа алга надад хэрхэн үргээх
.Амьдрах чадвар нь байр дарагдаж болон мэдрэмжийн
талст нь эргэлзээгүй улс төрийн залруулга маск юм үед
би сэтгэл дундуур байна.Ай сэтгэл айдас, зовлон замд
нь ид шид таныг эргэж, үнэн баримт, юмсын өөрчлөх
ямар нэгэн импульс одоогийн байгаа оюун ухаан
дамжуулах хөгжүүлэх нь бүх үе шат, мөчлөгийг
өөрчлөгдөж байдаг ялаа , гэхдээ хэзээ чмэдрэмж чухал
юм., Биднийг жолоодож энэ өөрчлөлтийг Өөрийгөө
чөлөөлөх нь , та зовж, амьдралын , ялангуяа мутацийн
нэмдэг.Амьдралын гэрэл , хүсэл тачаалын галзуу живэх
.Яаж ирдэг вэ?Өөрийн эрхгүй хайртай, хайртай гэж
хүсч байна , хүсэл эрмэлзлэл , сэтгэл санаагаар унах
нь хэд хэдэн гаргалаа нээлттэй .Төөрөгдөлд орсон ,
намайг анхаарч , ямар ч худал хуурмагийг алдагдуулж
үнэний
хайрын
аргачлалын
даяар
баяжмал
хайртай.Тиймээс хайртай байж , бид байх , үнэн дүр
төрхийнхөө ажиллаж байгаа талбайг тоглох дуртай
байгаа нь нүцгэн бидэнд хайртай буй яагаад гүн
гүнзгий мэдлэгийг шаарддаг бөгөөд одоогоор энэ нь
диалектик таамаглаж байна, хариулах , хэт хайртай
сайн нийцэхгүй нь чухал албанд байгаа+ 1 = 1 1 ,
хэзээ логикийн хувьд нэг нь юу ч эдэлж чадахгүй
байна.Дараа нь үр дүн lovemaking дунд нэгдсэн байр
суурь байгаа учраас ерөнхийдөө хандлага , үнэт зүйл,
зан тэнцэх техникийн биш бол Тиймээс логикийн хувьд
1 + 1 = 2, зөв , гэхдээ явуулах бүтээлтэй байх
болно.Ойлгож, таашаал энэ нь үнэн цорын ганц эх
үүсвэр , эсвэл бие дааж болон бусад арга хэмжээ
үйлдэл нь үнэн эрх чөлөө гэсэн үг юм.За , би та нарын
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төлөө маш олон шалгуур байх болно , дараах
алхмуудыг даван туулах хангалттай логик уялдаа ,
эсвэл амьдарч байгаа юм биш, би үнэхээр итгэлтэй
байхыг хүсдэг , тиймээс би үе үе надад илжиг төсөөлж ,
өнөөдөр бараг илжиг байнагэх мэт , үнэхээр өөрийн
дүгнэлтийг авч, заримдаа энэ үүргийг хэн зогсож байна
fooling хиймэл илжиг, харин байна.Би тэнэглэлүүдийг
айдас байдаг Дашрамд тухай , тэр нь энд биш байна ,
мөн галзуу оноос хойш хийж чадахгүй бол хандлага нь
зөвхөн тодорхой нөхцөл байдалд болон бусад шүүгдэх
үед , өөрөөр хэлбэл ихэвчлэн " амьдрах "
хамаарна.Шалтгааныг зарим Дараа нь би намайг
галзуурсан гэж хэлэхийг хүсэж байна урсацыг өөрчлөх
, би олон хүн дуртай , тиймээс , бид илүү их хайр ,
илүү , илүү хэзээ ч сэтгэл хангалуун хүсч байна гэж
яагаад би асуулт тавьж шиг хайрлаж нэр төр .Дараах
хэлж
нүүлгэн
шилжүүлэх,
хайрлах
хайр
нь
тэнэглэлүүдийг үйлдэх эрх чөлөөтэй , бид эмзэг ба энэ
нь ихэвчлэн удирдах юм.Бид үнэн гэж хайр байдаг
гэдэгт би итгэдэг хүсэж байгаа , яагаад бид хайртай
байсан учраас хайр теруулж , амьдралын мэргэн ухаан
хүргэж байгаа нь мэдрэмж
Эм нь 11/2007 2-р амиа хорлохоор завдах , карри
эмнэлэг, Cabral нь өсөлтийн бараг " дараа нь
бензодиапезин энэ удаад агнах ? !" Гэж би сувилагч
дөхөж байна тойрогт алхаж , дүн шинжилгээ дараа би
судсаар удаагийн зүү би мөнцус gushing .
Үхэл амьдралын хооронд үхэж амьдрах нь ?Ouch !
Уучлал , энэ нь байрлуулсан байна вэ?Илэрхий , хэн
хэзээ ч амь насаа алдсан ?Хүн бүр үхэлд хүргэж болох
хурдан бид амьдарч , дараа нь удахгүй үхэх болно гэж
боддог бүх тохуурхсан ийм зөрчилтэй байгаа бусад
ямар ч хормын амьдрах болоод байна.Миний төрсөн
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дараа би бүрэн disfigured болон sedated 20 цагийн
дараа гэрээ " аргагүй" гарах оролдлого , дахин нэг
удаа амьд үлджээ.3 эрүүл мэндийн багт захиргааны
техникч нь хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нь үнэлж
нээлттэй
procedure'm
оролцох
бөгөөд
тэмцээнд
хоёрдугаар байр авах нь 17,41 valore тэмдэглэж байна,
шөнө унтаж өмнө й байсан ба ярилцлага 10-аас дээш
үеийг нь тамхи татдаг байсанөглөө байв.Боомт Энэ
эрүүл мэндийн сургууль .Хоногийн дараа би очиж
авсан бол тэр амиа хорлох бодол хамт байсан учир би ч
хангаж чадахгүй юм бол би хүлээж , харин би хүлээж
хангалттай байлаа.Дараа нь гэрэл Тийм ээ, хуулсан
Dynamite аминд таашаал гэж хядлага намайг болон
оргих хүртэл ороол тэнгэр дуугарахаас намайг өвчтэй
ирээдүй , утга учиргүй гэгээрч , өдөр тутмын
амьдралын одоогийн онгод хөөрөлд чиглэлд намайг
илгээсэн юм.Тэгэхээр тийм эрс шийдэмгий , үнэн бодит
илчлэгийн зүрх сэтгэлийг зүүн эдгэрсэн .Би түүнийг
ямар ч эрх мэдэл гэж айх учир нь би өнгөрсөн гэрэл
гэгээтэй эсэхийг би мэдэхгүй байна.Тиймээс тэнд хоёр
шон , хоёр эрс тэс байдаг , би эерэг, эдгээх , хар,
нөгөөх улигт болохгүй гэж заасан ихэд татсан юм.Энэ
нь гэрэл шилжилт болон тунгалаг мэдрэхүйгээ ,
мэдрэмжээ суулгагдсан эсвэл сэтгэл хөдлөл нь хадаж ,
амьдралын таашаал , дэлхий дээр биднийг хөдөлгөдөг ,
бидэнд хүч чадлыг өгдөг хамгийн их хүч сэтгэл
хангалуун байж чадахгүй бол сэтгэл хөдлөлийн
тодорхой байдал болон нэн даруй харанхуй нь
оновчтой бөгөөд цочмог ирдэгбиш, хурц цэнхэр туяа ,
туршлагатай халуун оргих нь ventilaste болон сүүдэр
шиг биднийг гэм хортой болон түгээмэл бус, бодол
зэрэг танд авьяас , хүч чадал эхийг татаж , бүх зүйл
хөдөлгөөнд байдаг , гэхдээ энэ нь одоо байгаа болон
энэ нь хэрхэн илчлэгдсэн роботыгхараа мэдрэхүй,
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дахин нам гүм дамжуулан бидэнд шинэ сэргэг санаа
бодлыг харуулдаг бөгөөд харах хатууруулж , бусад
сөрөг болон эерэг эрч хүч дайран өнгөрөх inglorious
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
эдэлж
зэрэг
чимээгүй
байна.Сэтгэлгээний хурд, нэн даруй , хоёр дахь , цаг
фракц , мөн цаг хугацааны үед хүн бүр эрх нь эерэг,
эсвэл сөрөг хүчин төгөлдөр эсэх , учир нь эндээс
хүрээнд , хамгийн инээдтэй зан ямар ч бууруулсан
байх болно агшин зуурын юм.Эрчимтэй эрчим хүчний
тухай явуулдаг бөгөөд таашаал болон luminary өлсөж
саруул ухаан болон халдварт галзуу өвчин төвийг
сахисан туйл нь болж хар Faíska -ын lacerating
нөлөөтэй тул би та нарт гэрэл хүрч болох өөрийн
энергийг ашиглах, үнс зэрэг нь шатаж инээмсэглэж
esbaterá зөвлөгөө ,өдөөгдөж үед дулааны хураалгаж ,
гэхдээ хичнээн .Өөр нэг квадрат нь Христийн
Мэндэлсний Баярын эвдрээгүй бодол Цэнхэр Ray
байгаа бөгөөд аажмаар биднийг хүргэж модны гэрэл
онцлон тэмдэглэв.Энэ нь бялхмал тулгарч буй энэ
шилжилтийн боловч хормын хувилбарыг амьдрахад
бидэнд саад прагматик эрч хүчийг саад учруулах биш,
аянга хүртэл чичирч мөн алдартай нь дуунаас хурдан
хурдыг гаргаж ч биш, хүчтэй болон дууны долгионыг
нөлөөлдөг.Юу үнэн, бодит бус юм шиг .Мөнхийн
амьдрал тэнд явдаг байлгах , дараа нь эргэн тойронд
үүнийг тэмцэх , эсвэл хаях бий болгох, төсөөлөл оюун
ухааныг нь тэрс үзэлтний burble нь айдас юм өөрчилж ,
нэг цэг дээд цэгтээ хүрдэг , эсвэл зүгээр л ул мөр будаг
нь ямар ч арга зам байхгүйцэцэглэн амьдрах тэр
өнгөөр ногоон tint болон шүүрэх амьдрал цэцэглэн
хөгжиж , энд та үргэлж онцлон хүссэн оноо нь
эрчимтэй амьдарч байна.
01/2008 үсэг бүхий шивээс хийх
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Darklightning болон мор ир нь оч , амьдралын эсрэг
хэзээ ч intentei шивээс дараа luz'08 хэлж хүч
2007-11 / 2008-01 - Арилжааны хурдан phone'm
худалдан авагч хамгийн сайн босс , компанид 5 гар
утас худалдан авах ажил дээрээ гарч чадахгүй
.Estarreja нь хөгжлийн бэрхшээлтэй зогсоол нь орон
зай дахь номын санд сууж, замд талаар би жагсаал
цуглаан хийх allusive газар дээр хэвтэв гэж л гомдол
номын хэмжээтэй бөгөөд энэ нь эхэлсэн, дууссан нь
өөр өөр байх үг биш өөр өөр байхөдөр туган дээр 20
гаруй боть бүхий сайн боловсрол, ёс дүүрэн байлаа
зарцуулсан таниулах оруулгад байсан " өөр байх "
тухай номноос plagiarized дүүрэн .Estarreja цэнхэр
малгай ажил болон олон нийтийн ажил ажилтан гэж
02/2008 Номын сан Walk нь хаалган дээр дараах бичих
: намайг шаналж чимээгүй давамгайлдаг байна.Үхлийн
аюул учруулж ах , би сэтгэцийн үнэлгээний дагуу энэ
асуудал эрхэлсэн байгууллагад хүргэсэн байна.Би
өвчтөн гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна Viscount
эмнэлгийн Salreu өөрийн санаачилгаар , компьютерийн
систем нь зөвхөн өвчтэй хувь нэмэр хүлээн зөвшөөрч
байгаа юм , өвчтэй эсвэл үгүй байх тухай ярилцлагыг
үүсгэдэг вэ? !Тэд намайг гэртээ явах дараагийн өдөр нь
өгсөн gnr -ын цэргийн ирдэг хүрсэнээр Coimbra нь
сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэгт очиж санал болгож
байна.Би үг хаях , би 10 цагийн турш хэлгүй байна.Би
гэрэл төхөөрөмж худалдан авч, эсрэг Dantas тунхаг
Хосе де Almada - боол , яруу найрагч Orpheus d'
зөгнөлт , бүх талаар миний унтлагын өрөө цонхоор
хамгийн их хэмжээ -д орж байсан нь чанга яригч
100watts CD-г олшруулсан нь сонсогдож .Huc - Coimbra
эмнэлгийн мэдээллээс их сургууль Эмнэлэг - эрэгтэй
сэтгэцийн үйлчилгээ - өрөөний найз дээр живхийг
солих, өөр нэг маргаан нь хэвийн өвчин - Өвчтөн 200848

02-02 2008- 02-18 эмнэлэгээс гарсан энэ эмнэлэгт
хэвтүүлжээтэр ч бүү хэл эмчилгээний дараа дунд
явсан.Гав and'm ч сэтгэл зүйч харагдахгүй байгаа
hospital'm эрх мэдэл бүхий байгууллагууд удирдуулсан
дамнуурган холбоотой бөгөөд тариа авч , миний
хүслийн эсрэг эмчилгээ мөрддөг байна.Тэр өдөр би
түрүүлээд гэрлийн дизайн хүчтэй байсан нь миний
шивээс гадна масс гарч, цамц аваад тэр зээл авсан нь
ном аваад , нуурын хот танхим болгон шидэж , би
цувааг 15 евро орхиж ирсэн юм.Би хамгийн муу CD
хүртэл
маажин
нь
эрүүгийн
байцаан
шийтгэх
ажиллагаа эхлэх гэж ба цувааг өдөр хот талбайн
гэрлийн эх үүсвэр ном хаягдсан байсан номын сангаас
авсан номоо өгч чадахгүй байсан Estarreja соёл
зөвлөлийн дуудаж ирсэн юм.
Өвчний төлөвлөгөө жирэмсэлж , яагаад гэвэл
би үг дуугүй байхдаа , би , би хэлгүй байх болно
хүсэхгүй байна, учир би байх болно гэж бодсон нь олон
сая долларын нууц, дэлхийн хамгийн их эрдэнэстэй
болно намайг гараар бичсэн нь Монгол хэл Араб хэл
ном миний хүү хамт оролцдог ажээ.
Тойргийн Coimbra үүрэг би ... магадгүй л
хэзээ нэгэн цагт би шизофренийн байна гэж бодож
шизофренийн
солиорлын
оношлогдсон
сувилагч
хурлаар яриа сонсож , нэмэлт илүү ухаалаг Би хамт
сонсож байсан ойлгосон миний ээлж ирлээ гэж...
Тэрээр дээд амжилт " зугтах аюул ", " унтлагын өмд
цамц байлгах " Би инээдтэй олж бичсэн хэзээ ч
унтлагын өмд цамц ажиллуулах гэж ?!Би эмчилгээний
дараах байдлаар шүүхийн баримт бичиг гарын үсэг
зурах шаардлагатай энэ нь заавал хорих AM гарах
болно.Aveiro нь эмнэлэгт элсэлтийн ярилцлага үед
тэрээр зөвхөн жимсний мод унасан, цөцгийн тос болон
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гүзээлзгэний чанамал дургүй идэж байсан минь
зохиомол "Гэрэл Эзэн ," эмчилж болно хүсч
байна.Ердийн хоол гэж юу байсан юм.Тэр надад гэх мэт
нээлт загварыг шидэж шиг амиа хорлох хэлбэрээр
тухай бодож ...
Би хэзээ ч үнэнч боловч гунигтай clown'm
хуурамч инээмсэглэл зэрэг ёс нь бодит байх шиг
хараад намайг урьдчилан сэргийлэх зовлонг мэдэрч ,
амьдрах , интерьер, баяр баясгалан, гадна нийцсэн
байна.Би явж , энэ нь нүдэнд хол юм цэг дээр амьдарч
, хэвийн газар намайг болгодог ° в ° гч гэж боддог.Би
abysmal ахиц , зүй бус үзэгдэл мэдрэх боловч мал
Savage гэж харгис догшин , хурд , түлхэц дарах
мэдэрч, тухайн үед гэмтэл нь төрөлхийн хүч
predestinate гэж алж устгаж байна.Ул мөргүй аяллаар
явах , дургүй хүрмээр үзэн ядсан , жинхэнэ гэмт дүр ,
тэнгэр температур өндөр, цэцэг тангараг болгоогтун
бөгөөд энэ нь зүгээр л нэг муу цаг үе юм хүчирхийлэл
хэмнэж ургадаг би нэгэн алиалагчийн хувцастай бүх
оргил сайжруулах харгис догшин болонitn нь малгай нь
- Венесуэл кофе Португал мэдээлнэ .CTT , шүүх нэг
захидал босгож , учир нь миний өвчний би өөрөөр
хэлбэл би бичиж байсан юм , гарын үсэг зурах нь
миний хурууны хээ хийж чадахгүй байгаа ажилтан
хэлж өгөх болно.Coimbra нь хаалганы бариул гаргасан
карт цаас эсрэг зочид буудал гэх мэт эмнэлгийн санаа
зовсны хэрэггүй гэж хэлж !Санаа зовох , би өөрөө
модны навч түүж олж периметр эмнэлэгт тус бугуйндаа
түүнтэй хамт явж болохгүй, навч, цэцгийн нараасаа
хочтой " шүхэрчин " захиалсан баримт бичиг нь тамхи
хийдэг.
УИХ-ын гэрт санал болгож буй үндсэн
хуулийн нь хязгаарлах сандал үзэсгэлэн тавьж, батлан
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хамгаалах нээж Coimbra нь - Би өндгөвчний тухай GNR
удирдлага дор сэтгэцийн үнэлгээний түүх дахин
эмнэлэгт авч байгаа сүүлийн нэг долоо хоног эмнэлэгт
үлдээсэнэрх мэдэл байхгүй .Би гэрэл, Coimbra нь свич
эмнэлэг устгана гэрлийн хүчийг хэлж гэрлийг эргэж,
супер сонирхолтой худалдан авах, их сэдэв чөтгөрийн
гарал үүслийн талаар хандсан " hashashin / тоо
".Сэтгэцийн тойргийн холимог тул эрэгтэй, унтлагын
өрөөний угаалгын өрөөнд Өвчтөнтэй амаар бэлгийн
хавьталд орох нь болсон юм.Aveiro нь эмнэлэгт байсан
бөгөөд 5 см-ийн нээлттэй цонхоор амьсгалсан .Тэгээд
зүгээр л амьсгалах агаар үлээх хүсч, цэцэрлэг хараад ,
хүмүүс ажиллаж байгаа бөгөөд эдэлж, зүгээр л
амьсгалж хүссэн ... эрх чөлөөг мэдэр
Үргэлжлүүлэх нь : амьдралын хэв маяг
Жинхэнэ данс
Нелсон Перейра Bras
Ямар гэсэн үг юм , тунхагласан нь нэг ...
амьдралын хэв маяг нь, тэр бүхнийг бид өвөг
дээдсээсээ өвлөн авсан юм , дараа нь бид нийгэм ,
хуулиар тунхагласан байгаа насанд нэг болж байхад
procreate нь номлолд байнабид ардчилсан улс оронд
амьдарч байна.
Энэ нь бид бол мэдлэг, олж авах болно л байна , бид
эрж хайх бүх зүйл нь бид барьж юу мэдэж байгаа бол .
Яаж ирдэг вэ?
Бид шалтгаанаар хүчээр үйл ажиллагаа явуулж буй
нийгэмд ажиллаж байхад бид үргэлж байхын тулд
амьдрах ёстой учраас бидэнд мастер маягаар нийгэм
өөрөө харж байх нь бид байж болох юм гэдгийг л илүү
зохистой муу байж болохгүй , хүлээн зөвшөөрөгдсөн
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байх;гэж бид ч бас тусламжтайгаар хооронд байдаг
гэдгийг мэддэг , бидний амьдарч шүү дээ.
Яаж ирдэг вэ?
Бид бие биедээ үйлчлэх хүмүүс юм болохоор асуудал
олж авсан байхгүй байна , яагаад тэр намайг өндөр нь
хилэнцэт үед үнэнийг ярих , байна.
Яаж ирдэг вэ?
Бид нийгмийн амьтан байж болох юм , учир нь бид
байх нь зэрлэг амьдарч чадна.
Хэзээ төрөлхтөн адил жолоодож байна.
Харин үргэлж бэлэн байдаг байдаг бөгөөд эргэлзээ ,
үргэлж ямар бид заадаг хичээл зааж байгаа болон бид
сайн дадлага , учир нь та үнэхээр итгэж , дараа нь бид
сайн бидэнд үйлчилж байгаа эсэхийг байхад бид явж
байгаа юм , бидэнд эргэлзэх өвчилсөөр байна .
Бид , миний эдгээр ном, та тэд сонсож, өөрийн орондоо
унших хэрэгтэй сэдвийг fascinate ямар ч номын
дэлгүүрт олж болно ном уншиж болох бүх уншигчдад
таалагдах хүсч байна.
Энэ нь сайн компани хэзээ ч уншиж, үнэн эдгээр
түүхийг харж болно байх болно.
Тэд алдаа гаргахын хүмүүсийн бодит туршлага өгч ,
харин би надад эдгэрээгүй бүх хилэнцээс өөрийг нь
эдгээж мэддэг гэж боддог учраас.
Энэ хэвлэлд сэдэв юу байх вэ?
Flying тайлан, энэ нь уншигчид шоконд хүсэхгүй байгаа
ч жигшмээр байх болно асуудал байж болох юм , гэхдээ
мэдээлэл үнэн , хуулийн байдлаар амьдарч байсан
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байдлаар мэдээлсэн байна.
Би итгэж хуулийн хүрээнд туршлага байсан нь, мянга
мянган зүйлийг төсөөлж арьсны мал зөн билэг нь бодит
мэдрэмжийг мэдэрдэг.
Бид хүчээр ялах хүсч байна , бид гэх мэт санагддаг.
Хуулиас гадуур , бид бүгд бид олж, бидний хийж
байгаа бүх бузар муугийн хэдий ч , энэ нь муу ёрын
гэж үзэж ч болно, учир нь бид амьдарч байсан арга
замыг ирдэг жин чадна гэдгийг мэдэж авсан гэж байгаа
юм.
Би бүр нэг дүр бий болно гэж бодож байна.
Нэр төр бид хялбар олох арга замаар амьдрах явдал
мөн хүсч байгаа , гэхдээ энэ нь тийм ч амар биш бөгөөд
энэ нь бидний хууль цонхон дээр унасан үед хэцүү
байдаг , бид сайн хуульч төлөх мөнгө байхгүй байхад
бид илүү өндөр үнэ төлж , амьдарч байна.
Яаж ирдэг вэ?
Бид нигүүлслээр унах юм бол , бид хөгжилтэй байж
чадахгүй.
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Үргэлж амьдралд ахиц дэвшил уламжлал төрсөн Яагаад
, бид ч бас чадна зааж, гашуун амьдралын туршлага
хуваалцах , би одоо ч гэсэн түүнийг төлөх байна шүү
дээ!
Би Африкт төрсөн гурван эгч байсан: Эльвира , Candida
болон юм.Тиймээ тэнд нь сайн эхлэл нь гайхалтай
адилхан байж болох юм түүх , гэвч энэ нь сайн биш
амьдралын түүх юм байна билээ.
Би энэ функцийг гэж нэрлэгддэг хорих хамгаалагчид,
үргэлж тэр үнэхээр шүүлтийн талаар дэгээ намайг
унтраах байж болно хүлээн авах х сэхг й байх нь
тэдэнд дайснуудыг шүүгдэх гүйцэтгэх их муу хүмүүс юм
шиг санагдаж байлаа .
Амьдралд явж миний зам дагуу хэд хэдэн гэмт хэрэг
үйлдсэн .
Тэр нь бид шийдэх хэнд ярианы нэг хэлбэр байсан нь
энэ нэр томъёо , ярианы байсан хэрэглэсэн , эсвэл бид
ч бас хугацаатай явсан юм.
Бидний
хайж
байсан
газар
,
үргэлж
байдаг
хүчирхийлэл байсан, эсвэл бид үнэхээр бид юу нь сайн
мэдэрдэг , учир нь зоригтой алхам буюу provocatively
хүчирхийллийн олж чадаагүй байсан хөлөг онгоцны
зогсоол байсан авчирсан амьдралын хэв маяг юм.Энэ
нь бас ямар ч нийгэм нь аймаар муу юм шиг санагдаж
болох бодисын хэрэглээ шаардлагатай гэж мэдэрч
байгаа бол бусад гэмт хэрэг амьдарч болохыг хүлээн
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зөвшөөрч болох юм , учир нь , нийгмийн нүдэнд үздэг
боловч тэд байдаг юм.
Ийм байдлаар бид өдий хүрсэн , гэхдээ ийм үргэлж бид
үргэлж хорон муу мэтээр мэдрэгдэхгүй байсан ямар
нэгэн зүйл таалагдахгүй байгаа үед муу авч, харин бид
л бий болгож байгаа бол их алсын хараа байдаг тул
манай арга хэрэгсэл бөгөөдбид явагдаж хүсэж байгаа ,
сайхан амьдрах , бусад илүү сайн байх зорилт тавьж
байгаа нь манай сургалт болж байна.
Тэнд миний бүтээл унтраах сайхан ааштай хэдэн
Picardias , харин би түүнийг уулзсан хойш охин байсан
эдгээр новшнууд дунд би үргэлж түүнийг дуртай миний
адил төрсөн өдөр байсан юм.
Үргэлж өдөр би түүнийг уулзсан тул түүнд таалагдсан
учраас би үргэлж тэр , энэ нь анхны харцаар хайр
байсан юм энэ их надтай хамт амьдарч байсан , миний
эгч нартайгаа маш их байсан , харилцаатай байсан
түүнд их таалагдсан итгэж, эмэгтэй хүн байж хэзээ ч
гэж үздэгби чамайг үнсэж анх удаа би жинхэнэ арслан
мэдэрсэн гэж хайрласан шиг бид бүгд Саванна
өөрсдийгөө харах дуртай.
Бүх хүмүүст адил тэгш амьдрал эрхтэй Тэрээр эхнэр,
гэр бүл байдаг.
Бүх нэг байдлаар эсвэл өөр д нэгдсэн байсан ч түүнд
миний амьдарч байсан амьдралын замыг хүлээн авч,
энэ нь хайр нь зөвхөн нэг удаа амьдралд байдаг ,
ухаалаг мэт санагдаж байгаа ч, хэзээ ч зэрэг өөрийгөө
үздэг , гэхдээ би бүгдийг нь хангасанбид эргэж
хэрэгтэй , том тооцоог төлсөн хэдий ч энэ нь бүх би
сайн амьтай хүссэн юм.
Тэр хулгай , хялбар эхэлсэн нь буу тулган зарим
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байсан тэр , би хулгай хийж эхэллээ юу нь сайн байсан
.Гэхдээ кокаин хэт их хэрэглээ нь намайг degradei
дараа би тамхи татах тухай сайн мэдэрч, орхин явах
хүсээгүй юм.
Тэрээр шүүхийн баар бууруулах болно хүчирхийлэл ,
ашиглах хэрэгтэй байх байсан , намайг солиорлын авна
, гэхдээ ямар ч хариу үйлдэл байхгүй байсан бол миний
үе шаттай хэн нэгэнд халдсан ч болно.
Би зүгээр л мөнгө авах эсвэл авчирсан үнэ цэнийг авч
хүссэн бороо нойтон авдаг нь хэн явдаг гэдгийг би
мэднэ.
Янз бүрийн сайтууд , би үзүүр дээр өссөн , Лиссабоны
үргэлж би аль хэдийн түүх ном , түүх , соёлын дурсгалт
хотыг уншиж байхад энэ хотыг үзэж , надад хөгжилтэй
байсан.
Хангах Би , би зүгээр л мөнгө нарийн хүссэн бөгөөд
эдгээр үйлдлийг зөвхөн хүссэн муу байсан гэдгийг
мэдэж байсан , тухайлбал , өөрөөр хэлбэл зөвхөн мөнгө
хүссэн шиг сайн сайхан амьдралаар байхын явц ,
амьдралын encordeirada амьдрах чадвартай байх
харсан юмминий донтох болон , нийгмийн орчин ,
нийгмийн мэдрэх хүмүүсийн сайн байж, хүмүүстэй
хамтран амьдрагчтай дунд хэвийн , хэвийн гэж боддог.
Тэр нутаг дэвсгэрт , амьдрах нутгийн хүрэхэд надад
дэл арслан шүүж , давамгайлах мэдэрсэн.Тиймээс би
эмэгтэй байх нь амьдралыг тулгарч !За ... Би муу хүн
хийж болох эерэг байдлаар амьдралын энэ арга замыг
авч, харгис хэрцгий аргаар бие биенээ гэмтээх , юу ч
тэдгээрийг орхиж байдлаар хэн нэгнийг хохироосон
хэзээ ч үгүй.
Зөвхөн одоогоор нөхцөл байдлыг давуу талыг авч,
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зүгээр л мөнгө хийсэн , кокаин тамхи хурдан хүргэх ,
гэхдээ үргэлж хүнийг төрсөн байгаа бол , эсвэл бүр
магадгүй бид судлах шалтгаан өвлөж чадах нь юу
болох нь гарцаагүй юм юу prolonguei ньгэж архи уудаг
, мансууруулах бодис бордооны үр үлдээсэн нь
удамшлын дахь генийн үр удмаа үлдээх нь урвалд
татдаг хүн юм.
Би энэ бүх тайлах болон уншигчдад энэ сургаалт
зүйрлэлийг , би энэ тухай ярих байсан учир энэ талаар
ярих төрлийг илэрхийлэх боломжтой байхын тулд энэ
салбарт " шинжээч " биш ээ , амьдралын арга юм.Бусад
муу харж байгаа дээр нь заримдаа бас харагдаж байна.
Яаж ирдэг вэ?
Бид referenciei дээш байх , та үргэлж хорсол ажиллагаа
чадахгүй байгаа сурсан амьдралын хэв маяг нь, энэ нь
уучлагдах ёстой тул , сайн болох олонд уу!
Яаж ирдэг вэ?
Бид амьдарч байгаа учраас , стандарт , амьд мэдрэмж,
мэдрэмж тушаалын амьдрал, эрмэлзэл нэг хэлбэр нь
сайхан амьдрах боломжтой байх юм.
Харилцаа , би 22-той цэрэгт нэгдсэн юм , эхэлсэн ч
очихыг хүсэхгүй байсан ч, хууль нь ингэж хэлж
байсан.Би үнэн сэтгэлээсээ хандаж байсан үед би энд
нэг Кристинад байж, хэзээ ч хүсэл бид бүгд , бид бүгд
үнэн сэтгэл анд олж авах хүсэлтэй эрмэлздэг харилцаа
эхэлсэн юм.
Тэр намайг тэр нь сайн зүйл биш байсан надаас болсон
гэж үзсэн , эрчимтэй амьдарч, мөн тэр надад бага зэрэг
илүү хүчтэй байхын тулд авч магадгүй гэж хаана
байна.
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Тэр охин атаархаж байсан хайртай , гэхдээ энэ нь ,
insanely хартай биш байсан миний ногдуулах нь надтай
хамт байхын тулд хэн нэгнийг хүчээр намайг авч болох
ямар ч бодит өвчтэй муу байна гэж эрүүл атаархал ,
хардалт байсан юм.
Яаж ирдэг вэ?
Намайг бодсон , зөвхөн миний амьдралын эмэгтэй
алдах юм алдсан бол , гэхдээ энэ нь болсон юм.Би
Bairro Alto руу явахыг хүсч байсан , тэр бид дараах
зүйлсийг хэлэлцэх жижиг талбай нь диско явж, бид
дууссан газар гэдгийг , магадгүй энэ нь түүний хүсэл
биш байсан юм , ах болон харилцааг хүлээн хэзээ ч
үгүй.Би түүнтэй тэмцэх байсан ч энэ нь Тина хайрлах
эхлэхээс өмнө байсан ч нөхцөл байдал нь мөч байсан
юм зарцуулсан , харин би түүнд их дуртай , гэхдээ тэр
нь амьдралын минь замыг хүлээж аваагүй учир надад
хэлсэн ч , харин хэзээ ч энэ нь харуулж байвнамайг ,
би сайн гэдгийг мэдэж байсан .
Их биш хохирч , харин тэр эгч минь харилцааг хүлээн
аваагүй.Тэрээр , бид харилцаагаа хадгалж учраас бид
нэг хөрш амьдардаг байсан л нөхцөл байдлаас Үнэндээ
надад бидний бүтээл гэж амьдардаг байжээ.
Түүний ээж Тэднээс ирж байсан гэрийн эзэгтэй үзэл
баримтлал , аав мэдэхгүй байсан ч, энэ нь Раул сайн
эзэн байсан юм.
Эмэгтэйчүүдийн зардлаар л амьдрах сурсан , бид аль
хэдийн суралцаж байсан , энэ нь хөрш нь хүүхэд
байсан татвар тунхаглахаар хөрш өндөрт болсон ч, цаг
хугацааны мэдрэмж байсан.
Харин энэ удаа тэр хурдан байсан хэдий ч бага насны
тэр амьдрал , тэр гэсэн зүйлийг тэмцэх байсан хараад :
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аав, ээж, гэр, хоол хүнс намайг чадаагүй биш, намайг
хэзээ ч чадаагүй .Учир нь ээж минь хүлээн авсан цалин
нь бага хэдий ч 11 орлого төлсөн үлгэр болж, манай
аав л түрээс төлж байна , тэнд , харин хоол хүнс
дутагдаж байгаагүй.
Тиймээс энэ нь , зайлуулах миний эцэг алдах ,
сургалтын намайг орхиж түүний нэгэн адил хандах
ёстой байсан юм нэг байсан гэж боддог , мартсаны
хүргэж , төгсгөлийн эхлэл болсон юм.
Би баатар , даруу хүмүүсийн хүү тэмцэх хүн , эмээ ,
Эльвира гэж түүн рүү хараад тэр ... Би дадал болсон
юу болох вэ , сургуульд явсан хүртэл , 6 нас хүртлээ
амьдарч хэнтэй хамт байсанминий эмээ үл хамааран
эцгийн минь шууд хяналт тавих , намайг бүрдүүлэх ,
харин тэр үед ч нээлттэй өргөн нүдээ байсан боловч
цаг хугацааны мэдрэмж байлаа .
Цаг хугацааны ойлголтыг л байсан юм.
Дэлхийн цэвэр ариун байж болно тайлан юм.Яаж ирдэг
вэ?
Өнөө үед хэн ч үл хамааран түүний тоглодог байрлал ,
нийгмийн шатлалын тэдний амьдралын замаар тэргүүн
шугаманд ирэх болно.
Тэгэхээр энэ хэсэг үнэхээр хэн ч тодорхойлж , өөрөөр
хэлбэл , тодорхой нотлох ямар ч юунаас ч буруутгаж
болно ойлголт .
Яаж ирдэг вэ?
Тиймээс хууль зохицуулагдаж , бид бүгд бид алж ,
хулгай болон хүчингийн гэмт хэрэгт байх ёстой эрхтэй .
Түүх тэр дээр суурилсан учраас бид хүн төрөлхтөн
болон амжилттай эдгээр үйл явдлын үүр нөөцлөх
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болно.
Бид тасралтгүй , байнга тасралтгүй байх болно гэж
тасралтгүй , зорилготой байгаа юм.
Мөн энэ нь бид шалтгааны улмаас амьдарч байна гэсэн
туйлын тодорхой байдаг юм , бид үлдэж, дэлхий дээр
байхгүй үргэлжлүүлэн байна.
Би сэдэв өөр өөр байдаг юм , мэдэхгүй, гэхдээ энэ нь
тохиолдсон нь үнэн түүхээс анхаарал сарниулах болох
, уншигч унших саад болох юм.
Харин эдгээр нь бид туршлагатай байсан нөхцөл
байдлыг илүү сайн ойлгоход нь тодорхойлох, хийх
болно , учир нь бүхэл бүтэн ном үед үргэлж байх болно
сургаалт зүйрлэлүүд байна.
Яаж ирдэг вэ?
Энэ нь бусад бүх нүд ч Иудас байж болно , учир нь
үргэлж эрүүл амьдрал, нийгмийн ойлголт гарч байгаа
нийгэм дэх байсан боловч амьдралд маш чухал зүйл
байдаг гэдгийг харахын тулд тулд бид ямар тарьсан
жимс ньбид хурааж болно .
Харин урд , үлгэр жишээ байж , сайн хандах ёстой ,
аав минь үргэлж намайг харж, яаж хаан харахыг хүссэн
ч би хаан , үргэлж ялах , маш бага эхэлж чадахгүй
байгаа дайчин байна.
Би хялбар амархан , харин ч хэцүү биш юм гэдгийг
дурдсан үед би ан хочтой байсан үед юм.
Би түүнийг алдсан гэж мэдэж, мэдэрч байсан нүүрэн
дээр нь алгадаад авах нь дайрч дараа би тэр дараа нь
надтай хамт сэргээх гэж оролдсон ч нүдэнд нь мэдэрсэн
ч би татгалзсан бөгөөд энэ нь гэмт хэргийн тухай үнэн
түүхийг
эхэлсэн
гэж
байсан
боловч
түүх
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байсанsantarém цэргийн шоронд зургаан сар биелүүлж
байх үед , аль хэдийн салсан байсан цэргийн шорон
байсан юм.
Цаг Арнальдо буруушааж байсан үед тэр хүний түүх
Хэрэв уншигч энэ тохиолдолд шоронд бодит нийгмийн
орчин ойлгох болно сунгах номонд , шоронд дотор явж
нийцэж байгаа зургаан сарын Пап ламын өршөөлийг
өгсөн зөөгч .
Энэ бол Би сайн амьдралаар амьдрах хөрөнгө оруулалт
болох л байсан , хоног намайг тусгаарлаж байсан
юм.Тэгээд би юу хийх юм бэ?Би тэдний аз хичээсэн.
Гэсэн хэдий ч нэг мужааны зарц гэх мэт газар доорх
үзүүр дээр ажиллах болсон юм.Хар , надад эмээх тэд
гэртээ байсан нь сайн сайхан амьдралыг хүсдэг байсан
хар кабель ногоон , сайн хүмүүстэй ажиллаж байсан.
Португал улс өөрөө цагаачлах тэднийг удирдсан учраас
хайлт байж чадахгүй байсан нь тухайн улс орны сайн
сайхан амьдрал гэж хичээж байв.
Энэ нь ойр Португал хайх нь хялбар байсан юм.
Тэд тэгш бус байдалтай тэмцэх хэрэгтэй болсон тул би ,
Кабо-Верде муу хочтой байжээ тэдэнтэй хамт амьдрах ,
Кэйп Verdeans ойр дотно байдаг мэдэрч, Португалийн
ирэхэд энд дайн зарцуулсан байсан шиг сайн хүлээн
зөвшөөрдөггүй байсан амьтан байсангадаад болон тэр
үед ч сайхан ааштай байсан нь Chavalito байсан сэрүүн
байсан бөгөөд хүүхэд юу хүсч байгааг хэн ч эхэлсэн би
төөрч эхэлсэн , би vadiador хэзээ ч , би нэг vagueador
байсан юм.
Би урьд нь байсан туршлагатай зүйлстэй тулгарах
байсан суралцаж байсан , 8 настай аав, ээж нь
тусгаарлах хараад, тухайлбал аль хэдийн энэ нь маш
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сайн намайг доош нь авчирч чадахгүй гэдгийг мэдэж
байсан гэж би баатар байсан хүний зайлуулах
мэдэрсэн.
Хараад энэ нь бүр ч би ээждээ туслах ёстойг ухаарсан
залуу насандаа алдсан ч, би үнэхээр миний эцэг
хайртай байсан.
Бүр зун тэрээр цэрэгт байхдаа хожим нь одоо ч
үргэлжлүүлэн 17 жил хүртэл үүнийг замаар явж , харин
дараа нь төрөлх нь байдаг гэж хоорондын зай эхэлсэн
юм.
Тэр үед тэрээр би түүнтэй хамт өнгөрүүлсэн баяр
дадлага сургууль тээврийн үйлчилгээний ам , инжрийн
модны байсан.
Миний аав , хүнд хүүхэд ахуй насаа байсан нь миний
эмэг эхийн нэр төр , амьдралд өсч дэмжлэг байна ,
илүү мөнгө байхгүй байсан com14 жилийн аавыгаа
алдсан , хатуу хүн байсан юм.
Манай аав хүү нь урт гэртээ амьдарч байсан , тэр нам
нь яаран салах ёс гүйцэтгэе байсан дуртай , учир нь
түүний эцэг үзнэ үү хэзээ ч , байсан ч түүний ээж нь
туслахын тулд хатуу өссөн , түүний халах хайр байсан
гэж мэдээлсэнээж нь .
Би эмээ нь зургаан жил амьдарч байгаа бөгөөд доор
хүүхэд өлсөх бүү хэзээ ч хүнд өссөн нь байсан ямар
хэцүү байв.
Тэр үед тэр уурхайчин байсан юм.Хүдрийн бизнес хайж
, харин тэнд ажиллахгүй байгаа юм бэ , дугуйчин тэр
цэрэгт орж, тэнд замналаа үргэлжлүүлсэн үед ч байсан.
Энэ нь бид бүгд бие даасан байдлыг хангах гэсэн
баталгаа шиг энгийн хүн болсон , тэр нь амьдралын
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шаардлагаар бий нэгдсэн.
Тэр хатуу хүн , найз найз , хүүхдийн найз биш, харин
олон үгтэй юм шиг , болсон , гэхдээ энэ нь
хүндэтгэлтэй , шударга байсан юм.
Энэ нь тэр үргэлж намайг явахыг хүсч байсан ч энэ нь
байдаг байсан , тусгаарлах нь байсан юм, би байж,
амьдралын хэв маяг замаар цаашид хяналт тавьж цааш
нь үгүй жаахан , ухарч , бэрхшээл саад , даван
туулахамьдрал procreate тулд ирээдүйг баталгаажуулах
ажил итгэлтэй , бүх сайн хүүхдүүд, бид түүний
хүүхдүүд болох нь зохистой юм байна , бас миний
зүгээс ойлгож, үнэнч байдал дутагдаж байсан , би тэр
хэлсэн шиг trickster байх болсон юм.
Сайн хийх хэрэгтэй юм харж авсан боловч зөвхөн
салгах нь хорон муугаас л намайг хүлээн муу бодож
байсан ч , учир нь мэдрэхүй сэтгэл зүйн гэмтэхээс улам
архагшиж ирэв .
Энэ бүх үйлдэл нь зэмлэл уруу орж байсан.Хаана
эхэлсэн ?
Энэ нь салгах байсан , би ганцаардал гэхэд нэгдэж
эхэлсэн байсан ч энэ нь амьдралын минь зам өнгөрсөн
байсан юм , тэнд тэр мэдэрсэн боловч тангарагласан
гэж сэтгэл дундуур нь сэтгэл нь зовсон аюулгүй гэж
мэдэрсэн , та намайг хэзээ ч орхихби илүүг өгөх болно
.
Тэр намайг хүлээн хүссэн эргэж байхад би амьдралын
минь зам архи ууж, хулгай хийх юм үргэлжлүүлж, одоо
ч гэсэн хэд хэдэн удаа хайлт үүнийг хайлт үед нь юм ,
энэ байна, та нар намайг зовж хийж мэдэхгүй байна ,
би мэдрэмж төрүүлдэг буцах хүсэлгүй болнохүнд хэцүү
байсан ч үргэлж амьдарч, одоо ч байх нь байсан.
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Би одоо ч гэсэн би үргэлж энэ нь үргэлж би энэ хүсэл
тачаалын төлөө маш их талархаж байна миний дотор
заавал байх ёстой байсан гэж бодож шоронд маш олон
жил амьдарч яагаад миний санаанд нь энэ байсан юм
байна, бас нэг тэгш амьдарч байна.
Би мэдэж урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн Linhó гинжин
гурван сарын дараа Linhó буруушааж , миний түүх нь
бид өөр хэн нэгний дэлхийн шийдвэрлэх ёстой гэж
болохоор , эрэлхэг хязгаарлагддаг байгаа нь эрэлхэг
эргэн тойронд эхэлдэг , энэ нь юу болох юмзам нь
тохиохыг нь хэт удаан байж болох юм , энэ нь гэмт
хэрэг
үйлдсэн
болон
гинжин
тэнэг
хуулийг
давамгайлдаг бол ертөнц дотор , мөн бид унших үед
хүмүүс хамтран ажиллахын тулд хамгийн хялбар арга
байсан , ширэнгэн ой хугацааны болон хувирсанилжиг
нь тэдэнтэй тэмцэх хэрэгтэй , гэхдээ би намайг
сонгосон энэ арга нь миний аврал байсан бид унаж
болох ч ухаалаг байдаг , тийм болохоор амьдрал тэнд
амьдрал тийм их биш маш их далайн үндэслэлтэй тул
болгоомжтой байхыг шаарддаг бол гэж байсанби
өөрийгөө олж гацах алдаж , шинэ байсан , би тэнд
өнгөрч болох жил байх болохын тулд бүх тухай бодсон
ялалт байсан , харин миний эхлэх нь урт байх болно,
би эрх чөлөөг ямар ч эмэгтэй хүнгүйгээр өөрийгөө
олсон , учир нь шаналсан эхлэл байсан юм.Тэгэхээр би
юу хийх юм бэ?Би тэд дараа нь харж, амьдрах жигшин
дараа, хэзээ ч бодож байгаагүй гэж ойлгож өдөр
тутмын бодь ирсэн нэг хэвийн замаар явах , учир нь
тэд юу ч хүчирхийлэл зөрчил орох хүсэлдээ биш, тийм
ч амар биш юм, хүндэтгэлийг олж эхэлсэнтус бүрийн эм
зарж , учир нь монополь орчим явагдана гинжин дотор
амьдрал мансууруулах бодис байдаг учраас би героин
тамхи татаж эхэлсэн хэрхэн учир нь аль хэдийн гинжин
орж ирсэн шиг хүн , бусад нь хэрэглэгчид байдаг бие
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биедээ маш их хор хийж чадахкокаин хэт их хэрэглэх
замаар хар тамхи эхлэхээр шийдсэн ч, тоглох , look'll
утаа героин хэлбэр , харин би өөрөө юу ч хийж
чадахгүй байна зуурсаар байсан юм олж байхад ,
харин би хийж сурсан , гэхдээ энэ нь хожим болно ,
дараа нь эхлэхэнэ бол зөвхөн миний бэлгийн хавьталд
орох хийсвэр санаа , намайг энэ тухай бодож
зөвшөөрөхгүй байх байсан нь химийн аргаар хүчтэй
байсан гэдгийг мэдэх нь героин нь огцорсон , хүслийн
хэдий ч бодит байдал дээр гинжин зугтаж нь амьтай
байсан юм.Би хууль ёсны хэмээн Платоны хайр байсан
бөгөөд маш их хайртай байлаа ч, та зүгээр л тамхи
татдаг хүсэхгүй байна , хичээх нь хангалттай биш
баталгаатай , харин байгаа нэг зүйл үргэлж бид ямар
тушаал нь шатлал дахь харж , бусдын удирдагч байхыг
хүсдэг асуудал байнаби тэнд бас байсан шударга ёсны
өр төлж байсан , харин миний зам өмнө нь энэ хичээл
юм сурсан , маш муу байсан учраас та нар , та нар энэ
нь хэцүү юм, энэ эвдсэн хэцүү байдаг , би хэнд ч
харамсаж байхаар шийдсэн чадахгүй байгаа гэдгийг
бид мэднэзодуулж, өгүүлбэрийн дунд гарч ирж байгаа
болохоор алдахгүй байж болох байсан , харин миний
зураг шатсан байсан нь маш иш татсан байсан , шоронд
нь жилийн туршид миний хэсгийн шастир байдаг , би
харамсахгүй чадахгүй байгаа тэр эцэст нь хатуу зарчим
, эхлэл байсанийм эмийн би бид бүгд мэдэрч агуу их
хэрэгцээ шаардлага гаргах нь тусалсан гэж би олон
жилийн турш тамхи татдаг , энэ нь таашаал логик
нөхцөл нь , нэр томъёо нь эрх чөлөө, сайхан амт нь би
бас тэнд барьсан гэсэн хайртай бүх жил алхаж байгаа ч
тэр ньхожим нь байх болно , би одоо л болсноос
эхэлдэг хэрхэн мэдэхгүй, дээр нь аяллын талаар
ярилцах үед ч гэсэн нам гүм амьдралыг дотор нь сайн
сайхан хайж , гэхдээ энэ нь бидний сайн сайхан , бүх
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субъектив зүйл бол ялтантөрөл бүрийн цэгүүдэд
таалагдахгүй байж болно , бидний авч үзсэн хэнд ч
давж заалдаж чадахгүй, хулгайлсан болох анхны , хоёр
дахь боол , ажил , хайр, өдөр гэрийн эзэгтэй хувиргаж
чадна гуравдагч этгээдэд шилжүүлж болно , үргэлж
байж болохгүй гинжин дотор хүмүүсийн янз бүрийн
маш их байнасэтгэл дотор талд буюу нэг дуртай юу ,
олон хохирох байх нь зөв сонголт, харин ч илүү чухал
цэг байдаг гэдгийг гадна энэ нь гинжин хугацаанд
төлсөн ч, хэзээ ч , хэзээ ч , та нь нөхөрлөлийн
худалдан авч чадна гэдгийг би мэднэ ,сөргөлдөөн , юу
ч байхгүй хүмүүс , гинжин дотор зөрчилдөөн сул нэг
талаас, сул бөгөөд бүхэлд нь хүчтэй байдаг гинжин
дотор маш хүнд тэр нь тэрбум , эсвэл тэр намайг хол
авах , буцааж өгөх ёстой байсангэхдээ ийм хатуу арга
замыг алхаж хүссэн алхаж хүссэн , энэ нь би үргэлж
ойлгож миний удаж зам , миний тал нь үргэлж илүү
сэтгэл зүйн байсан .
Гинжин дотор сайн сайхны замыг бий олж хэзээ ч авч л
муу харж , сайн сайхан болно гэдэгт итгэх аргагүй
байсан юм.Яаж ирдэг вэ?Би бусдын нүд нь зүгээр л нэг
гичий байсан тул , өөртөө жигшин боддог учраас,
гичий нь огцорсон юу өөр ямар нэгэн шалтгааны
зориулахаар хүсэхгүй байгаа slacker , нэг гэдэг нь бид
хэрэглэдэг хар ярианы нэр томъёо юмүргэлж үргэлж
Бурханы тэнгэрлэг өгдөг арга замыг нь нэг явдаг ,
хийж , эрчим хүч, байдаг итгэл найдвар, итгэл итгэл,
үргэлж л , миний дотор хийсэн би тэнд нь аллага
болсон байна шүү харсан.
Гэхдээ би энэ нь marimbar байсан, би амьдрах эрхтэй ,
хэзээ ч намайг хор хөнөөл гэж оролдсон гэж үнэн
хэлсэн, энэ нь яг энэ л эхэлсэн байсан байх , би
урьдчилан таамаглах аргагүй , маш тогтворгүй байсан
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бөгөөд сургуулийн захирал намайг дэмждэгтүүний
судалгаа үргэлжлүүлэх , гэхдээ энэ нь бүрэн гүйцэд ,
зүгээр л бүгдийг нь биш судалгаа нь , гэр бүлийн
дэмжлэг байсан баталгаатай дэмжлэг .
Энэ нь амьдарч, муу юу хэлж чаддаг байхын тулд
сэрүүн арга зам нь итгэлтэй байгаа бол энэ нь үргэлж
яагаад хуулийн хүрээнд гаргасан учраас бид түлхэж
байгаа бөгөөд системд ялагдсан байх үед бидэнд муу
өгөх гэж буй нь энэ нь баталгаатай дэмжлэг нэрлэгддэг
байгаабүгд зүгээр болвол бидний мөнгө байгаа нь
системд түлхэж байгаа мөнгө байх биш , шударга ёс
ажил аль хэдийн байхгүй байсан бол , учир нь .
Тэд та нарт итгэдэг учраас тэд ажилтнууд , учир нь
өөрчилж юу ч хийж чадахгүй , тэд зүгээр л нээлттэй
байдлын судалгааны гомдлын дагуу , шударга ёсны
төлөө тогтоосон шаардлагыг ямар ч үйлдэл чадахгүй
байгаа харилцах , гэхдээ хэрэв тэдгээр нь нээхтэр
сүлжээнд
хөдөлгөөний
алхаж
мэдэж
авлигад
харгалзагчдыг мэдэж байсан учраас мөрдөн би дэгээ
унтраах үргэлж байсан , шоронд мансууруулах бодис
зөөх хүмүүс , зарим нь шоронд оров , хол байлаа.
Эдгээр Талуудад зарим нь аль хэдийн мэдэж байсан
хоригдлууд онц бөгөөд нэг Альфредо бүхий түүхийг
байсан мафийн жинхэнэ хаан шөнө хүн шөнө хаан ,
шилжих байшин судлаач байсан юм , энэ амьдрал бол
магтууштайхамгийн сайн тэр Талуудад байсан , түүнтэй
хамт миний амьдралд бага эерэг түүхийг байсан ч ,
хуучин цагдаа нар гэмт хэрэг би түүнтэй зарим зүйлийг
сурч мэдсэн , учир нь миний дэвтэрт энэ тухай энд
дурьдах нь аз жаргалтай байх арга зам нь эхэлсэн л
goe байсан, тэдцаг аль хэдийн ахмад дайчин байсан л
үед шоронгийн маалингын намайг алах гэж оролдсон
таван тэнд танилцсан юм.Тэр бүх бодис мэдэж байсан
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бөгөөд бүх намайг мэддэг бөгөөд Түүнд би бүгдийг нь
төлөө урамшуулал нь тэд миний харсан үлгэр жишээ
байсан , учир нь энэ хэрэг явдал , өвчтэй хоригдлуудыг
холбоотой бүх гинж , унаж, бид байсан , учир нь
хайрцаг, самбарын дотор залгамж хангахбайх , мөн би
гэр бүл биш, буруу , намайг алах гэж оролдсон үнэн
хэрэгтээ , тэд түүхийг өшөөг хүссэн , би толгой хүн
уригдсан юм байсан биш харин намайг гэж Кабо-Верде
дээр дурдсан үеднэг л та нар Намайг хүсэж байгаа бол
түүнийг нас барсан гэж харсан бэ эв нэгдлийг
хэрэгжүүлэх хүссэн юм.
Тэр даруу байдаг учраас Урвуу цаг гэж аль нь ч
agrediram- зөвхөн тэр өөрийгөө гэтэлгэсэн , түүнтэй
хамт миний нөхөрлөлийг бэхжүүлэх гэж оролдсон
түүнийг алагдаагүй бол яасан юм , гэхдээ тэрээр энэ
түүхийг хэзээ ч мартахгүй гэж түүний дотор мэдэж ,
зөвхөн түүнийг уучилсанмөн бид хоригдлуудын , миний
тухай ярьж юу мэхлэгдэж , харин шоронгийн харуулын
үйлчилгээ, чиглэл тэр эрт нас барсан үнийг төлөх гэж ,
намайг дийлж чадаагүй мэдэж байсан учир , дараа нь
ийм байсан юм байгаа би өөрийгөө явган явуулаачби
түүнийг нь хүндэтгэж , би түүнийг хүсээгүй юм бол тэр
амьд байх болно , учир нь хүлээн зөвшөөрч сурсан
даруу болохыг бид ойлгосон юм , гэхдээ ямар ч цэг
байсан нь зүгээр л , би Талуудын Бага хурлын
хуралдааныг
үзэн
ядаж
энгийн
хоригдлуудын
шүүмжилж байсан төлөх нь өндөр үнэтэй байсан юмби
achincalhado .
- Нелсон та энэ залууг хүлээн авах вэ?
Тэр бүхнээс тэр мэргэжлийн байсан , учир нь
хүлээн зөвшөөрч тэд Талуудад байж, амьдарч
орчинд хүчтэй дайснаа ялж , маш их мэдлэгтэй
нь бидний дээд мэддэг, тусалж чадах хүчирхэг
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үүнийг
байсан
байсан
хүмүүс

мэдэж , ярьж зогсоох намайг сүрдүүлсэнэнэ нь байсан
юм , тэр хувь хүн, бидний хүндэтгэл , тэд биднийх байх
боломжийг олгодог юм , харин би амьд байг нь манай
нэг байсан , Cape Verdeans би өссөн нутаг яг амьдарч,
Нелсон , Карлос байсан дурдсан байсантэд мор миний
өс хонзонг авах болон тэсрэлт дараа нь ирж, энэ ийм
хувь хүн алагдсан харахыг хүссэн ч би түүнийг явцгаая
зүүн , би түүний эсрэг юу ч байхгүй ч би хүний юу ч
хүсч , эдгээр ах түүхКарлос , тэр маш их зодуулж
байсан дурдсан надтай шатар тоглодог байсан нь PSP
ажилтан буудуулан , тэр салбарт нь " шинжээч " зөвхөн
мөнгө яаж тоглохыг мэдэж байсан , би үргэлж , энэ
тоглолт үнэ цэнэтэй та нарыг гэж хэлсэнхайр , харин
сайн , тэр Мануел болон romão болон badona ивээн
тэтгэсэн байгаа юм байна тэр үед бид харилцан
туслалцаа байсан , ах дүү гэх мэт шийдвэрлэх гэмт
хэрэг millisecond ямар ч хоёрдугаар үед lurks дунд бид
бүгдийг байсантэнд маш их байгаа бөгөөд заримдаа
бид дунд нь барьж авч болох бөгөөд бид энэ хийгээгүй
байхад нь би замыг үргэлжлүүлэн шийдсэн , би өөрөөр
хэлбэл , зарим нь сайн сайхан итгэлтэй , миний ялалт ,
гинжин олон дагалдан яваа гаргасан юм, нэг гар нь
бусад урсгана.
Би энэ шийдвэрийг хүртэл явж , учир нь уриа ,
харилцан туслах уриа байсан , гэхдээ бид энэ
дуудагдсан бол нөхцөлд metermos эрсдэл үргэлж
байсан , маалинган нь аллага байсан , асуудалтай
байгаа нь тавьж хэзээ ч , өдөр нь сайн , аз жаргалтай
байсанби хийж чадахгүй үргэлж өөртөө тухай бодсон ,
би бусдад нь хэзээ ч бодож байгаагүй .
Энэ нь маалинган дууссан найман жилийн дараа
иудейчүүдийн хөндийд миний шилжүүлэх бүх их
хурдан байсан, тэд намайг хүссэн ч , тэд намайг хор
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хөнөөл учруулж хүссэн , сайн намайг хүлээн авсан ч
намайг хүндэлдэг , үргэлж миний төлөө Хайхрамжгүй
өгсөн хэзээ ч ямар нэгэн зүйлийг хүлээж.Хууль эрх
зүйн салбарт албан байсан эмэгтэй тэр намайг дуртай
бөгөөд түүнийг уучилсан , харин амт нь энэ уучилсан
байдаг байсан өдөр нь тэр , занга Би хэзээ ч илүү
хүчтэй байсан тэр үед яг болсон намайг хэзээ ч явж их
ярьжТалуудад нь тэдэнтэй хамт, би юу ч хийхэд бэлэн
алхаж , аюултай байсан юм.
Ямар ч муу нь , ирж болох муу ирээдүйн суурилсан
боловсролын салбарт нэг нь авсан учир , учир нь
намайг өнгөрөх бөгөөд энэ нь амьдрах хамт , тийм байх
нь хүчтэй хүчин зүйл бөгөөд бид ашиглаж байна ,
амьдрал тийм байна гэж бидэнд заах авч,бид зүгээр л
авч үхэх амьдрах , харин би иудейчүүдийн хөндийд
шилжүүлэх , гэхдээ энэ бүхэн бидний ард байгаа үед ,
энэ амьдрал, хүчирхийллийн ямар нэгэн боломжийг
олгож чадахгүй сэтгэлгээний арга замаар арга зам
байсан шинэ цикл эхэлсэн нь миний зан чанарыг
байсанби байсан хэдий ч бага зэрэг усанд simmered ,
бас иудейчүүд хөндийд ирээд , шинэ чиглэл авахаар
шийдсэн , өнгөрсөн , үнэхээр тэдэнд хэлж энгийн арга
юм байсан , өнгөрсөн үеийн хар дарсан салахыг хүссэн
зүйлээтэнд очиж биш, харин маш тэнд юу болж , тэнд
очиж ,Зөвхөн өөрөө , энэ нь бүхий л эв нэгдэлгүй бид
үнэхээр давамгай зарцуулах нь уран зөгнөлт болон
бүхэлд нь галактикийн эзэн нь боох үзье , явцгаая , тэд
ажил олгогч байна , учир нь бүх зүйл , түүнд зориулан
бэлтгэсэн бөгөөд ажилтан хянаж байхгүй бол
тэднийадал явдал хулгайлах , энэ хууль ёсны юм хэлэх
, хууран мэхлэх хэлбэр , хамгийн их нь миний амжилт
байсан , түүнчлэн бизнесийн миний нэрийг хангах
маалинган намайг алдаршуулах мөчүүдийн нэг юм.Энэ
нь яндангийн ч хожсонгүй бүхэлд нь, эсхүл юу ч үе
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байсан буюу нас барсан, миний дотор амьдарч, би
хаалттай байхад би байсан хүч чадал эдлэх байсан
уриа байсан нэг зүйл байсан , нь үнэ төлбөргүй
хүчирхийлэл хэзээ ч ашиглаж байгаагүйхэдий ч ,
миний анд бараг л би хүчирхийлэл давамгайлж байсан
бөгөөд магадгүй наймаачид хүссэн бүхнээ хийх
хэрэгтэй болсон юм нь бусад хамтрагчид биедээ авч
явах боломжтой харсан бузар мууг нь нулимс уйлж
болсон , гэвч би хэцүү замыг тус enveredei байхгүй
болнамайг героин юуных юм , би алж , дуусах намайг
зовоогоод ч байсан нэг нэр төртэйгээр амьдрах
хүсэлтэй байх гинжин дотор амьдрах гэж өөртөө
тангарагласан , кабель бүхий л хэрэгтэй ямар хүмүүс
агшинд бүх саад бэрхшээлтэй байдагэнэ нь миний хүсч
байгаа эд биш байсан хэдий ч гэрээ , бараг байхгүй
алхаж байна дайснууд бий болгож, өөрөө надад хор
хөнөөл гэж оролдсон хүмүүс байсан , чиглэл надад
дургүй байсан , дараа нь тэр нь тэд хийсэн тэдний
мэдээлэгч бүхий л цаг үед байлцсан байна илгээсэн
юугэж тэд намайг хэзээ ч хийж чадна , тэд гэм
буруутай мөс байсан бүхний хамгийн сайн мэдээлэл
болох уу нээлттэй байсан ч нэг зүйл надад байсан багш
нар надад маш их basieie , миний анхаарлыг татаж ,
намайг өөрчлөлт хийсэн , би мэдэрсэнзарим нь
Платоны хайр, энэ нь сайн гэж дараа нь байсан ч завь ,
дараа нь эргэж намайг шүүрэн авч, иудейчүүдийн
хөндийд надад тавьж маалинган хорих найман жилийн
дараа хэцүү байсан , түвшин нь асар их түүхийг
үлдээсэнтэр бүгдийг мэдэж байсан ба тэд намайг
мэддэг бөгөөд Түүнд надад нэг зуун хувь шийтгэх
хүссэн ч учраас тэр юм хорих , учир нь би олон удаа
харуултай хүчирхийлэл болон бусад хэл амаар
доромжлох нь нэг, сахилгын шийтгэл дийг амссан , тэр
даа биби үнэхээр надаас илүү хүчирхэг мафи ажиллаж
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байна гэдгийг ойлгосон боловч бодит байдал дээр ямар
ч байсан илүү дараа нь аль хэдийн маш их тоглож
байсан учраас би зүгээр л ном, надад өөр байх хийж
диплом байсаноронд нь бөмбөг , миний зугаацах нь
Дашрамд тоглож байсан л би хүрз зээтүү хамгийн та
тоглож чадна хэзээ нэгэн цагт ямар бүрээгээ , хөзрийн
тамга нь тоглож тоглож байсан зарим хүмүүс би энэ
захиаг нь муу заяа байх болно харж, diziam- юм надад
хэлсэнТа нарын амьдрал гадна гинжин дотор биш,
харин ойлгож эхэлсэн ч, хэзээ ч , дотоод хүссэн үед би
энэ захидлыг , дахин өөрчилж , тэр юм нь муу заяа
байж болох юм , гэхдээ би энэ бол миний хүчтэй тал
гэдгийг мэдэж байсан ;эрс түүх амины онд дуусах
байсан эхэлсэн , гурван ах байсан бөгөөд тэд бүгд
героин хэрэглэдэг болон тэдэнд зориулсан героин
моментын шаардлага байсан гэж , эмийн донтогчид
байсан ямар хамааралтай байсан байна.
Гэвч гүнд , энэ нь бид ч гэсэн , зам амьдрал хийсэн нь
боолчлол байсан гэж хэлж болно хэцүү амьдрал байсан
, даруу хүмүүс байсан нь тэд амьдралдаа авч , учир нь
тэд тусалсан хэрэгтэй , учир нь , сайн сэтгэлтэй байсан
бөгөөд би бас авсанбид өдөр бүр тамхи татдаг байсан ч
бид redraw болно.
Тэдэн шиг Гэвч би энэ бүгдийг ч гэсэн туршлага,
нөхцөл байдлын хүрээнд холбоотойгоор яруу найраг
хийж , учир шалтгааныг хөдөлгөдөг нь амьдралын зам ,
нэг үр дүн юм , тэд бүгд байсан түүний найз бүсгүй нь
бичиж байсан , надад шүлэг асуусанүргэлж шүлэг
асуусан , харин би өөрөө алдаж, амьдралын энэ замыг
баталсан хэрэглээний үед байсан юм , би мэднэ, тэр
өнгөрсөн гэдгийг нь туршлагатай учраас би хэнийг ч
зааж бэлэн биш байна зүйлийг мэддэг, надад баатар
хэн хийсэнхогийн саванд байсан ба гарч болох юм.
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Бүх зүйл туршлага замаар , энэ нь доош чанасан
байсан , бидний амьдарч зам , бид түүнийг Санал
болгож байгаа болон худалдан авах гэж өгсөн юм шиг ,
тамхи татах эмийн авч байсан арга , би нарийн чанд
борлуулах
Зуучлагчдаас
эмийн
дилер
ярих
болсонбайсан тэд бүгд надад туслахыг хүссэн тул
хэмээн өргөмжлөгдөх болсон , би гэмт нь Зуучлагчдаас
болсон байсан нь л тэр , би тамхи татдаг нунтаг надад
миний өдөр тутмын Surf хангах надад борлуулах эм
өгч, би идсэн гэж би байсанямар ч донтогч байж болно
хамгийн том чөлөөт , мансууруулах бодис, тамхи татах
донтсон болно.
Гэхдээ би өдөр бүр бэлтгэгдсэн учир нь сургалтад
манай практикт , миний спортын ур чадварыг мэддэг,
энэ нь би энэ номыг үл итгэх дурдсан паранойд намайг
хараад , тэд үргэлж паранойд байсан над руу хараад
хүмүүс shuffled , энэ нь эргэлзээтэй юм байна ,бид
үргэлж зовж шаналсан нь бузар мууг хийсэн бол , тэр
муу надад тохиолдох болно.
Энэ нь гэнэтийн урьдчилсан чин сэтгэлээсээ амьдралын
энэ замаар намайг habituei- бөгөөд энэ нь бидний
мэдэх дунд зэргийн юм, учир нь , нийгмийн орчинд
баривчилсны дараа нэгтгэх хэцүү байсан үргэлж өдөр
тутмын амьдралын хүргэдэг маш бага зай ньбие биедээ
өөрсдийгөө бүгдийг нь мэддэг , харин бие махбодийн .
Бид бидэнд үргэлж айдас шийдвэрлэх ямар нэгэн дунд
оруулж байгаа нь аюулгүй байдлыг өөрсдөө өгдөг нь
орон зай дахь эрхийг ялах хүсэж байгаа учраас бид бүх
удирдлага хүсч байна , гэвч энэ нь ердөө л эсэхийг
бидэнд хийх юм бол айдас биш юм , бид мэдэх нөхцөл
байдлыг даван туулж чадна
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Энэ нь туршлага, арга зам амьдарч, өссөн хууль бичсэн
учраас заримдаа амьдралд тохиолддог , зөв бичигдсэн
байдаг үхлийн аюултай , нэг алдааг үүдэлтэй байх .
Яаж ирдэг вэ?
Шалтгаан нь хүч нь үргэлж ялалт , амьдралаас хийж
болох бүх шүүлтүүд нь заримдаа бүх хүчин зүйл
жинтэй хамгийн зөв биш байж болно: нигүүлслийн
унаж хөгжилтэй, доромжлолыг огт байхгүй , тэр
бүгдийг нэг байхдоромжлох , үзэн яддаг хүсч байна
;сайн мэдэрдэг учраас эдийн засгийн эрх мэдлийн
дутагдалтай байнга тоглож хязгаарлагдмал байгаа үед ,
учир нь нэг хэсэг нь энэ юм , зарим нэг нь аз алдартай
үгсийг тоглох нь хэрхэн мэддэг байх ёстой гэж хэлэх нь
тоглоом юммагадгүй нэг сайн зүйл биднийг хожиж
чадна , тэр аз , бид сайн сайхан шаардах зүйл бидэнд
өг бид ч бас түүнд заадаг байсан , учир нь туслах ,
өөрийнхөө тухай сайн байх , элбэг амьдралаа
хуваалцах биднийбайгаа нь бид , өөрөөр хэлбэл ,
түүний үр үүссэн бодь үзнэ үү тэдний сунгах үр дүн юм
бид бие биенээ таньж мэдэх чадвартай байдаг гэдгийг
мэддэг учраас эцэг, эх, бидний ах , эгч нар аа, эмээ ,
өвөө , энэ нь бидний үе юмхэн харж байдаг бөгөөд
бидний үргэлж бидний дэргэд байж , харин тэднийг
баярлуулж чадахгүй байгаа гэр бүлд гишүүн байх ,
харах дуртай хэзээ ч мэднэ, тэд тийн холбооны явцыг
хийсэн амьдралыг хадгалах дүрс байгаа, халамж, хэн ч
зарим үед байх , эсвэл бид өөр хоорондоо болон гэр
бүлийн уур амьсгал шийдвэрлэх бүхий л хүн байх нь
эцэст нь манай гэр бүл, эсвэл учир нь эцэст нь бидэнд
ойр байдаг хүмүүс юм хэн нэгнийг харах дуртайаль нэг
хост дээр ч бас бий юу эзэмшигчид мэдэрч, өөрөөр
хэлбэл үүнийг уншиж чаддаг бүх шашны уншлага -д
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бичигдсэн амьдрал , шашин суралцах арга зам болгож
байна.
Бид бүгд ёс суртахууны сургамж авч , энэ нь бидний
сайн, бидний хайртай хүмүүсээ хараад эргэн тойрны
бүх юмс хийж байгаа тул итгэлтэй нэн ойр дотно
болсноо мэдэрдэг хүмүүс сайн дер нь дер нь харж,
хэзээ ч тэднийг гэмтээж хүсэж байгаа зөв юмхамгаалах,
тэдний заасан байна гэж хөргийн өмнө , тэд магадгүй
заримдаа буруу ойлгосон байж болох юм шийдвэрлэж
болох нөхцөл байдалд сайн харагдах боломжийг
олгохгүй захирдаг утга.Энэ бол маш сайхан бөгөөд
хэвлэл , бид ч бас бүгдээрээ засаглал, маш хүнд сэдэв
хүлээн хүчээр дарамтад байдаг нь сайхан дүр төрхийг
харуулах болно нүүрэнд Тиймээс тэнцүү дамжуулдаг ,
гэхдээ энэ бүгд нь хийх гэжтэнд мэдээлж байх болно,
бид боловсрол нь мөн шалтгаанаар эзэд хэмээн
тунхагладаг , заримдаа тэдгээр нь дамжуулах, эв
нэгдэлгүй , тэд бүгд байлгах нийтлэг нэг зүйл дээр
байгаа хүсдэг хүмүүст өгсөн байна цаашдаа ч байх
болно , байхгүй нь: сайн сайханнь тэд эрмэлзэж болох
бүхий л талаар домэйныг өгөх болно гэж сайн сайхан
байдал, нийгмийн сайн сайхныг хүсэж , гэхдээ тэд бүгд
амьдарч, эцэг эх нь гарч , тэдгээр нь зөв нөхцөл
өгөгдсөн байназорилго нь карьерийн өсч хөгжих , бас
чадахгүй , гэхдээ үргэлж мартаж, дүрс удирдагддаг
боломжтой байх;Би уудам нутаг дэвсгэртэй энэ
амьдралдаа маш их юм, учир нь энэ нь илтгэл хадгалж
их зүйл сурсан , би үргэлж л байсан байгууллагын
ажилтантай шууд холбоо байх ambicionei , тэр төгсгөл
хэзээ ч бодож байгаагүй оосортой байсан ч хөгжүүлэх
хэрэгтэй
болсон
зүйл
нь
миний
ажил
боловсруулсаншоронгийн хамгийн сайн түүнчлэн үгийн
талаас нь ойлгогдоно үүнийг өгч амжжээ болно, гэхдээ
шударгаар , чин сэтгэлээсээ амьдралд байдаг гэдгийг
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Ингэж тайлбарлагдаж болно , байх ёстой юм.Холбоотой
хоёр талын харилцаа нь дэлхий онд байгуулагдсан тул
тэд , сайн сайхан өгч болох юм , эд хөрөнгийг
хамгаалах Олон нийтийн ашиг сонирхлын асуудал , бүх
үндэстнийг удирддаг байна харилцаа байдаг юм байна
, эрх чөлөөг хамгийн хэцүү сэдэв, ярихдэлхий дээрх
бүх л бидний эрх чөлөө, хамгийн сайхан зүйлийг өгч
чадна , нэг нь амьдралдаа бидний хамгийн их баяртай
байна , чөлөөтэй байх юм , бид амьдралынхаа туршид
байж, олж болох бүхий л саад бэрхшээлийг даван
туулах нь мэдэх хэрэгтэй.Тэдний асар их олон янзын
байдаг юм аа, гол эхлэх болно: нийгмийн сайн сайхныг
бид бүгд бидэнтэй адилхан , бид илэрлээ бүх зүйл биш
юм , сайхан , муухай нь хамаагүй амьд дасаж эхэлж
байж болох нь нийтлэг нэг зүйл байх;Заримдаа , гоо
сайхны тал нь нэг сайн харж арай сайн талыг олж
болно , гэхдээ энэ нь би түүний намтар түүхээ дагаж
Nietzsche тайлбарласан Аполло , гоо сайхны тал , гар
байсан , ихэнх ямар ч шалтгаан байхгүй юм байна
гэдгийг ард, өөрөөр хэлбэл, АНУ-ын бүхий л сайн
сайхан болгодог , биднийг хайрладаг болгодог гэж
мөрөөдөж байдаг , харин тайлбарласан Nietzsche
Dionysian талд байсан шиг байгаа сайн муу муухай
бүхий гар гараа явдаг байх нь зөн билэг нь сайн, муу
хувилгаанбид шүүгч дарга нар , бүх байж болох юм
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч байна уу , тэд хэн ч дээд
газар байгаа эсэх нь улс төрийн хамаг амьтны тухай
ярих үед хүн , телевизийн тэрээр олон нийтэд
хүндлэгдсэн байх хетлегч ба талархал байххарин хэн ч
өөрөө үгийг нь өршөөгддөг бүх шалтгаан байгаа
өршөөлийг , бид тавьж байгаа үед нь нийгмийг
зохицуулах хууль гэж хэлсэн нь асуудал нь бидний
өмнөөс хийж бүгдийг авах ёстой , ямар үг хуулийг
шаардах эрхтэй болно.Энэ нь шийтгэл нь мөн энэ нь
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бүх суулгалт , хүчирхийлэл байдаг , байсаар байгаа ,
учир нь хуулиар тогтооно мөн байх болно Эхлэл нь эрх
авсан гэсэн мэдээлэл бий.
Бид давж илүү сайн гэдгийг мэддэг учраас Эхлэл
Бурханлаг ирдэг , суралцах гадна , бид бүхний
амьдардаг , энэ нь байж болох юм, байж болох , заах
нь бүх зүйл бэлэн болох юм , гэхдээ л тодорхойлох нь
түлхүүр үг байнаэнэ : гүн ухаан , амьдрах арга зам ,
амьдралын таашаал ханамж бидний хэвээр байна байх
хувьсал , бий болсон нь нэг муу адислагдах хийж
чадахгүй вэ орхигдож амьдралаар амьдрахгүй байна ,
давж хүчин зүйлийн нэг нь эзэлж байгаа юмбид
дадлага болно гэж сайн гэдгийг бид мэдэж , бидний
хувь тавилан бидэнд бүх зүйл өв их утга үлдсэн мэдсэн
юм , тэнгэрлэг, тиймээс тэд бичих үгийг extol , харин
эрчим хүч хадгалах, байх бүх алдаршуулах юмэнэ бүх
сайхан байж болох нь өргөмжлөл бид үнэхээр бүгд
гүйцэлдсэн , маш сайн бичигдсэн бол.
Яаж ирдэг вэ?
Бид хууль ёсны ардчиллын боол , нөхцөл байдалд
ашиглах нь битүү байх ба хатуу чанга дүрмийн
subjugated байх , хүний ялзрах нь хамгийн өргөн замыг
нь орж болно ;заримдаа хэвийн байдлаар conformist
замыг мөн адил хариу үйлдэл байхгүй бол сайхан
байдлыг давж гэж нэрлэдэг байх нь хамгийн харгис
талд өөрчлөлт , би мэдэрсэн зүйл , би уур хилэн нь
амьд дэмжлэг гэдгийг олж мэдсэнамьдарч, харж байгаа
бөгөөд энэ нь байх ёстой амьдралын аюулгүй арга зам
гэж давамгайлж байна шинжлэх ухааны утгаар
батлагдсан so're оршин тогтнохын тулд бид , биднийг
хийх нь бидний онцлог , олон янз байдаг асуулт
зайлсхийж болохгүй боловч ирсэнмөн , mystification ,
хэн илүү нь байхгүй ч төгс амьтан , хүн бүр хамтран
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ажиллаж , бүх сайхан нь баталгаатай , найдвартай
дэмжлэг энэхүү хэрэгцээний төлөө амьдарч мэддэг ,
бид бусад хүмүүсийн сайн сайхан амьдрал ,
ажилгүйдэл, шударга шалтгаан байж болох юм
хямдралтайэнэ нь та надтай хамт бүх хувь , би сайхан
энэ түүх үргэлжлүүлэн гэж нэрлэдэг бөгөөд туршлага
байна, энэ асуудлыг өргөтгөл юм.
Энэ нь бүх аав минь дэргэд байсан миний эцэг, эхээс
нь салгах дараа би амралтаар , Хейл -ийн чуулга
сургуульд коллежийн нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн
байсан юм эхэлсэн боловч тусгаарлах дараа би аавтай
хамт сайн харилцаатай тулгарч байдаг бабүх би ирэхэд
би 10 орчим жил байсан , миний ээж тусгаарлах дараа
үзүүр нь шилжиж ирсэн эхэлсэн, би , сургууль гүйж ,
амьдралын тэр замыг хүлээж аваагүй үзүүр явсан ,
харин тэндээс байсан apanharam-би бол гэм буруугүй
байсан хуулийн хүчин чадал оршин байдгийг , аав
маань цэрэгт байсан үндэстэн үйлчилж , надад миний
эцэг байх, нэг хүн надад хэлсэн түүх цэрэгт нэгдсэн
байх арга замыг зүрхлэх нь үгүй , хатуу хүнминий дээр
дурдсан , харин өөрийгөө баатар хэмээн байсан нь
тэдний генийг өвлөн авсан өөр нэг оюун бас эмэгтэй
хүн, бие бялдрын хувьд хүчтэй сайн хүн , үнэ цэнэтэй
хайрлах хүсэл тэмүүлэл нь аваачигдсан байг, тэр дараа
нь бүхий л сурч байсангэж ирдэг.
Яаж ирдэг вэ?
Домэйн Би ээж минь бие даасан болсон нь би байсан
юм шиг бас зохистой хүн , ээж , шуудангийн салбар,
ажил дээр ажиллаж байгаа нууц амраг , ажлын хүн ,
авсан , тусгаарлах үе , би хийж чадна гэдгийг би мэдэж
эхэлсэнТиймээс би , наманчилж уйлж , харин би ялсан
, би энэ хамгийн тохиромжтой сэдэв юм гэж боддог, хэн
ч тэднийг хайрлаж, би ээждээ туслах хэрэгтэй, бүх
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зүйл сайн шийдвэрлэж байсан зонхилох шалтгаан болж
, аз болоход тэд сайн байна ,нь амьтай , юу ч хийхийг
хүсдэг амар байсан гэж бодсон нь ярилцлага байх нь
хэвийн байсан ч тэд үргэлж шалтгаан нь би илүү их
зүйлийг сурч мэдэх хүслийн Бурханлаг гэхэд унтаж
байсан байгаа юм болсон.
Миний ажиллаж байсан , тэр ч байтугай байсан юм , би
бүтэц хэлбэртэй бөгөөд цув хэрэгтэй болгож байгаа юм
, өөрөөр хэлбэл Casqueiro upholsterer туслагч ажиллаж
эхэлсэн , би ээждээ туслах ажиллаж эхэлсэн ч удалгүй
би
гайхан
биширч
байх
байсан
юм
гэдгийг
ойлгосонүзүүр миний хөрш , миний үеийн toninho хүүд
өмнө нь ажиллаж байсан хэд хэдэн ах дүү байсан ч би
дуртай байсан юм.
Буйдан upholster тулд бүтцийн Casqueiro хүн байсан
байсан хувь хүн , хүчирхэг дүр төрх байсан юм , би
ямар ч урт , илүү аль хэдийн миний эцэг энэ замаар
явсан үг хэлэх түрэмгий хэлбэр дээр тавих хүссэн
учраас би сонгосоннөхцөл байдлыг залруулах замаар
би биш намайг жинтэй , амьдралын явцыг хүртэл барьж
байсан ч гэмтээж, хүртэл гэмтээхгүй хүсэж тухай
асуудал болгон , тэр өдөр намайг ичгүүрт байж болох
юм , гэхдээ би өөрөө чулуу шидэж хамгаалахби ойлгох
буудсан гарын хэмжээтэй , харин анхааруулга өгөхийг
хүсч байсан .
Гэсэн хэдий ч тэнд намайг хүлээж , би , би хөрөнгө онд
эхэлж, би ажилгүй , би сонголтоороо явсны дараа ажил
үргэлжилж , бас эзэн нь ХДХВ өвчин, Би түүнийг өвчин
зовлонг харсан шиг биш байсан нөхцөл байдал
хэрэглэсэн нас барсан , харин үргэлж хүндэлдэгӨөрөөр
хэлбэл , мэргэжлийн үг хэллэгийн дахь бие даасан
байдлыг хүсэж байгаа дарга нар нь гаргаж тавьсан
биш, удирдлага болгож ашиглаж байгаа , би
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арслангийн хүү байсан бөгөөд зэрэг ажилласан.
1996 оны гуравдугаар сард би тэнд явж байсан гэмт
хэргийн талаарх мэдээлэл байсан бөгөөд үйл явдал
тодорхойлох гуйж ирсэн нь PSP зарцуулсан болж ,
метронд мэндэд халдсан хэд хэдэн байв , өргөн чөлөө
метронд олдсон бөгөөд энэ нь учир юмantecedent нь ,
өмнө нь уншигчдад хулгайлсан хэргээр буруутгагдаж
superesquadra Бенфика -д байсан нь долоо хоног ч,
надтай хамт байсан хүү Рикардо байсан болгоомжтой ,
туршлагагүй , тэр хотыг мэдэхгүй байсан өндгөвчний
ирсэн , гэхдээ энэ нь мэдэгдэж байсан гарын авлага
байсаннь хар тамхичин байсан бөгөөд би кокаин
хэрэглэж болох үед энэ нь сайн, тэр нь надад аюулгүй
ажиллагааны туслагч байж, ирээдүйн хамгаалах олж ,
энэ нь хүч , даамжрах нь холбоо байх юм.
Харин одоо бол тэр нь би аль хэдийн та мэдэхгүй
байгаа бол та итгэж болохгүй гэдгийг мэдэж байсан ч
миний туршлага асар их гэж юу болохыг олж мэдсэн юм
даа , бүтэц, тус бүр нь үнэнч хүчин чадал гол хүчин
зүйлийн нэг , тэнүүчлэл эхлэх нь энд ирдэг байсанасар
их , тэрээр өөртөө итгэлтэй байсан тэрээр хэд хэдэн
зэвсэгт дээрэм хийсэн бэ сайн байсан , би зүгээр л
мөнгө олж , хэнд ч хор хөнөөл учруулж болохгүй арга
замыг сонгосон .
Юу вэ?
Амьдрахын тулд би амьдралын , гуравдугаар сард 1996
онд энэ арга замыг орсон , бүр тодруулбал 28 хаагчид
энэ сэдвийг нэвтрүүлэх алга болсон нэмэх нь зөвхөн
цуцалсан нь баривчилсан тухай ярьж байсан нь долоо
хоногийн
өмнө
Бенфика
-ын
superesquadra
баривчлагдсан байсан , би байсан юммашинд унтаж
үүн эзэн би тэнд habituation гэхэд dozing байсан нь Air
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Force дэслэгч хурандаа, аль хэдийн гадаад дамжуулан
байсан тэр хүн байсан боловч үнэн хэрэгтээ тэр шөнө
байсан , орой дээр байшин байсанРикардо болон
уншигч хулгайлан машинд унтаж унаж, бид гайхаж
байсан PSP албан тушаалтан тохиролцсон Бенфика -ын
superesquadra харьяалагддаг , гэхдээ би намайг
amedrontei чаддаггүй, ямар ч хүчтэй байж, хэлэх
хэрэгтэй болно айлгах байх нь Рикардотой адил
авъяастай гэж хэлсэнэцсийн эсрэгээр нь ямар ч нотлох
баримт байхгүй байсан ч Талуудад гарч болох юм гэж
надад сануулсан ч найдлага төрүүлж түүнийг нь зүгээр
л түүнд хэлсэн , хэтэрхий их виски ууж, унтаж хүсч,
намайг гэртээ харьж сонирхолтой биш байсан
бөгөөдойролцоо амьдардаг байжээ.Энэ нь тэр зааж, тэр
өдөр юу болох өнөөгийн байдал надтай хамт хол
болсон галт тэрэгний үед хүн мэдрэмжтэй байх болно
гэдгийг хамгийн муу нь эргэлзээгүй байлаа болсон
юм.Тэр юу ч гэж хэлэх байх гэсэн миний дүрмийг дагаж
байсан ч тэд итгэлтэй биш байсан бөгөөд тэд ямар ч
хүчирхийлэл , хөх CD тоглуулагч мэдэж байсан эсэхийг
мэдэхийн тулд ойролцоох бүх ushers машин авч явсан ,
гэхдээ бид аль хэдийн өмнө нь хэд хэдэн гэмт хэрэг
үйлдсэнбүх хулгай , барьцаалах нь эрхэлж байсан ,
өргөн чөлөө метро судалгаа явсан , дивиз дээврийн
хөндий Marquis , Лиссабоны Нийслэлийн станц зогсож ,
ярилцлага авсан , би юу ч биш , яриа Рикардотой
мэдэхгүй байна гэж хэлсэн , гэхдээ тэр нь түүх болох
байсанурьд нь адил төстэй байдал нь долоо хоногийн
дундуур явсан учир би итгэдэг .
Тэр өдөр бид би хол байж чадах надад өөрийн
гэрчлэлдээ итгэдэг тусгай зөвшөөрлийг ажиллаж
байсан тухайн үед авч байсан ч, ажилгүйдлийн санг
хүлээн өөрийгөө олсон , станцыг зүүн гэж хэлэх юу ч
байсан захиа авч үргэлжлүүлэнби жолоодох нь аль
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хэдийн болсон би сайн мэдэрч , код очиж , биеийн
тамирын заал ирсэн , би маш их хөгжилтэй байсан
бөгөөд энэ нь би шүүх нь үйлчилж байсан үед байсан
баривчлах авч , би гэртээ байсанби юу ч хэлж Marquis
де Pombal станц асуухад би Marquis цуваа асуухад
шүүх, ойлгосон орж ирэхэд , сар илүү сургасан ч
ярьдаг Рикардо , мөрдөн байцаалтын явцад , мэдэгдэл
үргэлжилсээр байнашүүхийн мөрдөн байцаах, тэдэнд
хэлэх юу ч байсан , юу ч илт хүчин зүйлээр батлагдаж
байсан юм.Яагаад ийм шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч
чадахгүй байсан , энэ нь өөр өөр хандлага , хамтын
ажиллагаа байх, шударга байх наманчилж байсан
надад , магадгүй энэ нь илүү сайн байсан гардуулах
шиг байх юм , гэвч би шударга нартайгаа тоглохоо
болиод , миний мэргэн ухаан намайг гэж бодож ,миний
амьдрал дахь зовлон байсан хүн байв ял оноосон
шүүгч , охидын нэг нь хэтрүүлснээс болж нас барсан ,
бусад үлдсэн хүүхдүүд , би хуульч хэлсэн юм эмэнд
зуурсаар , эсвэл үнэнийг хэлж , эсвэл ан цав хэцүү
байх болно явсан , харин би итгэдэгнамайг .
Тэр надад өгөгдсөн хангасан байх ёстой үүргийг хууль
ёсны үйл ажиллагаа явуулж болох нь тодорхой бус үед
хуулийн төлөөлөгчөөр , хамгаалсан ямар нэгэн хувийн
өмгөөлөгч байсан ба хэзээ ч намайг хэрхэн хамгаалах
биш, би байх дараа баривчилсан дараа ажилд авах
байсантэр авч хүсдэггүй байсан уулзвар гэрчлэл
байсан нь өндөр үнэ, хамтын ажиллагааны дутагдалтай
төлсөн би эрчим хүч хуримтлуулж хүссэн бүх мэдэж
байсан , энэ нь хуульч хөлсөлж гэм буруутай нь
нотлогдсон дараа ял мөн миний агуу бүгдийг
дугнэжзэмлэл ч гэсэн намайг алах ч гэж бодсон.
Энэ бол би надад гарч болох бүх сөрөг нөхцөл байдалд
оршин тогтнох юм өөртөө тангарагласан миний хувьд
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гунигтай өдөр байсан бүх зүйл нь миний эцсийн эхлэл
болсон , би хэсэг хугацаанд аль хэдийн миний эрх
чөлөө алдсан хүнд гинж авч, амьд чаджээ.
Энэ нь хүн бүр надад бид шийдвэрлэх хэрэгтэй ямар
нэг зүйлийг авах үед энэ нь адил шоронгийн үйл
ажиллагааг явуулж байгаа ч гэсэн засаг захиргааны
эрх мэдлийг хүндэтгэж , би надаар дамжуулан
дээшлүүлж чаддаг бие хамгаалах урлагийг сурсан
түрүүлэх цаг болсонхэсэг эзэд , өөрөөр хэлбэл, тэд л
байх болно , тэд үл хамааран юм шиг санагдаж болох
арга зам , үнэнч дээр замыг үргэлжлүүлэн хийх ёстой
зүйлийг хийх зарлиг болгосон билээ тулд өөрсдийгөө
бодож давамгайлж нутаг дэвсгэрийг эзэмшдэгбайж
болох ч татгалзах нь эрх чөлөөгөө алдаж байгаа бөгөөд
энэ байр сууриа хэрэгжүүлэхдээ тухайн нөхцөл
байдалд эзэн байж чадна гэж бодож биш, энгийн байх
ёстой албан тушаалаасаа огцорч , амьдрах хэн нь тэд
судалж, гамшиг ямар тавилан юмүйлдсэн , биш, нэг,
хоёр биш, дөрвөн байсан биш байсан олон , тэдэнд
хамгийн золгүй нь цовдлогдсон гэж нэрлэгдэх боловч
үргэлж нэмэгдэж , энэ нь миний бүх болсноос эхэлсэн
учраас би IP хүрсэн үедээ би сэтгэл санааны байдалд
өссөн өргөн янз бүрийнМаалингын би уур хилэн , ялах
хүсэл , тэр ч байтугай тэр нь ийм боломж байсан бол
хол ажиллаж байгаа талаар бодож дүүрэн байлаа , маш
хэцүү , муухай байсан , би IP байсан ахмад дайчдад
зориулсан хүндэтгэн болох бүх Учир нь намайг сахиж
чадсан , мөн тэдминий хувьд жинхэнэ багана тэмцэж ,
би чадах , энэ нь тийм мартаж болно байсан бол бүх
надад сануулах хүн бүр надад сануулж дуртай , нам
гүм , guerreei амийг суралцах , би онцлог дүрс нь
харанхуй , хүйтэн удирдагч болсонхайр мэдэж байгаа,
би гинжин алдрыг хүртсэн хэрхэн юм биш, амьдарч,
ялах дээд газар хэвээр сурах байсан хүйтэн үйлдэл
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байсан юм.Хурдан л иргэншээгүй байсан цаг хугацаа,
нөхцөл байдал туслалцаа хараад сургагч, ажилчид ,
харгалзагчдыг намайг өгсүүр тулалдаанд ялах нь
туслахын тулд шууд , би мэдэрсэн дэмжлэг үзүүлсэн ,
юу чадахгүй байсан юу болсон , би чөтгөр болсонөөрөө
, харин зүгээр л амьдарч, оршин тогтнохын тулд хүссэн
асуудалтай хайх биш, нөхцөл цаг байсан юм.
Isabel Би эрүүл, сайхан хүндэтгэл хадгалж буй
сургуулийн үндсэн нэр нь үргэлж надад тусалсан
намайг үргэлж хамт байсан ч хожим нь надад нэг
улангасч болж ирсэн боловч үргэлж хүндэтгэдэг.Мөн
энэ бүхэн болоод нэр нь захирал Жон г байсан засаг
захиргааны систем үзүүлсээр байгаа билээ хүчтэй
дарамт байсан.Гадаадаас ирсэн хүн түүний түүх
мэдэгдэж байгаа алах гэж оролдсон үед алга болсон нь
хүртэл Намайг шилжиж дараа , би үүнийг мэдэж байсан
хүртлээ маалингын захиргааны асуудал хариуцсан
хэдэн жилийн турш ярьж чадах хүнбайсан харилцагч
би мэргэжлийн мөчлөгийн сайн үздэг байсан , намайг
гомдоосон тоглож , орлогчийг нь магадгүй буруу
сэдвийг сонирхсон болж, хамтрагч түвшин бүхий л
намайг хүндэлдэг , энэ дарга ажил оргил хүссэн юм ,
би энд байнагэж илүү хэлж болох бусад зүйлсээс нь
түүний зорилго байсан учраас мастер , би бүх зардлыг
нь ялалт энд байна, би зүгээр байх болно.Тэр
манлайллыг шалтгааны нэг болсон хэд хэдэн хар
тамхины наймаа, тэр хар тамхинд донтогчид туслах
дуртай , харин хууль тоглож , валютын солилцох
шаардлагатай
,
сонсож,
аюултай,
нөхцөлт
бүтээгдэхүүний хэрэглээг тодорхойлох pushover хүчтэй
байсан бөгөөднээлттэй дэглэм нь зөвхөн түүний бус
доройтох явдаг ч муу биш залуу байсан, би хэцүү
замаар нэг ч дагах дуртай гэсэн арга замыг сонгож ,
харин би гэхэд очих үед ярих үед би урьдаас тогтоосон
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байсан замыг дагах , дагахаар сонгосонудаа бид маш
хол тасархай явж болохгүй , цохих нь хүүхэд байхдаа
илүү ихийг мөрөөдөж байсан хүсэл мөрөөдөл цөлд
нэгэн ишлэл таамаглаж байсан хар дарсан зүүд шиг
хийсэн , миний ирээдүйг харсан , гэхдээ би л зүүдэнд
нь дүрсэлсэн байна , би гэж ирсэнийм хочтой байсан
илбэчин -аас тавих хяналт , өнгөрч байсан тэд ,
эмэгтэйчүүдийн хүч , агуу их байсан надад тусалсан
учраас намайг зүүдлэн баталсан боловч сониуч зан
минь баривчлах дараах сэрээж , би ахтай томоохон
маргаан байсан бөгөөд хүссэнтүүнд , эрүүл өрсөлдөөн
илүү сайн байж , тэр яг л над шиг болохыг хүсдэг
байсан .Тэр үед бид снукер заримдаа хүнд өрсөлдөгчөө
тулгарч тоглож байсан , усны могой эсрэг ан
зорилготой явж байсан бол бид үргэлж ялалт , би
түүнийг сайн мэдэж байсан ;Өнөөдөр цэргийн дэслэгч
байна.Аав минь , энэ бүх Учир нь миний бичлэг
маалингын дунд нь separação.estamos , зүгээр л
харуулын дотор зоригтой байсан тэдэнд өгсөн сургалт
түүнд тусалсан , би өгч чадах шууд дэмжлэг зохион
quiseram-бид хамгаалагчид болон хоригдлууд аль аль
нь ялах хүссэн тэд хэрэгцээ орчин байсан амьдарч
байсан байгаль орчин, ярих бол би суурь мэднэ ,
хэвийн орох байсан юм , тэнд сайн захирал , Мануэль
байсан ч, авлигач байсан ч хэнд ч хор хөнөөл учруулж
байсанялалт , түүний ажил хийж хязгаарлагдаж , мөн
тэр захирлын албан тушаалд хасагдсан байна 1999 оны
1996 онд энэ захирал харъяанд байсан гурван жилийн
турш тусалсан , харин тойрог зөвлөлийн ерөнхийлөгч
зарцуулсан боловч дахин хэзээ ч билээмаалинган гарч
түүнийг авсан зүйлээ салахыг болох юм , сайн хүн
байсан л сайн сайхан хүссэн хэнд ч хор хөнөөл
учруулахгүй байсан яг тэр үед алуурчин далавчийг
хочтой байсан жигүүр б дээр ажиллах шаардлагатай
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байсан алуурчин жигүүр гэж үздэгбид цэг нь авлигын
арга амьдарч байсан , учир нь бүх дэд бүтэц, бусадтай
хамтран унаж буй нь усан дахь айлчлал хүлээн авах
нээлттэй шүхэр байх байсан дэд бүтцийн хэмжээнд
хангалтгүй үр дүн байсанзахирал хөлбөмбөгийн талбар
шаварлаг шороон зам байсан bué хүнд , өөрөөр хэлбэл,
хол сайн саналыг тохиролцооны сургалтын газар дээр
тулгуурласан болсон , хорих үйлчилгээний ерөнхий
чиглэлийг судалж болох мөнгө нь үндэслэлтэй саналыг
хүлээн авах, өөртөө итгэлтэй найман бас та esguiça
дуудаж болох юм хоч байсан ч энэ нь алхаж чадах ч
бас сайн байсан , тэр системийг ажиллахын тулд
хэрхэн мэдэж , авчирсан авлигын асуудал 16 жилийн
ял шийтгэлээс дунд үлдсэн цагийг ашиглах явдал юм
хүлээхнууц , гэхдээ бас хохирч байсан хүмүүс
системийн хэсэг , систем нь тийм үндэслэл байх ёстой
тохируулж байх ёстой , энэ нь бас нэг жил хүртэл
явсан хамт байх байсан , учир нь энэ нь хамгийн
шилдэг аргаар төгссөн байх байсан юмби Linhó байсан
гурав дахь жилдээ мансууруулах бодис худалдах нэр
нь амьдралд sprawled байсан хар тамхины наймаачин ,
тэдний бүх итгэл хоригдол ашиглан хажууд дээд
удирдлага зөвшөөрсөн авлигын худалдах эмийн бодит
мухардалд ирсэн хүчирхэг байсанэнэ нь Луис цамхаг,
тэр ч байтугай компани нь алгасаж, гол цөм нь төлсөн
уут бөглөх болгох санал гарч байсан гинжин дотор
хүүхэд хийж , би байсан хүмүүс энэ үүргээ гүйцэтгэх
гэдгийг хүлээн аваагүй , тэнд ажиллаж урьж
ирсэнэмийн төлбөрийг зөвшөөрч , тэд удалгүй
компьютер ашиглан шилжүүлсэн мөнгө байсан гэдгийг
жинхэнэ асуудал Мануэль т гарсан үед юм.Дараа нь
хүртэл захирал ;хийх их биш байсан , нотлох баримт нь
асар их хэмжээ, тэнд шүүх нэг судалгаа нь ачааны ,
бид дүрсийг цэвэрлэж байх зорилго бүхий утга байсан ,
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байсан ч , шүүх нь мөрдөн байцаалт буруутгаж байсан
бүх баар шүүхэд орж цэвэрлэх чадаагүй бөгөөдгэвч би
мэдэж байсан муу , би чимээгүй үүн ямар нэг зүйлийг
олж авах боломжтой намайг байлгах шалтгаан manear
илүү үнэ цэнэтэй байсан , зөвхөн хүүхэд хамгаалах
болно, их гэж хэлэх байх байсан ч , тэр ч байтугай энэ
дуудаж байсан юм , харж чадахгүй байсанби эвдсэн
хэцүү үнийг төлөх болно.
Шувуу хамгаалах шоронгийн үйлчилгээний гарч ,
amorim дарга тэтгэвэрт эрт гарах , Мануэль тн авч
байсан байлаа.Гэсэн хэдий ч нэг тосгоноор нь
ерөнхийлөгчийн хүрч чадсан юм.
Чиглэл , Жон г өөрчлөлт гараагүй.Энэ нь Тэр ч бүү хэл
тэд нөхцөл байдлыг сэргээн засварлахаар мөн
тойрогтоо ажил эхэлсэн нөхцөл , хэтэрхий том
амбийцтай байлаа EP захиргааны дараа дараагийн нэр
нь тойргийн тэн хагас нь ажил хаалттай байсан , би
Карлос хамт өрөөнд нь байсансургуулийн захирлын
нарийн бичгийн дарга байсан , гэхдээ энэ нь үе үе ,
хэрэглэх мөнгө байхын тулд багш цүнх хулгайлсан нь
хар тамхичин байсан, их сургуулийн профессор эх хүү
байсан би түүний сайхан нь өрөвдөж байлаа архаг хар
тамхичин байсан учирта алдах байлгах харах ,
хэрэглэгчид албан тушаалаасаа огцорч байсан юм
хувьсан өөрчлөгдөж байгаа ч, энэ нь , ухаантай байсан
хар зах зээл дээр худалдаалах гэмт хэргийн тэдний
илгээсэн юм л нэгэн гярхай нарийн хүн байсан ,
тэдэнтэй хамт асуудлууд би өрөөндөө түүнтэй хамт
байхдаа хамгаалах гуйж ирсэн байвгэхдээ энэ нь хэн ч
хэзээ ч надад ярьж , мөнгө шаардаж , түүнийг төлөх
байсан өр ч , түүнийг хамгаалсан хэдий ч өр зодуулсан
төрөл хүнийг надад героин өртэй үлдсэн урваж байсан
инээдтэй юм , би хүлээн авч байсан юмгероин надад
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байх зэрлэг нийт ноёрхлыг хийсэн учраас үүрэг , айж
биш, учир нь бибээр, ан цав нь хэцүү амьдралыг авч
байсан тэд бүгд надад өгсөн шалтгаан , учир нь хэн
нэгэн зовж байгааг хараад миний хилэнгийн оргил гэж
байдаг хүн байсан юм , би байсантөрөл бүрийн тулдаг
надад хийж чадахгүй байна , тэмцэж байна , би
шалтгааныг олж авсан , тэд миний дэмжлэг дараа нь
хэрэгтэй бүх ажиллаж, борлуулах, өөрсдийнхөө тухай
сайн нь би байсан анд гайхалтай тоо байсан учраас
чөлөөтэй героин намайг хангаж байсан юмнайз ба
шалтгааныг хамгаалсан ч, хэн ч намайг ч героин
хэрэглэгдэж буй эсэхээс зөрчилдөж маш зоригтой юм
байна.Тэд бүгд л хүн бүр өөрсдөө намайг үзэн ядаж
хүндэлдэг байсан , бид дундуур байрлуулсан бол
мэдэж байсан намайг хар тамхи суралцаж явах санал
болгосон , тэд намайг гэж үзсэн цорын ганц арга зам
байсан , гэмт хэргийн амьдралд залуус байсан намайг
хүндэлдэг сурсанэрүүл байж, ажил мэргэжил сурах ,
хэрэглээний мөчлөгийн үргэлжлэл нь сайн , хэрэглэж
байсан мэдэрч байсан , намайг тэжээж, бэлгийн
хавьталд орох нь надад хүсэл авч, энэ нь надад ямар ч
нам гүм цаг зарцуулах нь хамгийн тохиромжтой арга
зам байсан юмбэлгийн харьцаанд орж, тэжээл байх
асуудлыг чатлаж болно.
Арван сарын цагаан хэрэглэлтэй руу буцсанаас хойш
би 1998 онд иудейчүүд хөндийд шилжсэн , би мэдээж
мужаан авч байсан юм биш, би дүгнэлт байна.
Би шийтгэл дэглэм төлсөн , бид хориг арга хэмжээ
болон сахилгын үр дагавар нь өгч болно мөрдөн
байцаалтыг хүлээж хатуу дэглэм , 111 гэж нэрлэгдсэн
руу шууд явсан би байсан эрх нэхэмжлэх үнийг төлсөн
, телевиз, радио гэж байсан юмтелевизийн үргэлж
миний эсийг байсан , учир нь ч надад энэ бүгдийг
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намайг аваад, хүн бүр тэр миний телевиз дуудаж
нэрийг мэдэж , Сюзанна миний ээж надад санал
болгосон байсан нь гайхалтай байлаа.Заримдаа зохион
бүтээсэн , би шиг санагдаж байлаа би үүнийг хийсэн ,
хэдэн удаа үүн авахаар оролдож байсан авч би сул
дорой байсан үед өдрүүдэд хүчийг хэрэглэх нь
түрээсэлж , харин түүнийг хэн нэгэн хүн намайг муудах
бол алах бэлэн байх болно хязгааргүй хайр байсансайн
.
Тэр намайг зогсоодог хэлсэн хэрхэн гэж байна, энэ нь
нам гүм хүсч байсан , зүгээр л давамгайлж нутаг
дэвсгэрт байхыг хүссэн Би 111 гоолиг гинжин дарга ,
Мозамбик улсын дарга amorim удам ч, Португали хэл,
өндөр нуруутай , сонссон юм орж ирсэн боловч энэ нь
муу залуу биш юмби тийм аль хэдийн олон жилийн
өмнө үйлчлэл юм , үүн төлөө , бас одоо тамгын газрын
дарга нь орхисон , эсвэл ширээн авсан үед байсан
Чөтгөр алгад гэж хэлсэн , тэр арга замыг ярьж эсвэл
бид нар залхаж , Баптист хамгаалагч ,дарга шиг юм гэж
нэг гай гэж бодохгүй байна , маш их уусан , гэхдээ
шударга , би энэ цэрэгт гайхаж намайг хамгийн их
газар дээр нь байсан зарим харуулуудыг байсан
амжилтгүй болсон довтлох гэж оролдсон байсан нь
эрүүл мэндийг байхыг хүсч, PBX харсантөөрөгдөл ,
rodearam- тэд амжилтгүй болсон хэдэн минут
үргэлжилсэн хэдий ч тэдний шаардлага бол миний хүч
чадал , дараа нь Төмөр Guard нь түүний 50 жилийн
гэрт аль хэдийн харуул ирж байсан юм , би дахиад
намайг цохих гэж оролдсон , хэлсэннадтай хамт
зогсоох гэж надад хэлсэн , хэн ч надад хор хөнөөл
учруулж байсан , гэхдээ би аль хэдийн тэдэнд асар том
хонхорхойтой шалтгаан биш, Баптист хамгаалагч болон
гинжин дарга , amorim босс зодуулж байсан би алдах
гэж байгаа юм мэдэж байсан болохоор тэр надад
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хэлсэн , тааюулгүй байдлын туг нь гав , толгойн дэргэд
гэхэд гав байсан , тэр тушааж байна , төмрийн
хамгаалагч захиалж , аюулгүй байдлын туг намайг
явлаа , босс гав авч яв гэж хэлсэн мөн , эс орох гэж
хэлсэнмөрдөн байцаалт дуусах хүртэл аюулгүй схем
юм.
Үнэнийг хэлэхэд , би хэлмэгдүүлэлтийн хүчнүүдийг
төлөөлж байгууллага шиг , хүний тухай олж авсан хүн
босс байсан , үлгэр жишээ нь хүн бүр сайн мэдэрч
болохоор сайн , бүх хянаж байх ёстой.Миний хувьд би
уулзсан хамгийн их хүний толгой, логик байх шиг
үйлдэл нь өөрөө төлөх хэрэгтэй болно, шийтгэл мод
байсан , гэхдээ бас гинжин дотор ч гэсэн амьдрах байх
, шууд амьдралд тулгах хүртэл үлдсэн нь тэдний
хүндлэл, ялалтбидний амьдарч байгаа , энэ нь хэд
хэдэн mareações хянасан ч , бид зөвхөн амьдрах амьд
байгаа газар ижил өгүүлбэр нь өөрөө байж, зочломтгой
бус газар гэж нэрлэдэг , гэхдээ бид , аллага сонссон
итгэх хэрэгтэйгэдэг хоч Rasta гинжин 16 жил орж
байна, гэмт хэрэг ашиглах ярианы тэр Rasta хамт яг
аллага, би бараг шоронд багтаж болох зарим нөхцөл
байдалд үйлдсэн гэж хэлж Хюго байна, аюулгүй
байдлын туг нь шийтгэл биелүүлсэн үед би түүнийг
уулзаж , Унгарын хөрш амьдарч байсан , би залуу хүн
аль хэдийн маалинган хэдэн жилийн турш хараад, энэ
нь надад тамхи өгдөг нь холбоо барьсан ч, үүнийг
орхижбид muitashorasfechados , foiumconhecimentode
нөхцөл байдал нь цаг хугацаа, бас тэнд түүнийг харсан
юм байна , учир нь тэр жигүүр б дээр байсан үзнэ үү
жигүүр гэж үздэг аллага, тэр тойрог, нам гүм
жигүүрийн , ажиллаж, хүссэн байрлана хоригдлуудын
байсаншорон дотор тайван байж , харин хэрэглэгчид ,
дилер байсан , одоо ч нэр нь Dauphin байна гэж ойлгож
тусгаж авах нэг би түүний түүх , тэр маш хурдан надад
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ирж, анх удаа би түүнийг уулзаж байгаа харсан , маш
ухаалаг, гярхай байсан тайлбарлаж байсансайн chavalo
, харин тэр надад сайн сайхан амьдралыг харж , Cape
ногоон эхтэй эцэг эх нь хийсэн замаар , мөн зэрлэг
хүүхэд ахуй насаа авсан , мэдлэг байдаг , ийм гэж үзэж
түүхэн хэлхээ холбоо амьдарч байсан учир хатууг
байсанмаш хялбар байсан амьдралыг хүргэсэн биш,
Унгарын хөрш амьдарч байсан хүмүүс ихэнх нь Кэйп
Ногоон ирж нь хөрш , орон сууц барьж өгөх нь маш
сайн биш байсан ч тэд байна, гудамжинд унтаж
хийхгүй байх наад захын нөхцөлийг санал болгож
байнаилүү их зовлон боловсролтой байх нь тааз , орон
сууц цэвэр байлгаж, жинхэнэ боловсролтой өөрийн
шивэгчин байсан ч байдаг , тэнд нь нийгмийн тэгш бус
байдал, шаргуу ажилладаг байсан байсан бөгөөд
эдгээр хүмүүс нь сайн хүмүүс , дуртай байсан

Гэхдээ их удаан үргэлжлэх ирж , хар зах зээл дээр энэ
өдрийг хүртэл үргэлжлэх боловч тэр нь аль хэдийн
героин хэрэглэдэг , би хар бизнес байсан бол би ,
хорлон түүнийг харсан үед нь санаж байнабүх зүйл нэг
ч хэнд ч гутаана хойш хүү , ухаалаг байсан нь сүнс
байсан анхны харцаар ойлгож галзуу үе байсан л зүйл
юм , түүний гадаад байдал , зэрлэг хэдий ч сайн
ханддаг , тэр зураг том Rasta байлааби түүнийг хараад,
энэ нь нийгмийн нүдэнд нь хүү байсан ойлгосон анх
удаа ийм , хуулиас гадуур , нийгмээс тусгаарлагдсан
дээр амьдардаг хүн гэж үзэж байсан ч, бид бүгд нь
баталгаатай сайн сайхан байх дуртайАНУ-ын үйл
ажиллагаа , бид , бид бүгдээрээ бий болгох энэ бүх
хамт амьдарч байна гэж хэлэх нь зохистой юм хүний
эрх тэгш байдлыг нь бидний сайн сайхан байдлыг
хамгаалж чадна бид хангах болно, гэхдээ бид ч бас
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сайн мууг нь гар гараа явагддаг билээ гэжтэр өрөөндөө
бяцхан бит хамт амьдрах хэцүү замаар авчирч гарч
ирэх болно, тэр жигүүр б дагуу жигүүр нь шилжиж
ирсэн , өрөөндөө уурхайн хажууд байсан , бусад Кэйп
Verdean , ууртай ч гэсэн өрөөнд нь аль хэдийн байсан
юмхэсэг хугацааны дараа уулзаж , тэрээр өөр өөр
түүхүүд дараа асруулагчид буцаан шилжүүлэх iota нь
шөнийн дараа тэр өглөө бяцхан битийн түүхийг хэлж
байх юм , аль хэдийн удаан хугацаанд өрөөндөө мэдэж
байлаа, чиглэл гэрээ хийсэн түүнийг аврахын тулд
бусад Нийлж үлдээх гэсэн үг нь бас хар ярианы
ашиглагддаг өөр нэг үзэл бодлоо илэрхийлэх, ямар ч
хор хөнөөл харж байсан юм , нөгөө рүү бухын толгойг
нь авч хамтран ажиллах дунд нь байсан , сайн бидэнд
dávamo-гэхдээ Hugo бид Pudemo бидэнд холбоо барих
цонх ярьсан тэр шөнө бид маш ойрхон байсан жигүүр б
дээр байсан , би өрөөндөө нь маш их чимээ сонссон ,
аюул байгаа юм гинжин хэлхээгээр дотор ойлголттой
байх ёстой , миний анхаарлыг татлаагэж бидэнд
амьдрах гаргаж, тэр , бид бүгдээрээ зориг, ур чадвар,
башир дүүрэн хүчтэй сүнсийг агуулж дуртай сэтгэлийг
биднийг ялах тусалдаг бидэнд сайхан гачигдаж
сэтгэлийг бий болгодог.
Би дуу чимээ сонссон хэмээн асуухад бид цонхоор ярьж
Маргааш өглөө нь өмнөх Тэр шөнө :
- Хэн байна вэ?
Тэр дуу чимээ юу сонссон тэр надад хэлэхдээ:
-'m Хюго , би энд илүү iota байна.
Энэ нь шийтгэл нь арга байсан , тэд өдөр тутмын
тэрээр тэд эс тойрогт надтай хамт ирж энэ тохиолдолд
хаалгыг нээх үед надад хэлсэн ч хэлсэн байсан нь л
тэр байсан , тойргийн б шилжүүлсэн байсан гэж өдөр
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үйлдсэн явдалнамайг тайван байлгах , гэхдээ би энэ од
байсан , Хюго байсан агшинд хүн байсан юм , эмийн
мөнгөгүйгээр хангах ёстой героин наймаачдын донтсон
байсан нь заавал байсан гэж бодсон тэр , нэг нь
шаардажгэж ойлгож болно мөн хар ярианы үг нүүрс,
асар том замаас тэрслүү хүү , тэр довтлох болсон үед
би гадагш явж болохгүй юм бэ хаалгыг орхисон , гэхдээ
би түүнийг тэр жигүүрт нь зарим нүүрс байв мэдэж
байсан , ирэх гэдгийг би мэдэж байсангэмт хэргийн
дэхь бороонд алхах нь ердийн үйл явдал нойтон авдаг.
Эсийг орхиж, өглөөний цай авч миний хэвийн
дэглэмийг хийсэн дараа их сургуульд миний өдөр
тутмын байсан тул тэднийг харж байх нь хачин гэж
өглөөний өглөөний явах , сургуульд явах , галт тэрэг
явах энэ хайж байнабас донтсон байсан ч үнэхээр
донтсон биш, харин аль хэдийн дээрэм хийж байсан
бөгөөд өглөөний үеэр мөнгө extorted байсан надад
ярих гэж ирсэн байдлаар нь амьдрал хайж piranhas гэж
нэрлэдэг байсан хэрэглэгчид байсан хөвгүүд ,илүү
шударга , гэхдээ донтолт мөн энэ нь тэднийг удирдсан
учраас үргэлж буруу , Hugo Анголын та , учир нь энэ
нь хэзээ ч талаасаа амьдарч байсан сайн " мэдрэмж "
байсан жижигхэн бага зэрэг аюулгүй байдлын туг нь
байсан ч өөр нэг Ze бөмбөг гарчнэг зам нэхэмжлэл өмд
, Эмилио өндөр орчноо өгсөн , тэр Эмилио хулгайлах
хүсч байна, тэр өмд уурхайн намайг хэд хэдэн удаа бий
болгосон байсан гэдгийг мэдэж байсан ч би хэзээ ч гэж
нэрлэдэг , тэд том тулаан Эмилио орчноо байсан ач
холбогдол өгсөн нь хэзээ чөндөр аль нэг , дараа нь бас
өөр хэд хэдэн , эш үзүүлэгч , дараа нь минийх байсан
хүүхдийн холболтын parochial нэр томъёо байх нь нэр
хүндийг хамгаалах хүссэн raunchy байсан дээд хөрш нь
ч гэсэн тэнд өссөн нэг бүтээл байсан бөгөөд тэр үүнийг
хамгаалахын тулд хүссэннимгэн байсан нэр хүндтэй
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хамгаалсан байдал тулгарсан үед хөрш ба энэ нь
Эмилио хуурай хүн байсан , том тулаан :. Ze бөмбөг
хүчирхэг 90 орчим кг жинтэй байсан юм өгсөн байсан
Африкийн ердийн , wanted- бөмбөг Ze3-р давхарт нь
бид ярилцлага өгсөн хаана байсан илгээж , энэ нь тийм
ч амар биш байсан ч тэр амьдарч, асуулт амьд байх нь
башир
мэдэж
байлаа.Бөмбөг
Ze
өмд
спортын
нэхэмжлэлийн авч, гарт нь тэдэнтэй хамт байх байсан
дараа хэлэлцэж ,Би Эмилио ялна гэдгийг мэдэж байсан
ч би Билли бөмбөг түүнд 3-р давхарт илгээх хүсдэг шиг
энэ нь дуусна гэж хэзээ ч бодоогүй түүний хөл барьж ,
Эмилио та сүүлийн тохиолдолд , сурч мэдсэн зүйлээ
хийсэн , би хэн намайг байгаатүүний хүзүү , өөрөөр
хэлбэл, эвдэж хүчээр барьж бөгөөс та нар том биш
хүзүү эхийг татаж мөч , энэ нь хашлага нүүр байсан ,
эсвэл эс орж , энэ нь ямар ч , энэ тохиолдолд , их
аюулгүй байдлыг хангадаг гэж үүболсон нь тэд тэр
арга хэмжээ урьдчилан таамаглаж байна унах гэж
байсан гэж бодсон боловч дараа нь би бодож байсан ,
одоо ч хараад дараа нь хэдэн секунд байсан бөгөөд
төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь тийм юм болоогүй гэж бодож
байсан , гэхдээ энэ нь , болсон эхний мөчөөс эхлэн ,
урьдчилан таамаглах боломжгүйЭмилио , түүний хүзүү,
биш, тэр үргэлж бидний боловсрол байсан, энэ нь зөв
үедээ ажиллуулж чадахгүй , хоёр сүр жавхлант хүчээ
нэгтгэж байгаа илүү явж, мөн Жо хийсэн бөмбөгийг
хүчээр барьж бодол санаа маань 3-р давхарт болж
буурсанхохирол ч гэсэн энэ нь хийгдсэн бүх замыг
тайлбарлахын тулд , хүч шалтгаан нь үргэлж би
амьдрал гэж бодож байна , би одоо сэдвээр жаахан
гүйж ялалт , аврагдсан азаар тэдний зарим нь тухайн
нөхцөл байдалд үхэх болно гэж бодсон ч , илүү их
байсан юмбид үргэлж хүмүүстэй уулзаж энэ хүрээнд
тэд харж, бид тэр ч байтугай хар тамхины холбоотой
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нэг амьтай болох ийм байдлаар хийсэн бол АНУ-ын
нөхцөл байдлыг хэлэлцэх хэлэлцүүлэг Тусламж л
сайхан юм юу байна , яагаад гэвэл холбоо байх
болтугай , харин бид мэдэрдэгЗа, бид эмийн
хамааралтай байдаг , харин бид дараа нь ярилцах тул
бид хамгийн энгийн зэрэг илүү шинжлэх ухаан нь
хөлбөмбөгийн хувьд бид хангалттай унших нь хамгийн
Улиг болсон сэдэв болж , өргөн янз бүрийн сэдэв
сэдвээр ярилцсан хүмүүс учраас үргэлж уншиж байсан
нь бидний хүчтэй байна, одоо , зүгээр л би бөмбөгийг
гараа зүүн Жай , Эмилио болсон юу ч , нөлөөгүй
байсан гэдэгт би Билли бөмбөг сайн " мэдрэмж " хэзээ
ч хэлж яагаад харуулахыг хүссэн нь энд илүү өмнө
явсан ч, тэр өдөр унтаж байсан юмурьдчилан сэргийлэх
эмнэлэгт .Ze бөмбөг би хол авсан харж чин сэтгэлээсээ
баяртай байлаа , тэд түүнийг ч хамгийн өвчин , гар
цагаан түүнийг тавьж байсан шоронгийн эмнэлэгт одоо
3 долоо хоног байсан , би та нарт арга хэмжээ
уучилсан , гэхдээ би үргэлж Өс хонзон өвөрлөж авсан
мэднэби ч бэлэн , би өөрийгөө явган явуулаач , нөхцөл
байдлыг ойлгосон.
Энэ нь , магадгүй, би Хюго түүнтэй хамт байгааг мэдэж
байсан нь Ze бөмбөг аюулгүй байдлын туг явсан нь 11
цагт болох юм өглөө өдөр түүнд хэд хэдэн удаа харсан
, аюулгүй байдлын павильоны байсан хориг арга
хүргэсэнилүү чанга хорих үндсэн зүйл , teres алчуур нь
teres хуудас, teres унших ном , та Асаагуур эсийг байж
чадахгүй , та нар хаалттай бол эсийн юу ч байх
байхгүй, тусгаарлах , доголон гэж нэрлэдэг гэсэн үг23
цагийн турш энэ нь зүгээр л бидэнд шийтгэл амьдарч ,
урьд нь энэ өнгөрсөн , учир нь эдгээр хориг арга
хэмжээ дассан , шийтгэл нь тэр тохиолдолд амьдарч
байх нь даван туулах нь үргэлж хэцүү байдаг ч шиг
амьдрах дургүй байсан , бид мэдэж байсанбороонд
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алхах хүмүүс гэж нойтон авдаг.
Бүх муу байсан бөгөөд энэ нь шийтгэл дуусгаад
зүйлсийг ходоодонд Dauphin -д хоёр удаа хутгалуулсан
Хюго халдлага нь энэ замаар оршин суух биш, харин
байсан, героин бага , зарим грамм хулгайлах муу хүн
эмчилжмөн 30 орчим түүх, 10 орчим грамм , тэр галт
тэргэнд халдлага нь баривчлагдсан байна , учир нь
тэдний Dauphin хоч , сарвуу , сарвуу нь үнийг төлөх
гэж хүн байх юм , үхсэн , их , тэр үед нь Халдлагыг
талаар ярьж, мэдэгдэж байсан юм хийсэнэнэ нь маш их
мөнгө оролцож , учир нь дээд, энэ үед нь асар өндөр
хэмжээний Sintra Лиссабон хооронд банкнаас мөнгө
явуулж
байсан
цэргүүдийг
тээвэрлэсэн
цуваа
байв.Танхайн Sintra галт тэрэгний Лисбоны гадна тэр ч
байтугай тэнд болсон бөгөөд үхсэн хүн байсан ч тэд
гэмт хэргийн аллага үйлдсэн тэр нь байсан гэдгийг
нотолж хэзээ ч , тэр хүн алсан жинхэнэ удирдагч
байсан гэдгийг нотолж чадсан ч байсан боловч гэм
буруутай байсан ба түүнээс дээштүүний хоригдож
байгаа шоронгийн аян , тэр нь зөвхөн тэд чадах нь
chibadela гэхэд , өөрөөр хэлбэл , тэр зарсан , тэр хар
тамхи өөрөө хадгалж , тэр эсийн дотор Сейф зохион ,
хэн хожих нь эмийг өгч чадахгүй юм бэ та нар ирж,
мансууруулах бодис татсан бөгөөд хэд хэдэн зөвлөх
авч байнаирж, гэхдээ энэ нь одоо юм.
Тэр хавч -ийн хоч хэнд ч юу ч хийгээгүй, ээрэх хоч
биш, хэнийг ч өгөх гэж өгсөн байсан тул тэр гар юм ,
энэ нь тусалж чадах ялалт өгч болох юм , нөгөө угааж
болно гэдгийг мэддэгхүмүүс тусламж гуйж , Хюго хүнд
хүү зуурсаар байсан .Эдгээр үйл явдлын дараа
дараалал байдаг дараа нь Dauphin Гэсэн хэдий ч би ч
бас , Coimbra , иудейчүүдийн жижигхэн битийн үнэ
цэнэтэй шилжүүлсэн байв;Өдөр бүр 30 орчим
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дээрэмдсэн учир нь Хюго намайг тусгаарлаж байсан
илүү зөв зургадугаар сарын 27 , 1998 онд байсан тэр
үүнийг хүргэсэн хүчин зүйлс , бусад piranhas байсан
эрэлхийлж өөрийн хамтрагчид байсан , өөр нэг өрөөнд
нь байсантамхи болон хэрэглэгч 40 грамм , бид нэг
өрөөнд үлдэж болно гэж шийдсэн боловч энэ нь
piranhas үргэлж надаас өвчтэй ярьж , тэд үргэлж ,
мансуурах дон дараалал гэж нэрлэдэг чиглэсэн байгаа
учраас олныг татаж , тэр тахир дутуу орхисон бол тэр
байсан юмтэдэнд би зам нь шатах илүү байсан учраас
тэд намайг гичий жинхэнэ гэдгийг мэдэж байсан учраас
, тэдэнд хиймэл үс өмсөх өрөө авсан тэр надад амьд
өгөх мэддэг байсан учраас найзууд татсан .
Тэр надад conviviality нөхцөл байдал онцлогт өгөх
мэддэг, энэ нь яг тэр мөчид надад ийм нөхцөл байдал
амьдарч байсан эдгээр хүмүүс , тэд надад муугаар
хэлсэн , гол дүрүүд нь хүүхэд зохион ямар үр шимийг
нь хүртэхийн тулд , миний бүх буруу ярьж , анхаарал
хүссэнмөн тэд миний энэ амьдрал хүн бүр сайн байж,
сайн сайхны төлөө өөрийн орлого талархаж байхыг
хүсдэг шиг гэдгийг мэдэж байсан талаар санаа зовох
юм биш, тэр үргэлж аялуулсан авсан бол сайн байж
болох тул тэдгээрийн талаар анхаарлын төвд байхыг
хүссэнөөрийн , гэхдээ үргэлж хүмүүст би хэзээ ч
хэрэгтэй байсан , тэд бас надад хэрэгтэй , бид нэгдмэл
хүч болж , тэд ямар нэг халдлага нь бидний туслах
болно гэж хүсэж байгаа бол , даатгагдсан байдаг
боловч энэ нь бас төлөх ёстой , мөн энэ цаг болсонби
дөрвөн далавчтай байдаг юм бол аль хэдийн еврей
хөндийд курст шилжүүлж Хюго иудейчүүдийн хөндийд
шилжсэн Rasta аль хэдийн түүнтэй хамт байсан
найрамдлын төлөө би ах түүнийг хүлээн авсан ирэхэд
үйл ажиллагааны хоёр, гурван сар байлааминий
өрөөндөө үлдэхийг хүсч байгаа бол би Уго гэж үед
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хөндий еврей далавч а, б, в, г , би, г өөрийгөө олж аль
хэдийн иудейчүүд хөндийд Coimbra -аас шилжиж ирсэн
Дауфинд тойрог дээр байсан юм , тэр юмтэр хүссэн
боловч тэр аль хэдийн маалинган Dauphin алах гэж
оролдож байсан учир айж байсан өөр нэг асуудал
байсан , гадна түүнд өгсөн байх нь хоёр тарьж байдаг
шүү дээ урьдчилан сэргийлж доош нь энд 3-р давхарт
хүн болон түүний үеэл , Bento илгээх хүссэнИнгэхийн
тулд ч тэр хүсэхгүй байгаа юм биш , учир нь тэрээр
миний өрөөнд надтай хамт үлдэх байх байсан , гэхдээ
тэр Дауфинд өшөө айж , аль хэдийн шоронд хэд хэдэн
зүйлийг хийсэн , хүндлэл байсан , амархан гэх мэт
алдартай өс хонзон авах хүн байв , гэвчби түүнийг эр
хүн та амжилтанд хүрэхгүй байх болно гэдгийг мартаж
хэлсэн , өшөөгөө авч хэн ч , Дауфинд сайн харилцаа
түүнд би түүнд хийсэн бөгөөд тэрээр аль хэдийн
мартчихсан байсан надад хэлсэн зүйлээ дургүй байсан
хэд хэдэн удаа ярьж байсан.
Би сургалтанд сууж байсан гэдэг , мөн дарвуулт Уго
Linhó Rasta болсон бөгөөд сонсогч хувцсаар болсон хүн
амины хэрэгт буруутгаж байсан нь эдгээр шилжүүлгийг
ирсэн юм.Бид маалингын тэдний бүх нэрийг дурдах
болно ирсэн их залуу байсан , гэхдээ би зөвхөн зарим
нэрийг дурдах байх болно, жижигхэн бит, Жонсон ,
бодит хөлбөмбөгчин тэр байсан, эсвэл Toni , барсан бүх
сонголт гинжин төлөөлөхцахлай , бас Ze байсан Linhó
мөн хийсэн учир хэд хэдэн халдлагын гаргасан хүн
наймаалагчдыг шилжиж ирсэн , энэ нь би байсан
umasraparigas , chavalas нь нэг дээвэр дор түүнтэй хамт
амьдарч байсан баривчилсан биш, түүнтэй хамт
хангалттай амьдарч байсанминий тэр түүнийх байсан
юм.
Гэхдээ энэ нь түүхийн сониуч зан нь миний хувьд
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эсрэгээр байсан , морь идэж охины хамт алхаж байсан ,
тэр асуудал нь өөрөө хүртэл унэлэх хоёр биеэ
үнэлэгчид байсан нэгэн эмэгтэйтэй хамааралтай
амьдарч дургүй байсан , гэхдээ би өнөөг хүртэл энэ
хамт амьдрах гэж их таалагдсан .Би зөвхөн түүнийг хар
тамхи болон кокаин нь маш сайн авч яваагүй юм бэ ,
тэр үед кокаин хэрэглэдэг ч, харилцааг хадгалж ,
түүнийг болон ZE таалагдсан Ана нь мөн хар тамхины
донтогчид байсан бөгөөд энэ түүхийн сониуч Би үргэлж
түүнийг орхиж явах нь Ze нь гэж байгаа юмморь ,
үргэлж дараа сүлжээнд өөгшүүлж намайг ирж, тэр
героин хэрэглэж болохгүй гэж хэлсэн бөгөөд материал
хангалттай хангалттай тэнд байсан гэдэгт би еврей
хөндийд байсан тэр үед , жижигхэн хэсэг нь сайн удаа
гарч байсан , Rasta байназах зээл , өөрөөр хэлбэл, эм
нь маш олон байсан, иудейчүүд хөндий, үргэлж оршиж
байсан олон хүмүүс дээд ял нь ял үргэлж аюултай
гинжин
гэдгээрээ
алдартай
байлаа
дамжуулан
хүндэтгэлийг хүлээсэн сүлжээ юм , тэнд аллага болсон
, тиймээс энэ нь бүхий гинжин байсанхүнд алдар нэр .
Зах зээлийн тухай материал их л илүү их материалаар
хангагдсан байх борлуулах хүссэн байсан учраас тэнд
Дауфинд , бодит Pinocchio хооронд маргаан өөрөө олон
улсын хар тамхи наймаалсан хэргээр баривчлагдсан нь
олдохгүй эхлэх ringleader байсан хүн нь аль хэдийн
тэмдэглэл шиг юмэхэлсэн хойд зүгт Португалийн гинж ,
мөн тэр дахин харах, мэдэх хүсээгүй юм байна
.Pinocchio тэрээр энэ нь хүчтэй хувцас солих өрөөнд
хүн атаархал байх үүднээс бүх халдсан орж , Dauphin
зодож Хюго нь эм нь маш их төлсөн ;Dauphin том
пакетуудыг зарж, тэдний Pinocchio Dauphin зодож
төлсөн учраас тэр шүү дээ , сул дорой байсан.
Би асуудлууд байгаа эхэллээ Энэ нь тийм ч таатай биш
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байсан бол үйл явдал байсан боловч цаг нь иржээ,
гэхдээ бас дотоод бүртгэл байсан, өмнө нь хэд хэдэн
шийтгэл үйлчилж байсан юм , би marcão хоч хувь хүн
хөөж эхэлсэн , тэр өөрөө даржээ олсонжил гаруй
байсан түүний ах аллага, мөн би өдөр бүр хураалтыг
хийж эхэлсэн бөгөөд гарч буй marcão цуглуулгын нэг
байсан тамхи татах хэрэгтэй надад хэрхэн мөнгө авч
үзье хүсэхгүй байгаа юм бэ , тэрээр эрх олжнадад тэр
мөнгө авах нь байсан , учир нь цуглуулгын мөнгө авч
байх нь надад зайлсхийхийг хүссэн юм баар ирэв.Бид
тэр биеийн хүчийг харуулсан нь үг солилцох байсан ,
өөр юу ч биш энэ нь дайсныг хийх эхлэл болсон л гэж
би ом би мөнгө гарч тохиолдсон , би ямар нэгэн
хэмжээний оролцсон хөлбөмбөгийн тоглолт хийж
ирсэнтэр эсрэг багт байсан хүртсэн баг тамхи би ,
уурхайн Тони цахлай, Хорхе , Жо Луис болон
тамирчдын хийсэн маалингын ирсэн бүлэг тоглож байв
бид мэдэж байсан , тоглох, тэрээр Ramon дээр үйлдсэн
байлаа , эзлэхүүнийг хийх шунал миний телевиз
эрхэлж байсан , бид өрсөлдөгчөө дутуу үнэлсэн байсан
ч гэсэн ялах хүссэн бөгөөд энэ нь би бооцооны дарга
байсан , учир нь бид тоглолтын алдсан , үрэгдүүлсэн ,
юу болсон юмцыган , тэд бол chatearam төлөх гэж
хэлсэн алдах хүсээгүй юм урт бүртгэл, дунд хит хүн
байсан байсан бүх намайг , тамхины хэмжээ шаардсан
хэдий ч чимээгүй болов , тэр нь энэ байлаа гэж
үргэлжлүүлэн marcão энэ залуутэд ямар ч шалтгаан
тоглолтонд нэгтгэж байсан юм , учир нь хэмжээ, хүлээн
зөвшөөрсөн гэж хүсэж байсан тамирчин нь үргэлж зөв
зүйлийн төлөө тэмцэж тул зайлсхийх шаардлагатай
болсон үед асуудалтай учрахгүйн тулд байсан
юм.Үргэлжлүүлэн , гэхдээ энэ нь залуу үргэлж намайг
өдөөн хатгах оролдох нь үргэлжлүүлж байлаа;Би ,
мужаан явцад явж байсан бол би өрөө авч ховор
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байсан , би иудейчүүд хөндийд зайлшгүй болсон тэр
өдөр тэнд явсан яагаад харуул намайг эсийг нээж
байсан нэгэн өдөр байдаг,харин тэр өдөр , бухимдсан
байна хангалттай эм нь мэдээж буулгахад gradation
гарах байсан бөгөөд үзэх болно marcão надад байна
татдаг й байсан , бухимдсан байна , учир нь гэх мэт
надад яарах өгч, түүх , нь өдөөн хатгасан зүйл байсан
юм шигтэр тэнд тэр өдөр байсан учраас ямар ч ял
биелүүлэхгүй байх , өөрөөр хэлбэл би, би desferi нь
гарга огт эргэлзсэнгүй , тэр урвалд , гэхдээ ямар ч
боломж аль хэдийн судалж байсан байсан бол сөнөөгч
байсан ч , юу гайхалтай юу өдөөн хатгах нь хүнд хэцүү
байсантойрог , Эдуардо , дарга нь түүний нэр нь , бие
бялдрын хувьд хүчтэй зургаан метр өндөр хүн ,
шударга хүн байсан, тэрээр зөв шударга хүн байсан юм
, тэр үед нь орхисон.Би мэдэж байсан , учир нь тэр
намайг precavi , намайг зэрэг өдөөн хатгах нь нэлээд
цаг хугацаа авсан , түүний хэсэг дээр ямар нэгэн
хүчирхийлэлд үргэлж анхааралтай мэдээж цааш нь юу
бид төрөлхийн авъяастай байх , нийтлэг ойлголт
хочтой эмэгтэйчүүдийн зургаа дахь мэдрэмж ,
гэхдээмөн
эрэгтэй
байна.Хамгийн
нэр
хүндтэй
хүмүүсийн нэг нь зургаа дахь мэдрэмж , гэнэтийн юм
яаж тоглохыг мэдэж, сайхан , хүндэтгэл мэдэх юм юу ч
дараа нь болсон , би хар тугалга гүйцэх гэж оролдсон
боловч зүрх минь хүчтэй байсан учир , Хьюго Rasta
баталгаажуулж байсан юм чадахгүй байнаби нам гүм
амьдарч байсан цаг хугацаа биш, зөвхөн эхний гэж
үздэг , учир нь нэгдүгээрт, би ;Би зоригтой байсан юм
шиг бүх юм тэр , тэр гарч зориг мэдэж, аль хэдийн
миний шингээж , барсан , дайчин эр , үнэнч хүн , яруу
найрагч , яруу найраг дуртай хүн байсан гэдгийг мэдэх
эр зориг шингэсэнгэхдээ би түүнээс илүү байсан ч
гэсэн .Би олон шүлгийг зохиосон , сонсох дуртай
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байсан нь түүнд нь зориулсан , би , энэ нь эзэнгүй
байсан тэр нь бусад амьдарч байсан цөм нь өшөө авсан
, гярхай нарийн байсан хүчтэй байсан , тэр гүйж
байгаа удаа бурхнаас заяасан онцгой авьяастай зураг
хамгийн сайн байсаншоронгийн хүн ам, олон татсан ,
гэхдээ энэ нь надад л амар амгалан хүмүүс ажиллаж
байсан хүмүүс байсан ч биш.Би ажил зогсож, сургалт
авч байхдаа би байсан бөгөөд эзэмшиж байсан гэр
ирсэн , учир нь бүх зүйл нь миний хувьд ахиц дэвшил
үед тэр шүү дээ , би маалинган эргэж , бид харанхуй
арслан болохыг хүсэхгүй байгаа юу боловминий сайхан
, би хэзээ ч тэр байшинд байсан талбайд нь дахин
төрөх баталгаа хүндэлж хадгалж байсан , учир нь энэ
нь ан цав хэцүү байсан , тийм болохоор нь би тэр хүнд
олж оршин тогтнох хамгийн хялбар арга замыг хайх
шийдсэн байна.
Энэ бол Лиссабоны гол гинж нь бүх төрлийн , зарим нь
ухамсрын гэмт хэрэг , тэнд үргэлж сайн хүчин зүйл
байсан , сайн өмссөн байна тохиолдлоор, гэмт хэрэг
гарах явдал байдаг , амьдралд байдаг motherfuckers ,
юу ч харин намайг бүү ай юм бэ байрланаэнэ нь аль
хэдийн найз , сайн сайхан бүхнийг хийсэн адил , бүх
нөхцөл байдлыг ойлгож хамгаалагч , зуучлагч , тэд , би
их өрөвдөж байсан нь намайг desabafavam хүмүүс хэлж
байсан нь , хорсолоор дүүрсэн байсан юмэв нэгдлийн
мэдрэмжийг авч, сэтгэл дундуур явж байх байсан .Бүх
маш сайн эзэмшсэн тулгарч , учир нь би нөхцөлт авч
явж явж, гэхдээ би намайг гутаана юу ч хийж чадахгүй
болно гэсэн шийдвэр гаргасан нөхцөлт давуу талыг
зарим үед байсан , гэхдээ би эрх чөлөөний төлөө
ажиллах болно , хүндрэлтэй болсончиглэлээр зохион
байгуулагдсан , гэхдээ би тэр чиглэлд бүх хүртэж
байсан юм.Тухайн үед энэ чиглэлд авч байсан
шалтгаан нь тийм хэцүү байсан нь илүү хурдан гинжин
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салахыг зорилготой схемийг , хүлээн авах биш байсан
учир нь захиргаадалтын дэглэм байсан, гэхдээ бүр ч
илүү хэцүү болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрч , харин би
хэзээ ч орхиогүйхожим нь уншигчдад тэд эвдсэн хэцүү
давтагдах дугуй тийм биш бүх замыг , ойлгож болохын
тулд , мөн түүнчлэн шилжилтийн Мануэль тонн үе байв
.Би олсон захирал Жон г солигдсон юм.Энэ нь
харьяалагддаг учир нь 24 каратын хочтой Макао,
шүүхийн асан байцаагч, Макаод байгуулагдсан мафийн
гэхэд халдлага амьдарч байсан хүн ирсэн байсан хүн,
ажил дээр зарим нэг нас барсан харгалзагчдыг
байнаПортугалийн засаг захиргаа , дараа нь яагаад
үндэстнийг үйлчлэх хүчитгэл олон нийтэд илгээж
болно.
Тэр шигдээс зугтаж , харин түүний бие хамгаалагч амь
үрэгдсэн юм , өссөн , маалинган захиргаанд ирсэн
тэрээр намайг хараад, шулуун шударга хүн , тэр надад
таалагдаж намайг тэр надад итгэлтэй байсан гэдгийг би
мэдэж илгээсэн боловч тэр байсан учраас би санаа
зовохгүй байсанөөрийгөө хаан хилэнцэт хорхой , цусан
дахь хорыг нь нэг, хэлэлцэж байгаа нь шилжилтийн
ойлголт түүнийг дуудаж, дуудлага биш , би алдсан.
, Орон сууцны өрөөндөө хамгийн бага ялыг эхэлсэн
шийтгэл нь хатуу, сүлжээнд нийтэч хурдаар маш
энгийн шийтгэл гэж үздэг байсан биш, байсан ч миний
хувьд энэ шийтгэл хүлээж аваагүй , хар дарсан зүүд
шиг болсон.Захирал Жон г .Тэр ийм тусламж хүлээж
аваагүй , надад туслах , надад ярилцах нь миний
өрөөнд очиж тэр нь зөв байсан юм шиг , тэр хариуд нь
тэрбээр мэдэхийг хүссэн зүйлээ шууд хамтын
ажиллагааг шаардаж байсан итгэл distrusted , би хийх
хүсэлтэй биш байсанэнэ нь хэзээ ч учраас би энэ
үйлчилгээг хамтран ажиллах , гэхдээ энэ нь тэр сайн
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хүн байсан талаар түүний хэлсэн үг юм., Chibanga
болон Piranha надад байсан хүн , анчин байсан надад
хоёр сэтгэцэд нөлөөлөх эм өгсөн анчин байсан
үйлчилгээний төгсөгч зарцуулсан : Энэ шийтгэл ,
хамгийн муу , ирж , миний цонх байсан хоёр сэтгэцэд
нөлөөлөх авсаншийтгэл эс байх авч , Sampaio түүний
нэр байсан юм.Сэтгэцэд нөлөө надад ч байсан
болохоор миний эсийн өмнө Sampaio өнгөрч үзнэ үү
уурлуулсан , би бүхэлд нь эс орхисон гудсан гал авсан
, харуулууд намайг тусалж байсан би , зүүн , би хол
гүйсэн , би хашаан явсан татсаннь мод , хоёр чулуу ,
түүний баруун гар нь , өшөө авалт , хэрцгий хүсэл
бичиж байжээ.Тэр өдөр миний замаар авсан харуулууд
, эсвэл хэн боловч энэ нь алах байсан юм бэлэн байсан
ч тэд надад ярьж , үргэлж ухаалаг ирэх байсан , тэд
намайг хилэгнүүлсэн байсан гэдгийг мэдэж байсан
бөгөөд бүх жигүүр байсан учраас өөр арга зам байхгүй
байсанби маш их тунхагласан бол өөрийгөө хамгаалах
ч би дансанд биш, шалтгаангүйгээр тэмцэх биш яаж ,
хэдэн цагийн дараа би гэтэлгэл хүлээн авч, энэ нь
хэлэлцээр дууссан учир би үнэхээр биелүүлсэн байхгүй
бол хугацаа,тэд сахилгын өрөөнд надад 20 хоногийн
өгсөн хүлээн зөвшөөрсөн гэж би Альфредо м уулзаж
байгаа байхгүй байсан учраас доголон юм ., PSP ,
хуучин goe , trickster , parochial байсан нь үйл
ажиллагааг эхлүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулах
боломжгүй болсон төртэр аль хэдийн дундаж боксын
аварга жинтэй байсан , учир нь мафи , сайн мэддэг ,
хатуу хүн байсан бөгөөд би сахилгын өрөөнд унасан
хүсээгүй юм бол түүхийг байсан бол хэзээ , юм, та
өөрийн амьдралаа авч байж болох юм гэжби аль
хэдийн амжилттай тухай юу болж байгааг мэдэж байсан
, би түүнд зодуулсаны ийм тоо papar байх байсан гэж
чангаар хэлж байсан , сахилгын шийтгэл уулзахаар
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ирсэн хар арьстнууд нь авч байсан зэрлэг цаг үе
байсанчиглэл эргэлзээтэй байсан учраас , шийтгэл нь
унаж, Альфредо м төлөх , үйлдсэн , эсхүл харуул,
үйлчилгээ , ажилтан болон чиглэлийг үл хүндэтгэх
улмаас зарим нэг ял шийтгэл авсан нь бүх хар
арьстнууд нь мафи хийсэн байна. энэ экс байсан-psp ,
би шийтгэл нь унаж, надад өгсөн нишингэ , экс ТБХ ,
тэдний ихэнх нь мэдэж байсан , би зэрэг нь мэддэг
байсан ч, далайн шууд чангаар тунхаглан, ярих , би
Альфредо м мэдэж байсан юм.Надад байна , гэхдээ энэ
нь миний буруу байсан газар юм байна .Тэд миний
эсрэг юу ч авсан нь хамгаалах хоёр Талуудын Бага
хурлын хуралдааныг Би усанд орох нь Тусгай
хамгаалалттай газар нутагт толгойлсон үед амжилтгүй
болсон , намайг алах гэж оролдсон түүнтэй хамт байсан
.Би хөрш амьдарч байсан , учир нь би амьдралын минь
шалтгаан нь хүслийг харуулсан тохиолдол байсан ,
parochial байх асуудал гаргасан inculcated байсан юм.
Эрт , миний эцэг алдсан би өмнө нь насанд хүрсэн
болов , энэ нь тэр бүтээлийн амьдралын замдаа унаж ,
энэ хэцүү үед бид шаардлагатай байна , тэнд туршлага
ирээдүйн давж байгаа юм , дараа нь авч амьдралдаа
тусгаж ирсэнбарилагын эрт хэн ч хүсэж хүсдэг
зүйлсийн нэг илүү хүнд боловсрол , байх .
Би marcão үе шатанд барсан үед л би илүү их шалтгаан
хүсч эхэлсэн үед түнш түвшин, чиглэл шийдвэр байх
байсан юм, юм , гэхдээ би дунд тандалт нэвчсэн нь
бүрдсэн байсан гэдгийг мэдэж байсанХамгаалагч болон
менежерүүд , ойлгосон авч, бас нэг сайхан тулгах
болсон , гэхдээ энэ нь над шиг сайхан илүү юу ч биш
байсан юм , заримдаа , би хичээж , би оролдож
Португал сэтгэлийг байх нь үзээрэй , би бууж байна
боломжийг
асуудал
байназоригтой
уралдааны
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Португалийн уралдаан , удамшил нь тодорхой байна
байна , дэлхийг зарлигласан билээ.Заримдаа бид
яагаад байгаа нь дараах асуултыг бид хоёр гэрт
амьдарч нь эргэлзээ авчирч асуудал хаана , юу хийж
байгаа , гэхдээ бид хожих байх ёстой гэдгийг мэдэж ,
бүх багц тийм байх ёстой байсан юм , би дараа нь
дараа нь миний арга нь шоронд явсантэмцэл marcão
шоронгийн харуулууд нэртэй бүлэг бүрдсэн хяналтын
үйлчилгээ илэрч гарсан юм , би бүхнийг авч , сайн хүн
болсон ч, чин сэтгэлээсээ тэд мөн л амьдрахыг хүссэн ,
намайг хохироож хүссэн , би тоохгүй хүссэн ч , эрт
байната үргэлж ялж чадахгүй гэж мэдсэн биш, нь
зочломтгой бус газар, амьдрал ямар ч үнэ цэнэгүй
байсан газар байсан үйлчлэх биш юм хүний жинхэнэ
утга учрыг үнэлэх ямар ч сонирхол байсан юм.
Тэр үйлчилж байсан бүхий л үйлчилж , үйлчлэх , би
дуулгавартай байсан , би улс төрийн эрх мэдэл ,
нийгмийн хүч мэдэж байсан , дарангуйлагч эрчим хүч
нь үргэлж бид уучлах хэрхэн мэдэх хэрэгтэй нэг зүйл
байна.Тэд намайг олж хүсээгүй юм нь юу байсан
учраас би тэдний олонд нь баатар нь мэдээж чөлөөлөх
нь Иудейн үнэ цэнэ буцаж байсан байж болох юм
иудейчүүд хөндийн буцах , маалингын бүх зүйлийн
эсрэг бослого намайг адил манлайлал олсон, барсан нь
хийгдсэн бүх зүйлийн төлөө би дайснууд бүх машинууд
нь хэрэглэгчид хүчтэй байсан учраас тэр тулгарч болох
бүхнийг даван туулах миний хийх хэрэгтэй болж болох
юм гэж л хамт амьдарч байсан , piranhas , өөрөөр
хэлбэл хочтой байжээбүх амьд байсан , энэ нь бид
туслах нь сэтгэл зүйч, эмч, хэлэх юм огт биш бол тэр
бидэнд байгаа хуульч байх , багш байдаг юм ,
дипломат хэсэг , харилцаа тогтоогоод байна.Зүгээр л
мөч нөхцөл байдал мөч байх нь дунд тулгах хүсэл нь
сэтгэл хангалуун байна , би хайртай энгийн хүмүүс ,
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Платоны хайр нь хүн аль хэдийн амьдралын бүхий л
таашаал байв , энэ тохиолдолд , байгаа амьдарч, нэг
нь хайртайэмэгтэй одоо ч миний амьдралд зүрх
сэтгэлийн минь миний оюун ухаанд үлдсэн нь хүчтэй
хүсэл , сунгаж байгаа байж болох хамгийн чанд
харилцаа байсан юм.Хайраар дүүрэн, хөгжилтэй , хайр
сайхан амьдрах хүсэл нь байх хайрлах хэрэгтэй
юм.Тайлан , бид аав, ээж нь хэлсэн унтахын өмнөх түүх
өмнө нь сурсан , би хамгийн муу хар дарсан оноос
хойш тулгарч байсан бүх зүйлийг тулгарсан хүн бүр
намайг мэддэг , тэд туршилтын намайг тавьж хүссэн
сайхан сүүлчийн нөхцөл нь зөвТиймээс бид , бид
гэрлэлтийн тухай ярих бол сайн сайхан байдал, эрчим
хүч , энэ нь бүгд хэмжээтэй шингээж байгаа хэдий ч
байх нь эхний өдрүүд удамшлын бэлэг хадгалах ,
уудам нутаг дэвсгэртэй асар их байгаа нь эрх тэгш
байдлыг дагаж тулд эв нэгдэл , дарааллаар нь сайн
сайхан амьдарч болноэрх байна .Бид бүгд л би үнэн
зөв байх ёстой нь , хумс , үйл ажиллагааны мөчүүдийн
үнэн зөв нь , энэ нь өсч харж байна , өссөөр байх
болно , энэ нь хэвээр , номлолд буруутгагдаад байгаа
юм.Энэ нь үргэлжлүүлэх байсан, авсан шиг амьдрал
үргэлжилж , уучлал хамт байгаа шударга хүмүүс , би
тэдэнд шиг амьдрах ёстой байсан тул юу ч хийх
чадвартай ард түмэн , бүх зүйл тодорхойлсон авсан ,
гэхдээ тэдгээр нь илүү ухаалаг байхыг хүссэн нь үнэн ,
бүх зүйл маш их байсан, миний мэргэн ухаан надад
өөрийн авхаалж самбааг нэгтгэж чадсан л тэднийг
гүйцэн маш ухаалаг, гярхай байсан ч үргэлж надаас
илүү гэж хүссэн ч би тэдний авхаалж самбааг conjuguei
, бас тэдний мэдлэг тоглож , тоглож сурсан минь.Нам
гүм амьдарч үргэлжлүүлэн , хаалттай , би харж болох
ямар ч гоо сайхны би байх байсан ямар ч өрөвч сэтгэл ,
та зам нь амралт байсан гэдгийг би мэднэ хатуу үе
107

байсан.Би хэн нэгнийг гэмтээхгүй хүссэн л бол би
бүгдийг нь хүчтэй байсан учраас тэд бүгдээрээ амьтан
байсан ч би үүнийг мэдэхийг хүссэн , бас түүхийн
бусад ямар ч байсан тогтмол байсан тулалдаанд орж ,
амьдрахад
надад
захиж
хэзээ
ч
болнонэвтрүүлнэ.Зүгээр л хорих шатлалыг байлгах
хүссэн , би хүссэн бүх намайг дуулгавартай дагасан
бол, би бас тэдэнд амьдрах миний өөрийн замаар
байсан юм бүү хадгалж, тамхи татах Би эм, хэнийг ч
сонгож болохгүй юм бэ , тэд бүгд миний хамтрагчид нь
хэцүү байсан нь тэдсайн явж болох зарим хүмүүс зам
зоригтой байсан учраас намайг шорон дотор хийх нь
хэцүү замаар зогсоох уйлж , энэ нь ялах , эсвэл үхэх ,
ямар ч аврал байсан, өөр ямар ч сонголт байгаагүй
.Энэ нь бүх Би өгүүлбэрийн дунд үлдээж чадна гэдгийг
мэдэж байсан , би энэ бүхнийг үл харгалзан , хатуу
арга замыг олж чадна , би авч итгэл үнэмшил хийсэн ,
энэ нь бас өгүүлбэрийн төгсгөлд үлдээж болно гэдгийг
мэдэж байсан , бүх эсрэгээр , эсвэл санаа зовохгүй
байсанэнэ нь сайн байсан тул , миний зарлигласны
дагуу гинж байлаа байсан миний бүх багийнхаа , би их
сайхан гэсэн утгаар намайг дургvйцлээ илэрхийлсэн
үед , тэр холбоотнуудтай мэдэж байлаа.Би хорон муу
зам дээр явж, гэх мэт ойлгогдож байна , надад арслан
гэж бодсон ч, хэрэглэх , героин , хийх хэцүү зүйлийн
донтсон байлаа.Шүүгч , багш нар болон туслахууд ,
толгой хамгаалагчид , тэдэнтэй заримдаа ашигтай ,
харин дараагийн асуулт нь зөв байсан гэж хэлж чадах
хангалттай олон биш, харин ч биш байсан : Би тэмцэлд
орж , ямар ч эрх тэгш байна гэж тэмцэл , би тулгарчби
бүх үргэлжлэл , тэр ч байтугай сайн , сурч байсан юм ,
өөрөөр хэлбэл, бид эрмэлзэж болох бүхнийг би , үгүй
ээ хүсч байна , эсвэл хүсэхгүй байгаа бол надад
асуудал , бүх сайхан нь хамгийн том асуудал авчирсан
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амьдарч байсан

Би хэрхэн амьдрах мэддэг байх нь даруухан , нийтлэг ,
би нэг төрөл , алхаж мөн тэжээж байна гэж тооцож
байгаа хүн юу болсон , би адил арга замаар гинжин
хэзээ ч учирч байгаагүй , жинхэнэ араатан болсон , би
болсонтөгс алуурчин нөхцөл байдал бүр нь амьдарч
байсан ба тэд намайг эс хийх аваас би тэдэнд нөлөө
байхгүй болно тэд үргэлж жинхэнэ төрлийн бүх нөхцөл
байдлууд давамгайлж нэг нь сонгосон гэж би амьдрах
алж
бэлэн
гэдгийг
мэдэж
байсан
би
өөртөө
тангарагласан мэтмуу байна.Би төлөх нь хэцүү үнэ
төлсөн гэсэн бүх , шударга ёсны дэлхийн хэмжээнд
чиглэсэн , тэд дэлхийн түнш байсан хүмүүс тэд , бүх
хөдөлгөөн
,
эсвэл
урвал
анхааралтай
үргэлж
хилэгнүүлсэн бүх хамарсан бүх сайхан явэнэ бүхнийг
миний бүх тохиолдолд тавьж байсан хүн бүр намайг
мэддэг бөгөөд Түүнд би бас л мэдэж байсан тоглоомын
төгс төгөлдөр , холбоо, амьдарч, үл харгалзан нөхцөл
байдал , хүн амын өдөр бүр харьцаж байгаа хүмүүсийн
нэгдэл юм ;Энэ нь уучилж чадахгүй байсан Tiger тэд ,
энэ нь бид шоронд тухай ярьж байгаа ямар нэгэн зүйл
хийх ёстой , бид маш их яриад байгаа юм биш, би яг
үнэндээ миний хувьд хүндэтгэлтэй хандаж байсан айж ,
эрх чөлөөг ялах хэцүү байдаг утгыг агуулсанбид
хэрэглэгчийг тухай ярьж байхад дэндсэн авчирч чадна
амьдралын viciações , habituations хамгийн хүнд
нөхцөлд явах нь байхгүй байна л бол , зэрэг ,
хэрэглэгчийн somo төрөлхтөн , ялагдашгүй араатан
надад арслан autointitulei болсон тэнцүү тулалдаж
амьтаднь бүр ч илүү хатуу мэргэн ухаан нь намайг ,
харин би уучилж чадахгүй байна.
Энэ

бүхнийг

би

,

явган
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явуулаач

бүх

нийгмийн

оролцоог санал болгож байна баталж , тэр зарим нэг
сайн хүмүүсийн хүүхдүүд байсан , эх, амьдралын
туршлага, олон хүүхэд өөр байсан байна мэддэг, бусад
нь ядуу хүмүүсийн хүүхдүүд байсанижил төстэй нөхцөл
байдал бүр бид хүн бүр сайн хүсдэг нийгэмд амьдарч ,
сайн сайхан хэрэгтэй , бас энэ нь та эрх ирдэг бол мууг
нь ирж бол би сайн танд болно, дараагийн , ойр хараад
гоо сайхан нь юу ч хийхгүй, муу та нар хүлээн авч,
миний бүх бузар муу байх нь та бүгдийг нь авч болно,
гэхдээ би бас би явж байна гэдгийг мэдэж , би ийм
хатуу байж болохгүй, тэд хамгийн илүү байгаа эхчүүд ,
би бас хүндэтгэж байсан хүн бүрийн хувьд дүрэм нь
гаргачихсансайн
гэмт
хэрэг
удаан
хугацаагаар
хадгалагдан, хэрэгцээ их байгаа гэдгийг мэдсээр байж ,
би ямар ч нэг нь би үзэн яддаг гэж нэрлэгддэг хар
тамхичин болсон , үйл явдал орсон ч, үнэ цэнийг
байсан, хүлээн зөвшөөрсөн , хэн ч намайг бие даан
хүндэтгэн санаж байсансул тал нь тэр үед мэдэрсэн.Тэд
бүгд баяр хүргэв , намайг хүндэлдэг , надаас илүү ,
эелдэг , илүү зөөлөн, энхрий байх хэрэгтэй болно,
жишээ байх хэрэгтэй гэж хүссэн юм.
Би тэд намайг харахыг хүсч байгаа зүйл нь харагдаж
байгаа бус, үнийг төлсөн , би бүдүүлэг байсан, би
шийдвэр гаргах талд л би хэцүү байсан , илүү их ашиг
байж болох ч бүх зүйлд илүү их үр ашиг хүртэх
боломжтой , над шиг , намайг chegavam-хэн нэгний
зүүдэнд нь тоолж , харин би араатан болсон байхыг
хүссэн юм.Энэ нь , тусгаарлах , амьдарч байсан хашаа
нөхцөл байдлыг дор байсан эмэгтэйчүүд, бүх Платоны
хайр нь бас дүүрч тэднийг хайрладаг байсан , тэдэнд
хайртай .
Энэ нь бүх агшинд амьдарч байгаа талаар , би
наалдсан , хэрэгцээг олж Би маш их хайр, Платоны
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холбоо цэг хүртэл нь дур сонирхлыг байсан ч би
үргэлж зайлсхийж намайг сайхан таашаал авахын тулд
өөр нэгэн хүний амьдралыг сүйтгэдэг байсан юм биш,
харин хийхминийх муудах үгүй бол хэн нэгний
амьдралыг гэмтээх болно.Тэд намайг чин сэтгэлээсээ ,
би сайн амьдарч чадахгүй бол намайг хүндэлдэг
хайртай учраас үргэлжлүүлэн хайр, би бүх байв Миний
хайр харьяалагдаж , зөвхөн тэр байж болох юм
үргэлжлүүлэн хайрлаж , баривчлагдсан , тэр бүхнийг
ялах тэмцэх ёстойгоо мэдэж байсанби эрх чөлөөг
алдсан , гэвч би зогсоож чадахгүй мэдээд гэж байна,
чиглэл , ажилчин, багш , манаач ойлгож байсан нь
надад , тэжээвэр хүссэн ч би бүх зүйлийг , хулгайлах,
шаардсан , зогсоох, таслан зогсоох ёстой байсантэр
маш их , хийх ямар ч шалтгаан байсан бол өөр
амьдралыг гутаах , харин би үргэлж сайн байсан ,
хэзээ ч дээрэлхүүлж , хэнд ч хэзээ ч spanked тэр
намайг өөрөө үргэлж дансанд ёс суртахууны үнэт зүйлс
болгон авч хүн төрөлхтний төлөө , хийх хэцүү байх
болно байсан ч,би ч бас байж байна , учир нь тус
бүрийг утга , гэхдээ тэд хэзээ ч олдсон хамгийн том
амьтан байх гэж байсан мэдэж байсан ч би үүнийг
хүссэн учраас энэ нь миний хувьд бүхий л цогц байсан
, би хүсэн хүлээж тэднийг орхиж , тэдний айдас
ирэхалдах .Энэ нь эрт энэ нь бүр ч шоронг орохоосоо
өмнө тэр эзэмшиж байсан учраас би уулзаж байсан
хэцүү цаг өнгөрч хэзээ ч өдөр, жил байсан хяналт
ойлгосон өсгөх хэрэглэж, давамгайлах нь зүйтэй л
зайлшгүй байсаннөхцөл байдал дараагийн ирж байсан
, би тоглож ирсэн боловч, хошигнол миний нүүрийг
хийж байсан юм.Сармагчин тоглох учраас би тоглох
эзэн мэддэг байсан учраас ээж нь сармагчин Pussy , би
нь тоглоом шоглоомоор үхэх байсан .Энэ дасгалын
өдөр байсан жаахан сургах хүссэн би , надтай хамт
111

галт ирэхийг санал болгож буй сул үзүүлэлт байсан ,
зүгээр л зугаатай байсан нь түүний хүзүүг нь шахагдаж
, тэр ухаан алдсан , гэвч тэр үед би надад
нэвтрүүлдэггүй мэдэрч байлаахийхийг хүссэн , тоглож ,
үзүүлсэн түүнийг хараад босож ёстой байсан , тэр
Надтай хамт явж байхад , би зөрчилддөггүй ямар ч
хариу байхгүй байсан, энэ нь зүгээр байсан бол түүнд
хэлсэн , гэхдээ би хараад би үнэхээр их байсан
мэдрэмж авсанөнгөрсөн ямар нэг зүйл , тэр ухаан
алдсан байна.Энэ бол миний хүч чадал мэдэхгүй
байсан , итгэл нь илүүдэл байсан бөгөөд хийсэн нэг
там эхлэв , би босоод түүн рүү хараад , түүнд хэлсэн
нь:
- Чи зүгээр үү?Та санаа зовж намайг орхисон.
Түүнийг үргэлж зуур өрөвдөж байна , муу гэсэн үг биш
, би тэр сургалт нь миний нэг хэсэг дээр хэтрүүлсэн юм
буруу ойлгосон байсан бүх гай гамшгийг тайтгаруулах
хүссэн хараад , тэрээр нэг л өдөр итгэл найдвар байсан
, өөрийгөө алж дууссанЕврейчүүд хөндий .
Би хөндийд иудейчүүд амьдрах болно гэж найдаж
байсан тэр эзэн мэдэж байсан , учир нь энэ нь би
давамгайлж , миний хүч чадал , түүний өндөр нь
байсан бэлэн биш байсан нь практик байсан байгаа юм
, миний хувьд энгийн хөгжилтэй байдаг ч нэгэн адил
амьдрал байдагтүүний үнэ , би 5/6 ашиглаж болно
дээш зургаан жилийн ял хойш , өөрөөр хэлбэл, ялыг
5/6 нь мод, сүлжээний бусад хүн ямар ч хоригдол
өндөр үнэ төлсөн нь хууль юм.
Гэвч бид авах ялыг дунд байдаг , доор нь 2/3 ба 5/6
дагадаг.Би бүх програм тэд хүссэн бол би хайрлаж
чадах хүртэл нь , дараа нь сайн хүн, би шийдвэрлэх
хэнтэй хүмүүс, удирдлагын байсан хэсэг хүмүүсийн
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шийдвэрлэх , нам гүм амьдралд миний намтар хийгдсэн
хаалттай байсан 5/6 дээр гарчтэнд зарцуулсан тамхи
биш, харин эдгээр хүмүүсийн хувьд асар их үзэн ядах
байсан .Тэд надад энэ нь тоглож л удирдах өвөрмөц
үүрэг юу ч гэж хэлсэн хүмүүс байсан .Би эрхэм байсан
нь орлогч нь миний бэрхшээлтэй анхны эмэгтэй байдаг
байсан , би үнэнч байсан, харин дараа нь би тэр надад
анх тэнсэн харгалзах ял шоронд 10 жил татгалзсан гэж
байсан юм буруу байсан гэж бодсон.Тэр надад
талархаж, миний хэрэглээний эм тест шаардсан боловч
энэ нь тэр замыг үлдэх болно гэдгийг ойлгох нь ч зөв
бодлого явуулж байсан юм биш үү , би дараа хүсэлт
олгогдсон туршсан Би эмч шүү хийсэн .Тэр дарга
сонссон байх нөхцөлтэйгээр надад сорилтын дөрвөн
өдөр өгч, мөн тэд хүртэл захиалсан , баримт бичиг,
шүүгч , өөрөөр хэлбэл түүнд мансууруулах бодис
илрүүлэх сорил өгсөн найдваргүй , өргөтгөсөн хүргэх
дөрвөн хоногийн дотор олгосонманевр , тэд үргэлж
байдаг , мөн түүнчлэн би олон удаа дутуу үнэлж ,
гэхдээ үргэлж тэр миний хүндэтгэлийг хүлээх ёстой ,
учир нь түүнийг хүндэтгэдэг.Тэд өөрийн хамгийн сайн
үүрэг гүйцэтгэсэн амьтан байсан ч, энэ нь хар тамхи ,
өөрөөр хэлбэл туршилтын opiates , , каннабис , гашиш
хэрэглээ эерэг өгсөн , яасан ч би өргөдөл гацсан үед би
давуу тал нь тоглож байсан , би гуйж байсан бүхнийг
үзсэнэнэ нь өргөн хэрэглээний миний эмч Ана F нь
эмийн хүсэлт байсан юм билээ. энэ нь дор байсан ,
учир нь , эсвэл тэр надад тусалсан зүйлээ бүх юмандаа
түүний тусламж эрэлхийлсэн нь халсан хэлэлцүүлэг
дээр , би түүнд мансууруулах бодис гэж нэрлэдэг
Tramal асуувби холбоотон Доктор Ана F байсан мэдэрч
байсан.Эсвэл Tramal энэ нь цэвэр байх нөхцөл байдал
байсан , журмуудын нөхцөл байдалд opiates буруутгаж
.2 + 2 conjuguei үед мансууруулах бодис илрүүлэх
113

сорил нь opiates буруутгаж байсан гэж , өөрөөр хэлбэл
миний эмч дамжуулан мансууруулах бодис илрүүлэх
цэвэрлэсэн , юм, тэр надад тусалсан асуулт ,
мансууруулах бодис илрүүлэх гэж нэхэмжлэлийн
баримт бичгийг зарцуулсангэж хоригдлуудыг хамгийн
өндөр түвшин ашиглалтын ашиг, үр өгөөж , үнэ
төлбөргүй явуулж байгаа нь би эрх амралтын газар
байсан , хийсэн шийдвэрийн эсрэг давж заалдсан би
эргэж, би шийтгэх шүүхийн дээд тал нь доктор жишээ
нь шүүгч хэрэглэсэнүзэг 2/3 дунд , бие бялдрын
шоронгийн хамгаалагч дайрч , тэнд тэмцэл үүссэн юм ,
би тэр , хүндлэл, миний алдар нэр нь шоронгийн
орчинд дүүрэн сайхан байсан хайх нэр хүндтэй , бас
энэ талаар барьсан хүссэн учраас биш юм, хүндэтгэх
тэрээр тогтолцооны эсрэг тоглож чадахгүй байсан
мэдэж байсан юм.Нийгмийн байх ёстой юм , учир нь
системийн бүх зүйл бид сайн сайхан болох юм өөрөө
зонхилсон , шийдвэр өөр өөр байсан , би , үзэг 2/3
дунд үр шимийг нь хүртэхийн тулд өөрийн чадах
бүхнээ
,
бүх
зүйл
байсанминий
алдар
нэр
хамгаалагчдын дунд өргөн байсан, би дагаж байсан
байгууллагууд бий болох , юу гэдэг юм , учир нь мэдэж
байсан хамтрагчид дунд , та гэж ойлгож болно би ч бас
сорьж хүссэн хамгаалагчид болон сэтгэл зүйн түвшин,
бие махбодийн болон бусад бүх зүйл байнаүзэг 2/3
болон 5/6 дунд сонгон шалгаруулалт хийх , програм
каннабис буюу олсны ургамал илрүүлэх асуудлыг
шийдвэрлэх нь миний тайлангийн цэвэр дээр үндэслэн
хийгдсэн;Энэ програм буруутгаж байсан эмч Chamon
эсвэл гашиш шинжилгээ шүүгч хэлсэн боловч би
Нийгмийн сайхан байна , өөрөөр хэлбэл , сүлжээнд
хамгаалалтын амьдарч хэзээ ч намайг шоронгийн хүн
амын бусад хэсэгтэй холбоотой байсан шүүгч хэлсэн
гэж доктортэр үед би юу ч идэж болохгүй юм бэ ,
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зөвхөн үл буцах хэш үр дүнд болохоор би идэж, би
агаар амьсгал хойш давчуу орон зайд амьдарч MOS ,
энэ нь гашиш буруутгах нь элбэг байсан хүмүүстэй
дараа нь хэрэв энэ нь логик байсан юм.Энэ нь
Христийн Мэндэлсний Баярын үед байсан би ,
сорилтын шийдвэрийг хойшлуулж , мөн шүүгч эмч
Христийн Мэндэлсний Баярын амралтын , энэ нь хоёр
долоо хоног гарч байсан, гэвч тэрээр надад шалтгаан
өгч, надад эрсдэлтэй бараг хоёр сар өгч,тэн хагас нь
энэ асуудал нь урт удаан цаг хугацаа, нэр төр шугамд
гарч , учир нь би олон жил байсан учраас арван жил
байсан юм.Харин гаруй явж , ядуу явах өдрийг хүртэл
сайн надтай хамт гаргаж тавьсан , надад тэр амжилттай
биелүүлсэн билээ буй удаан хугацаанд ядуу гарц ,
дөрвөн өдөр өгчээ.Харин энэ нь надад нэг хэцүү
асуудал гэж тэр аюултай дуртай дараа би амьдралыг
хийе гэж бодож байна , энэ юу хэн нэгэн байж болно,
илүү хүндэтгэлтэй байх ёстой бөгөөд асуудалд авч
чадахгүй , харин би хоёр сарын дараа орж удахгүй
болох юм.Би хүү нь бага зэрэг өвчтэй болсон эмчилж
буй тэмцэлд оролцсон болсон боловч тэр нь хувь хүн
байх нь хүний урын сан бүхий хувь хүн байх ёстой
азтай байсан эсийн хааж, судалгааны захиалга бид
сонссон юм , би илгээсэнтүүнийг энэ нь намайг
entalasse төлөө биш уучлал нь цаас, ямар ч шаардлага
байсангүй.Сонссон , бид сонссон босс тэрээр энэ байж
чадахгүй бол тоглоом байж чадахгүй гэж хэлсэн
болохоор эхний тэр хүү сонсохыг хүсээгүй юм нь тэр
намайг өгөх гэж оролдсон учраас Герман хоньч ,
түүнийг хочтой байжээхутга .Тэгээд ч хүү хувилбарыг
хүлээн авч, намайг дуудаад , би түүнд хэлсэн байлаа ,
тэр маш сайн хувилбарыг хүлээж аваагүй түүнд
маягаар ч , төдөлгүй салсан байж болох тоглоом байсан
юм хувилбартай яг ижил хувилбар гэж хэлсэн
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юмӨөрөөр хэлбэл , тэр цохих хамгаалагч байсан , юу ч
надад тохиолдсон ч намайг ч гэж , олон жилийн турш
байсан, өөрөөр хэлбэл " casdatrolas ", шийдвэрлэх , аль
хэдийн шоронд олон жил байгаа хүмүүст өгсөн нэр
юмхүү , шийтгэл нь өгч байсан.
Хэвийн амьдралд явж, би амжилттай дөрвөн их
эрсдэлтэй гарц эдэлж болох , цаашид асуудалтай
учрахгүйн тулд эхлэв, мөн өөр сорилтын р сарын
нэвтрэх сар эдлэх боломжтой байх 11 хоногийн надад
алга болсон, 2007 оны гуравдугаар сарын , дахин
босож байнаби жишээ нь эмийн бүхий хүнийг буруу
байсан , түүнийг оронд нь бодит зүйлс элс өгөөд , тэр
би чадаагүй ачаалал ирсэн боловч аль хэдийн сануулж
байсан учруулсан, энэ удаад арга хэмжээ авдаг байсан
, би өөрийгөө хамгаалахын тулд хязгаарлагдмал,зүйл
бий болсон.
Гэхдээ нэг асуудал нь дангаараа ирдэг ч би энэ
шалтгаан нь , энэ нь , нээгдэх дахин Riga байж
чадахгүй юм байна гэдгийг зохион байгуулсан ирдэг
болсон нь алдсан ч энэ удаад би, би ядуу бууруулах
болно хол байгаа авч байсан, байсанюу болсон бэ .Би
энэ залуу нь бас байх нь миний арга дургүй байсан тул
мэдээлэл авах нь миний өрөөнд нь залуу дуудаад,
надад мэдээлэл өгсөн хүнийг тангарагласан юм , галзуу
Адан , жинхэнэ дайчин , тэр ч бас над шиг ядуу
таалагдсан , та байсанминий ач тангарагласан , би
зүгээр л нэрийг нь мэдэхийг хүссэн юу ч хийж чадахгүй
байсан , эсийн хаах үед бараг байсан , юу ч хийдэг
байсан амлалт нь бүтэн өдрийн турш шаардав би
түүнээс асуусан нь миний өрөөнд нь залуу гэж
нэрлэдэгучир нь тэр намайг галзуу Нано би энэ нөхцөл
байдалд хэвтэж байсан нь хэзээ ч мэдэж үгүйсгэж , тэр
харж чадаагүй байсан ямар нэг зүйлийн тухай ярьдаг
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зарчмуудынхаа дагуу амьдрах , тэр үнэн дайчин эр
байсан , учир нь үргэлж нэр хүндтэй хүмүүсийн нэг
байсан нь түүний уур хилэнг минь мэдэрсэнүгүйсгэн,
Нано үгүйсгэж .Зарлаж, энэ нь хамгаалагч нь миний
өрөө уруу ирж, газар дээр нь амьгүй болсон хүн
түүнийг desferi цоолтуурын хардаг үед байсан, гэхдээ
хамгаалагч юу ч харсан л унасан хүн харсан учир юу ч
хэлж чадахгүй байсан харсан , гэхдээ энэ ньхувь хүн
нь миний нөхцөл байдлыг хүндрүүлж байгаа ч дараа нь
би хэн нэгнийг chibado хэзээ ч учраас маш сайн хол
надтай хамт явж байсан ч мэдэж байсан зүйл нь snitch
байсан , тэд намайг , чиглэл , удирдлага намайг
шийтгэх хүсэлтэй байнаби хоригдол байсан ч шаардах
байсан нэхэмжлэл хааж хэзээ ч бүх юм.Би үргэлж
эдгээр шалтгаан , эсвэл тэмцлийн хэлбэрийг ийм
хөшүүрэг гэж үзэж байсан ба тэд надад шийтгэл таван
хоног өгсөн бол тэр өрөөндөө тэдгээрийг хийх юм бол
хөнгөн шийтгэл , өөрийгөө хувь хүн өвчтэй мэдэрч, гэж
хэлж хамгаалсанбуурсан , тэр үнэхээр зодуулж байсан
зүйлээ өөрийн хувилбарыг гэж хэлсэн бөгөөд энэ нь
бараг л миний 2/3 таалагдсан байх үед энэ нь цаг үед ч
тохиолддог.Тэнд дунд сахилгын арга хэмжээ авахгүй
бол энэ нь намайг хохирч байгаа ч , авах нь агуу
боломж байсан юм.Гэнэн 2/3 нь сонссон байсан ч энэ
удаа энэ нь шаардах хэрэгтэй болно, харгалзан энэхүү
авах биш, ямар ч түрэмгийллийг хийж чадахгүй байсан
гэм зэмгүй байсан эмэгтэй эмч, миний нөхцөл байдлыг
гэмтэж эсгий гэж хэлсэн , харин шийдвэр гаргах
хүлээлээдараа нь хууль илүүтэй үздэг , учир нь ,
шийдвэр би шууд 2/3 нь зөвхөн ял миний 5/6 үнэлгээ
цаашид авч ашиг хүртэх боломжтой явах нь үлдээх
боломжийг багасгаж байна , өөрөөр хэлбэл, 5/6 нь
үүрэг гарч ирэх болно , үздэгэнэ тохиолдолд , 5/6 нь
ямар ч байсан гарч ирэх болно , харин 5/6 өмнө гадна
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доктор эргэн харах байх нь шүүгчийн шийдвэрийг
тогтоох арга хэмжээ авчрах үнэлнэ хийхээр явж ,
шоронд бараг 3 жилийн хугацаа үнэтэй байсан ,энэ нь
амар амгалан наад зах нь зургаан сарын алхах
хэрэгтэй
болно
байна.Шийтгэл
,
тангараг
нь
хэлэлцүүлэхээр мөн оны тавдугаар сард сонсож байсан
, гуравдугаар сард өгсөн боловч 2/3 шийдвэрийг
бууруулах байсан ажээ , энэ бол миний амьдрал бүр
илүү төвөгтэй байсан байж болох юм л даа , тэр
мэдэрсэннамайг гай зовлон тохиолдсон гунигтай ,
гэхдээ би аль хэдийн миний итгэл үнэмшил ихэнх
хэсгийг зарцуулсан гэдгээ мэдэж байв.Энэ нь нөхцөл
байдлыг нь харуул Энэ нь цаг хугацааны тохиолдсон
үед танд цоолтуурын нь desferi , түүний хэв журам
acatei биш л бол хамгаалагч би ширүүн , хатуу тухай
ярьсан гэсэн явсан байж болох нөхцөл байж болох
юмнүүр , тэр Надтай хамт ганцаараа байсан ч өөр нэг
хамгаалагч түүний хамтран зүтгэгч хэт хурдан нэгдэж ,
хүрч ирэн, намайг ямар ч болсон та илүү улаан desferi
намайг довтлох нэгдсэн үгүй, тэд бас хурдан л намайг
довтлох гэж оролдож зогссонби тойргийн омгийн
ахлагч нарыг хүлээлгийн өрөөнд явж гуйсан юу
болсныг асууж , надтай уулзахаар ирсэн юм , би , учир
нь харуул ч амнаас нь цус байхад нь , зорилгоор нь
дагаж й байсан зөвхөн тэр , юу ч болоогүй гэж
хэлсэнби ч бас мэддэг байсан тэр гэж тэдэнд хэлсэн ,
тэдэнд хэлсэн түүнд сайн ярьдаг хүртэл хамгаалагч
довтлох ямар ч шалтгаан байсан гэсэн ямар довтлох ,
энэ нь энгийн довтлох , эсвэл санамсаргүй нөхцөл
байдал ямар байсан байсан ба тэр юмнь алдаа байсан
бөгөөд энэ нь би үргэлж гуйсан тэр асуудал нь байсан
юм.
Тэд намайг элсэлтийн гэж нэрлэдэг нь иудейчүүд
хөндийн аюулгүй байдлын хэсэг гэж нэрлэдэг мөрдөн
118

шалгах , хүлээж хаалттай тавьсан юм.Гэхдээ тэр алдсан
байлаа , энэ нь сайн дурын бус үйлдэл болсон гэдгийг
хүлээн зөвшөөрөх чадахгүй байсан нь үнэхээр нэгэн
осол байсан нь миний диссертаци, хамт явах хүсэлтэй
байсан юм.Тиймээс би энэ дипломын ажил урагш авч
хүссэн гэсэн утгаар өөрийгөө суурь байсан харуулын
хоорондоо зөрчилдөж байх ёстой байсан юм.Харуул ,
сүү халдсан , гэхдээ тэрээр бас хамгаалахад байсан хүү
, тэр ч бас тогтмол байдаг өрөөнд, явсан тэнд авсан
хүн , оролцоо нь бусад хамгаалагч байсан юм хийсэн
хүн Би үнэхээр чамайг цохино гэж бичсэн нь хэзээ ч
юмreclusive хамгаалах байх, тэр бүхнийг харсан учир
нь тэр байсан болохоор үнэндээ надад бас шүүхэд
намайг авч сахилгын шийтгэл байх оролцоог хийсэн
хүн , тэр намайг юу харсан би мэднэ , харуулын хамт
байх ёстой.
Гэхдээ тэр олон нийтийн яамны сонсдов өдөр би
түүнийг хамгаалах сүү сэжигтэн халдлага хэргээр
шийтгэгдсэн байсан гэж мэдээлсэн байсан боловч хэн
чидун харуул тэр өдөр надтай хамт байсан , энэ түүх
намайг хамгаалж , нөхөрлөж байсангинжин дотор бий
болгосон , энэ тал дээр оффисын програмууд нь
сургалтанд нь хяналт тавих гэж нэрлэдэг Lina байсан ,
би түүнтэй санамсаргүй дурлаж, энэ нь харуул , чидун ,
мөн түүнд таалагдаж, бууруулах нь авав.Тэрээр би
түүнийг дуртай мэддэг, тэр намайг дуртай байсан ,
тиймээс энэ нь тэнцсэн байна эхэлсэн , намайг
нөхөрлөл ялж , дахин надад ярьж эхэлсэн үүн хамт
зөөгч хүсэж тулд намайг өвчтэй ярьсан байж болох юм
, тэр сонсохгэж цэгийн Monsanto байсан дараа нь
миний олон нийтэд үйлчлэлд мэдэгдэл , тэр миний
хэлсэн бүх зүйлийг бичиж , би энэ намайг хамгаалах
туслах гэж бодож байсан ч , учир нь энэ нь гэнэтийн
осол биш гэдгийг сэдвээр дэд докторын зэрэг хадгалж
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намайг дуртай болсон, хамгийн дээд тал нь аюулгүй
байдлын шоронд нь нийтлэг шоронг засварлах байсан
гинж Гэхдээ байцаан шийтгэх хүлээх замаар Monsanto
явсан , гинж нэртэй байсан гэж 2007 оны тавдугаар
сард тэнд байсан нь нарийн гинж байшин алан
хядагчид хийсэнилүү хүчирхийлэл гэмт хэрэг, гэмт
хэргийн байгууллага , бид бол бид хатуу дэглэмд
амьдарч байгаа , учир нь зарчим нь хоригдлууд нь бүх
эс орхих гав байсан , өөрөөр хэлбэл байнга харж өдөрт
зөвхөн нэг playtime байсан байна.Гэхдээ би зүгээр л
бид хөл бөмбөг байсан , мөн 2008 оны тавдугаар сард
тэнд очсон нь урт өрөөндөө хааж болно Энэ схемээр
авч, харин би ямар ч урт нь аль хэдийн нээлттэй биш
юм дэглэмийг шүүрэн авч гав аваад , харин бид өөр
ажил мэргэжил байлааHandball болон биеийн тамирын
заал, бид бас номын санд очиж болно , харин weaved
байсан , нэг өдөр бүгдийг нь биш юм.
Би хариулж, нэг дипломын ажил хамгаалах буцаж
явсан ч би шүүх хуралдааны танхимд намайг жолоодох
бүхээгтэй машин гарч ирээд , би харуул сүү , хохирогч
чидун харуулын хамт , би эхэлсэн гэж сайхан гэнэтийн
бэлэг байх болно төсөөлж хол байсан бид харжби
прокурор асуув , би чидун харуул надад тусалсан юм
шиг санагдаад байлаа үед нь юм байхдаа хамгаалж
байсан дипломын ажлыг сонсож , гэрчлэл нь харуул
сүү сонсдог.Шүүх нь тэд үнэхээр гэнэтийн осол биш
гэдгийг итгэлтэй биш байсан гэж мэдүүлсэн боловч энэ
нь шаардлагатай бөгөөд эсрэгээрээ ямар ч нотлох
баримт, хэн ч буруутай гэж үзэж болно юу хийсэн
юм.Би цагаатгасан бөгөөд өндөр аюулгүй байдлын
шоронгийн Monsanto нь шүүх хуралдааныг хүлээж
байсан миний хуульч , бас сайн байсан , би яг хоёр сар
үнэгүй явах дутагдаж , надад хяналт хийж, IP намайг
шилжүүлсэнAlcoentre нь нээлттэй системийн гинжин нь
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тэд эргээд намайг илгээсэн намайг хоёр сар алга
Урьдчилан хорих колони гэж нэрлэдэг бөгөөд хамгийн
сүүлд энэ нь гинжин тэнд байсан би гинжин хийж
байсан хэд хэдэн шаардлагыг дараах байсан ачааг
байсантэнд , гудамжинд явж , би үлдсэн .
Энэ нь надад нэг жил , хагас Monsanto , бид маш
хаалттай систем байдаг байх илүү их ажил мэргэжлийг
авч , учир нь миний хүслийн хувьд нээлттэй шоронгийн
гинжин байх нь гайхалтай байлаа.
Мансууруулах бодис биш бол нэг аяга байсан айлчлал
нь гадаад байсан хүнсний хангамж , эсвэл юу ч орж
байсан учраас хэцүү даван туулах , тэр ч байтугай би
эдгээр шорон байшин дотор байсан арвин туршлагатай
бөгөөд энэ нь дараа нь би Monsanto героин буурсан нь
хэн , энэ тэнд очиж боломжгүй байвфизик холбоо
зөвшөөрөгдсөн , гэхдээ үргэлж ашиг героины больсон
байсан нь надад тохиолдсон бүх бузар муугийн талаар
ярив.
*** *** Хаах
Флойд Ягаан - АНУ-ын болон тэднийг
Бидний тухай , тэднийг "
Мөн бүхний дараа бид зөвхөн энгийн хүмүүсийг шүү
дээ
Намайг та нар
Бурхан зөвхөн мэддэг
Энэ нь бид түүнийг араас нь уйлж дамжуулахыг сонгох
болон урд нас барсан цол биш шүү дээ
Ер суугаад талаас нь нүүж газрын зураг дээр шугам ,
хар, цэнхэр талаасаа
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Мөн хэн аль нь аль нь мэдэж байгаа, хэн хэн байна
Дээш , доош
Тэгээд эцэст нь энэ нь зөвхөн дугуй " н дугуй та зурагт
хуудас Нэрийн уйлж үг тулаан юм сонсоогүй юм байна
шүү дээ
Хүү сонс гэж хэлжээ буу хүн
Та нарын хувьд өрөөний дотор байдаг
"Би үг , тэдгээр нь ээ биш шүү дээ Я алж , тиймээс та "
Эм хурдан богино , хурц , цочрол өгдөг бол тэд дахин
хийж чадахгүй болно.Энэ ухахад ?Би түүнд нь
зохицуулалтанд тусалдаггүй өгсөн юм шалтгаан нь би "
Тэр хөнгөн хуумгай унтраах авах гэсэн үг - Би нэг л
удаа түүнийг цохих !Энэ нь зөвхөн ялгаа байсан юм
Үзэл бодол , гэхдээ ... Би үнэхээр аа , тэд юу ч хийж
чадахгүй нь сайн зүйл зардлыг хэлж байна уу? "
Урьдчилгаа , гарч
Хэрэв энэ нь маш олон талаар байдаг Que нь тусалсан
боломжгүй юм
Ямар ч хамт
Хэн нь тэмцэх нь бүх тухай юм юу үгүйсгэж болно ?
Замаас гарч
Энэ бол завгүй өдөр байна
Би цай үнэ хүсэж байгаа зүсмэл "гэж миний санаанд
зүйлсийг авсан байсан
Настай хүн нас барсан
Зохиогчийн эрх © ягаан Floyd
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хэлтэрхий
би хэлтэрхий
Болон хаалттай хөлдүү хойд шатаалт улбар шар өнгийн
гэрэл тонн шаардаж биш, харин зохиомол болон
existential , дууны сурталчилах дээр нь сул санах ой
цахилгаанжуулах хүйтэн туулах мартсан сүнс гэх мэт
халдаг хөнжил Curl хүлээж хуучин ил хуудасхалуун сул
өөрөө цаг хэмнэл намайг довтлох , дулааны ямар ч
халуун хөргөх ертөнцийг судлах , уур амьсгал нэг
бөмбөг биш байсан Jungle түлж магмын дотор далайн
гадаргуу буланд уруу нь налуу цэг эргэлдэжнь судалж,
гайхалтай чөлөөт сэтгэгдэл төрүүлэх бөгөөд энэ нь
үнэхээр хүйтэн гунигтай хүүр мэт , үг , үг нь халуун ,
эсвэл хэт хүйтэн байна гэж хэлэх өөр ямар ч арга зам
байдаг бол хавар, хөндийд мөнхийн хүйтэн халуун
мөрөөдөл , инээд ч гол найдвар юмолж, eludes аажмаар
бий болгох , зөвхөн холоос ч , зөв тэгшитгэл нь
төсөөлж байгаа нь харагдаж байна бичихдээ ч суудал
чичирч гитар дууны шатааж , бүх халуун халуун
асуудлыг
хэлэлцэх
юу
харуулах
хүлээж
гэмтэлтэйунахад ямар ч түүний жимс, илүү их эсвэл
бага Адтай төрсөн соёл чимээгүй дүлий илэрхийлэх
үгсийн өвчлөл өртсөн одоо оршихуйгаар зогссон
байдал, шийдвэрлэх гэж хэлсэн unsaid нь сэжиг
нэмэгдүүлэх нь илүү тусламж тусламж боловчүр дүнтэй
чиглэл, бичих дамждаг .Бүх үнэн бодол , жолооч нь
өөрөө арга техник, маневр бий зан дамжуулан олж,
утгагүй үгийн хуурамч үзэгдлээр бууж хэдий ч зөв хэлж
харах үйл ажиллагааны арга зам хоёрын үнэн байдаг
юм , гэхдээ энэ нь бүхий л итгэмээргүй юмхэлбэр нь
өсч , өөрийн тодорхойлолт, алсын хараа болон
мэдрэмж ямар ч мэдрэмж муутай нөхцөл байдлыг юу
хийхээ мэдэхгүй үзнэ үү inopportune цэвэр золгүй нь
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үндсэн дагуу үйлдэх , бид ихэнхдээ бидний бодож, ноухау гэж юу болохыг харж, суралцаж байхгүй бол
гэжмөн ижил буюу ойролцоо, эсвэл энд гадна
хэлбэрээр бусад шинж тэмдэг төлөөлөгчийн жишээ
хэлбэрээр аль нэг хийсвэр мэдрэмж нь бодитой биш
байсан бол нэгж хэдий ч ижил бөгөөд ямагт бидэнд
адил төстэй байдаг нь дэлхийн нэгдсэн хуваагдмал
шинж чанартай гэж үнэний байгаабиш харин түүний
тэгш , энд байгаа болон хүрээ хэлбэр нь зураач шиг
харагдах болно дотор нь нэг ирдэг , халуун оргих
мэдрэмж замаар нэг тэмдэгт гэж шулуун нь дараах
тушаалтай
нэг
шалтгаан
нь
суурь
,
өөрийн
хөндийрүүлэх алдсан байж болноархитектор биш,
туйлын эцсийн шалтгаан нь байгалийн гэрч , бүх зүйл
цэвэрлэж байна гэсэн ирээдүйд тээврээр чухал биш
incisiveness , мөн хатуу өнгөрсөн үеийн бодит байдал
ойлгоогүй гарч ирсэн нь энгийн бодит байдлын
төсөөлөл ямар ч дарангуйлал , эсвэл Subversion
тухаймөн ихээхэн бүхнийг чадагч шулуун шиг нь
тодорхой бус байна , түүний харгис догшин нь
анхаарал өгсөн хэлтэрхийнүүд энэ нь ухамсартай
намайг бичиж болно түрэн нэгдэв болгоогтун баригдсан
хором үргэлж энд зэлүүд зураг төсөөлнө үгийн
туршлага нь хэрэгжүүлэхнар доош явж, унтаж
давхаргатай нуудаг бөгөөд өөрөө зодуулж олсон хэдий
ч дахин төрж, энэ нь зөвхөн байсан лугаа адил гэрэл
гэгээтэй байх болно тэнд нь хэзээ ч харамсалтай нь
тэнгэрийн шугам , нар маань гэрэл гэгээтэй, хэрэв тийм
эрч хүчтэй туршлагатай байх болнобүх зүйлс таны
тэвчээр , харанхуй Clairvoyance , чимээгүй л тохиолдож
, түүний утга бүхий үг бүрийг цээжлэх нь хамгийн бага
мэдрэх нь тайлбарласан ба хадгалагдаж байна
хөдөлгөөнд багц, багасч ямар нэгэн оновчтой төлөвлөж
төрөлхийн авъяастай , гэхдээ би биш л болнамайг
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гэдгээрээ алдартай минь магтаал , зөвхөн дулааны
хатуу бодит байдал эдгээр туршуулуудыг тун
анхааралтай уншиж ойлгох хэн ч , өөрөө барьж байгаа
нь би биш , энэ invades'm зогсож буй зохиомол дэлхийн
үргэлж
бэлэг
нь
Achilles
зэрэг
тулгуур
хадгалаххонгилоор энэ нь маш их галзуу , гүн аялал
хийх зүтгүүрийн хөдөлгүүр , та биднийг болон хэрхэн
урамшуулж төгсгөл нь зөвхөн хүлээж , дүрс үр дүн,
гэрэлт эцэст нь өөрийн ийм харанхуй дотор талыг хэзээ
ч харж болновэб маягт руу буцаж , сурах эвдэрсэн
байна вэб байсан мэдэж, хэзээ ч , юу ч найдвартай,
хатуу гэж fascináveis ч биднийг болон хугарашгүй хүч
ямар нэг зүйлийг шаарддаг , энэ нь хэцүү байсан түүх
нь осол , гүн удаагийн байсантэр нь ухаалаг арга бол
бид бүх сум нь хүн болгонд ярьдаг тийм , хэн нэгэн ,
эсвэл оюун санаа , эсвэл ямар нэгэн хүн , эрт суурь
үзэн ядалт ч хэзээ ч хайхрамжгүй түүнийг алж, олон
янзын болон ижил төстэй тэнцэх хэмжээний хүн
ирдэгнь анхны шинж чанарыг нь үнэндээ аливаа
үйлдэл нь хүүхэлдэй , захидал аль ч эцсийн цэгээс
үхлийг эзэмших зай бий болгох урлаг, оргил төгсгөл
хэзээ ч орон зайд алдсан аялал төлөөлж хэсэг нь нас
нөгчих байнабид илүү ихийг мэдэхийг хүсч үргэлж
бидний нас барах үед биднийг мэддэг мөн энэ нь
суралцаж байгаа илүү асар их өлсгөлөн болж тэжээх
хүсдэг үнэг гэх мэт ямар ч төгсгөл ч энгийн, ухаалаг
бага зэрэг төвөгтэй байсан үг байсан юм хэзээ ч
мэдэхгүй , мөн хүмүүст юу л болж хэзээ чдараа нь урт
наслалт энэ эх үүсвэр юу болохыг хэзээ ч мэдэхгүй ,
сүүлийн уулчин аварч, түүний уулын итгэл нүүж , мөн
байлаа ч ямар ч хязгаар өндөрт давах нь хадан
залуучуудын хандлага нь зөвхөн эхлэл бөгөөд бид
буурсан үедмөн бид , бид аль хэдийн байж бага зэрэг
илүү ихийг мэдэхийг л ялалт -д хүрсэн хэр их харж
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алдах хэзээ ч , тэд нисэж, бүх зүйлийг төсөөлж сурах
учраас бид хэзээ нэгэн цагт аль ч цэгт нисч болох бүх
унах , харин бүх хэсгүүдэд үг, санааг санал болгож
байнамөн бодлоо хуваалцаж байна.Гүн ус маш гүн
итгэлтэй биш сэдвээр далайн агаарт alluding болон гарч
хуурч Урлагийн хөнгөхөн болон сэтгэл санааны хувьд
embebecido шидэт эрчим хүч болон нэг гарцаагүй мөч ,
учир нь хэзээ ч ялагдашгүй ирж бага зэрэг илүү нь
гадна ternurento шигтүүний ялалт үргэлж түүний
ялагдал байсан ба түүнээс дээш сурсан бөгөөд зүгээр л
юу ч хэлж, энэ нь сурч, бидэнд татгалзах бүхний хамт
амьдарч сурах нь хангалттай юм , ялалт өгсөн түүний
гүйдэг амтыг мэдэрч байгаа нь ялагдсан нэг тулаан
болох нь.
Ii хэлтэрхийнүүд
Металл хавирах шалтгаан бүхий зай нь нэг stairwell
живүүлж давхаргатай , дөрвөн хамтдаа цэвэрлэгээний
өөдөс , шалан дээр нь хувин , дөрвөлжин гантиг, хана
алхам , нэг дусал тус буурсан буурч, гүн, бага зэрэг ,
хэн нэгэн нь хатгадагшал бүдэг гэрэл, сул дорой , нэг
сүүдэр нөлөө бүхий гадаргуугийн гэрэл гэгээ гацааж ,
шил нь нүүрний reflecti- , холтос амьсгал боогдох ,
галзуу намайг аварсан , нэг нь усанд шумбах , сүйрлээс
, шинээр гарч ирж буй усны хөвүүр тэмдэг дээр
харагдах ,төгөлдөр хуур шалан дээр , дараа нь анхны
дуу хүрэхээс байсан бохь авто замын гаралтай дээр
төгөлдөр хуурын унтраах , айдас өмнө зугтаж, зовлон
дүүрэн байдал нь , хандлага хувьд одод, ариун журмын
хоосон ангалд хооронд алдаж, байж , ялааэхний зураг
гүн дууны эцэст нь бондын молибдений хөдөлгөөнийг
үсэрч , усанд сэлэх сэрвээ нь хоосон харуулах бөгөөд
амьсгал болон desvaneceste хий хуурмагийн нь
чирэгдэж байгаа бүх profundez далайд хэсэг зуур өөр
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байсаншингэн болон өнгөний харандаагаар бичих ямар
ч давс, шоу жүжигчин орондоо нам намайг аз
жаргалтай болгодог бэлэг , унтлагын өмд цамц дээд
цэгтээ хүрдэг байсан ор fizzy цутгаж , өөр өөр , энэ нь
амрах, бүх зүйл амьсгалах , өөрчлөлт ямар ч зураг
байсанойлголт , мөн transmutation нь тодорхой байсан,
бүх л зүйл дутуу ч ямар ч нулимс , ямар ч шугам, ямар
ч дүрэм, өсч болохгүй вэ түүх бараг хэлж , бүх талын ,
үнэн, гинж , цоож хүлэгдсэн , гарч ирэхгүйнь чавхан ,
зорилтот болон incontinent бичсэн асгарсан нь
зангидсан , шагайгаар нь бичих , хэзээ ч унтраах уях ,
цар хүрээ ямар ч сум шиг л мэл гайхаж байна , тэр
хүссэн хараад, хэн байх нь үргэлж хүсдэг байсан
бөгөөд бүх цаана нь үгүй гэжхүнийг , зүсэх, өнөөдрийг
хүртэл түүний timelessness ширүүн сахал , нэг
сахалтай , үс , нэг дээр нэмэх нь тус бүр нэг нүүр ,
түүний гэм төлбөрийн чадваргүйн тус бүр нэг аястай
цувисан бөгөөд цорын ганц зөвхөн даавуу нийт дүнг
болгоогтун

Дараа нь гэнэт нэг цохилт нь алсын хараа нь сэтгэл
ханамж үүнийг хийж , элс, шороо харсан нь сунгаж ,
амьдарч , хэзээ ч шумбах үеэс хойш, бүх бахархал
түүний дотор гэрэл ялгаруулах , энгийн дуу хараад
дэлхийн доод буужбид бүгд тийм , юу болох өөр ямар
нэг дохио нэг бодит байдлыг амьдарч, спазм чөлөөлсөн
амжилттай байсан, сэрүүн мэдрэмж байх болон
салангид холбоц нь хэзээ ч төгс sonnet ирсэн захидал ,
нэг өгүүлбэр үе шат гүйжбид хаашаа явж байх байсан ,
бид бүх төсөөлөл нь хий хуурмагийн нь шороо нь
сураггүй алга болсон дагуу , жинхэнэ цэг нь нунтаг орж
ямар ч байсан хаана дараа нь сүүлт од дэлбэрч , болон
амьд энэ гариг нь үргэлж сэжигтэй нууц явуулга суурь
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нь bullshit холбогдсон биш юмдараа нь зогсоох биш юм
төлөвлөгөө нь нэг дуу хоолойг сонсох шингээж , мөн
чоно захидалыг улих төгс төгөлдөр устгах яригдсан
зүйлд ийм хачин пуужин од beachfront багтсан бөгөөд
хаана шатаар доош эхлэх байсан түүх юмнэг алхам
хоосон нэг дусал , дараа нь төмөр хашлага бүх зүйл
алга болон замхарч байх шиг санагддаг тэр л юм
байгаа юм , автомат болон голын эрэг дээр л нэг хөл ,
хөл нүцгэн , хүйтэн байсан юм.Энэ нь цангасан
таашаал нээсэн нь ам та үнсэж үнсэж , хүсэл , таны
завины аялалд дээш татах биш, хийдэг нь үнэндээ зүйл
хийх харагдах нь хазаж , болгоогтун , дараа нь ,
зөвхөн нэг хэл Бүх нийтээрээ байнабодит бус байдаг
боловч таамаглал нь таны хамар цөөрөмд түүний зүрх
нь үргэлж эрүүл ухаанаа алдахгүйн болно галзуу
болгоогтун гэрэл зурагчин биш харин хөрөг цэг хаана
байсан тусдаа амьдралтай чулуу халуун шуугиан
дэгдээж petiz ба ялаа болон Дэлхий ван эзлэнбүх
бүтээсэн бөгөөд зөвхөн хүчээр , зохион хүлээж сул
үнсэлт үргэлж түүний зүрх сэтгэлд холбоотой нь итгэл
үнэмшил , хамт байгаа , бэлэн насос болон урсгал
кабинет одоогийн дөрвөн хана байсан төсөөлнө
болонИймээс ямар ч нарийн судлан нь харагдах бүхэлд
нь бүр өнгө нь цагаан толгой , түүний үет будах сойз
нь , хожиж бүү ай юм уу эсвэл алддаг хүч ,
гэрэлтүүлэхэд бий болгох хүсэлтэй ба тодорхой бус
далай нь хүлээжхүч чадал, явж, явж, өөрийгөө ,
ялангуяа хүрхрээ дор чулуу нь шилтгээн болон урд бүх
зүйлийг авч сүлжээнд голд барих , явцгаая гэж сэтгэл
дээд цэгтээ нь тийм ч тэгш ялгаатай бөгөөд аяллын
энгийн үлгэрийн оюун ухаанд ямар нэг юм байсанүл
харагдах бөгөөд харин дараа нь өөр нэг шатаар авирч
rung тархдаг virtuosity чимээ ч алхам болон levitating
өмнө буцаж явж , зөвхөн төгөлдөр хуур төсөөлж таны
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компанийн болон итгэлтэй агаарт алхам бүрийг авирч
оролдож нэг гэжхатуу хучилттай шалан дээр үлдсэн
цорын ганц түлхүүр байсан ба энэ нь харамсалтай биш
байсан ч шүүгдэгчийг нэг итгэх итгэл байнга амьдрах
ил тод , далайн гялалзах дээр анхилуун үнэртэй халуун
газрын зөвхөн хором авч үзэж байх юм та нар миний
шумбах -д хайртай -г үзнэ үү ,миний ° в ° гч байсан
хэн ч байхыг хүссэн , би зүгээр л гүнзгийрүүлэх бод
доо дараа нь бүх зүйл гарч хаалгаар ороход тэнд хүсч ,
хэзээ ч хаана төгөлдөр хуур нь зочны өрөөнд дээр
холболт хийгдсэн цэвэрлэж угааж даавуунд живж
миний завь , хүсэл байсан юмгогцоо нь зүрх сэтгэл,
таны хоёр та нарыг , бүх шахах , дараа нь бага
ухаантай хуйларсан
байгаа бөгөөд үйлдэл нь
бөмбөгдөлтийн явж янз бүрийн утгаар нь хамт аль
хэдийн амар амгалан бүхний төлөө дайны үйл явдал
байсан бөгөөд эргэж ямар өргөтгөх,зөвхөн өнөөдөр
үгийг өөрийн дуу дуулж сурсан шувуу дараа баярладаг
, бүх ажил нь авчирч, айдас итгэж чадахгүй байсан
эцсийн зохицуулах ямар ч ангилан ялгаж, эцэст нь л
арга зам нь аль хэдийн дээвэр дээр гүн дусал байсан
энэ аялал, цонх эргэж ирэхгүйЕр нь бол нэг үйлдэл нь
харанхуйд , ajar , хүйтэн , юу ч мэдээлсэн бөгөөд энэ
нь зөвхөн тэр ус таны үнсэлт зөвхөн та нарын хүсэл,
эрмэлзэл нь цорын ганц суудал байсан Агааржуулах ,
төгөлдөр хуурын хэсэг байсан тоглож байсан гарч
санаа зохион бүтээсэн байх ёстой байдаг чтөлөвлөгөө
та мохоо ир аль хэдийн дайрахгүй байх нь хүчтэй
бичих сул од шөнө тэнцсэн ирэх байх болно ирээдүйд
аялал мэдэрч байсан юм сануулъя та , одоо ба
өнгөрсөн үеийн өөр нэгэн мэдрэх авах болно гэдгийг
анхаарна барихэргэлт , бүх desecrated л үсэрч
боломжгүй хоёр хана, нээлттэй тойрогт хол юу ч биш ,
дөрвөлжин хооронд нэг зүрхний хайр бичих Плутоны
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тухай
ямар
үлдсэн
төгсгөл
нь
зөвхөн
түүх
байсанзангидсан чангатгаж тэгш өнцөгт нэг тоосыг
сэгсрэн , хаана бүх зүйл нэг хэсэг нь чи тусгасан
гэдгийг харж төгөлдөр хуур нь зөвхөн таны өрөвдөж ба
хэлтэрхийнүүд нь сүүдэртэй нь авсан зураг , өнхрөх
кино , жижиг зураг харанхуй өрөөнд хүрч үзнэ үүби
чамайг хүсч байна , учир нь миний дүр төрхөөр
тусгагдсан нэгдэв , та ганцаараа толин тусгал хүрээ
юм.
нийтлэг
Хэрхэн аваачна ба гашуун нэг л болж зовж шаналж
хурцалдаг энэ өвчин гарч байна.Энэ нь хэлэлцэж , амь
ямар үзэхийн тулд хангалттай байсан бөгөөд бүр
нулимс дусал давхаргууд нь зүрх нээсэн бөгөөд дараа
нь desecrated намайг галзуу одоогийн хөтчийг үүсдэг
ба хүслээр эргэн тойронд маань бугуй болон гинж
өвчтэй сэтгэл , хар тоос ял байх ёстой гэж
бидмэдрэхүйн ба энэ нь турбулент төрөөс ангид эх
сэтгэлийн их бие бялдрын хувьд хаа сайгүй уур гэхэд
Боб - хөнгөлөлтүүд гаргаж намайг холбож гинжин бут ,
та өөр нэг өдөр одоогийн живэх хайхрамжгүй байдал
гаргасан чирэгдэн өөрөө нэг Maze олж болнобараг
яаралтай агшинд хүн бүр амьдралын ёгтлолын ,
тээвэрлэх bucolic мөчүүд төлөвлөж байна.
Бамбарыг шатаах , fulminará , энд нь гэрэл юм, та нарт
миний муу зүрх сэтгэл шатаж дөл гэрэл юу мэдэрч ,
учир нь та мэдрэх шиг би энэ хязгааргүй хугацаанд ,
юу мэдэрч байгаагаа л эдлэх тэжээвэр хүлээж нь сул
морьнь эргэн тойрны өнгөрсөн , ямар амьдарч байх
амьдралын ямар ч тэмдэг нь холбож өгөх .
Зүгээр л харагдах юм ид шид нь бидний нэгдэх цохих
та болон таны ээжийн царайг , бүлээн дулаан
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мэдрэмжийг харж, зүгээр л та зөвхөн уруул нь
хагацлын хөдөлгөөн үхэх үзнэ үү хүртэл үргэлж
амьдрахыг дээшлүүлэх, шаардлагатай бүхий л гашуун
эмзэглэлтачаангуй байдал, хүлээж тэврэх утга болгон
ил тод аз жаргал , та хүссэн нэг эх тариалсан нь petiz
шиг аз жаргалтай байхыг эрмэлзэж маш сайн, хүчтэй
холбооны үүний амьдарч байх , арчлах , нөхөрлөл
хайрын эрхэм юм бэхжүүлэхзүрх минь өөрийн хурдыг
зодож байна.
Аав аа, илүү суралцах нь шидэт мөч хэзээ нэгэн цагт
зүгээр л хүүхдийн эх , хүү минь баяр баясгалан
мэдрэмжийг
надад
Тэсрэхдээ
аварга
үргэлж
анхааралтай , ухаалаг эцэг, хүү нь хайртай их хайр
хүүхэдтэй болох агуу хайр гэж найдаж нь эл эцэг
байсансэтгэл хөдлөл , хайр , хайр, хайр , мөнхийн баяр
баясгалан, хайр хүсэл , хуваалцах, заах хичээл , учир
нь бид аль аль нь шинэхэн эцэг нь үүрд залуу дагалдан
сурагч байх эрмэлздэг бөгөөд тэр нь аз жаргалаар
бялхсан биднийг бичихдээ хүч юм.Хэрэв танд хайртай
гэсэн үг үү , би зовнилын Хором бүрийг нэг асуулт , би
fascinas , учир нь зүгээр л бага зэрэг , та мэдрэх
болно.Таны тод үргэлж миний хувьд хоёр cabemos ,
гэхдээ та тэдгээрийг үргэлж хамгийн үзэсгэлэнтэй
байдаг нь хүрээ нь экстазын дүр зураг юм .Зөвхөн чи
намайг баяжуулах шиг, та нар солиотой үнэн эмзэглэл
байна бөглөх бодох Away энгийн нар мандахыг ирсэн
Tear
Нэг өдөр тэр нулимс ямар ч илүү chorares таны нүүрэн
дээр нь байршуулах гэж байна
Хүссэн эрчимтэй шумбах харанхуй үед сүүдэр түрэн
Зураг , цэвэр , түүхий хий хуурмагийн харанхуй сэрээж
жилүүдийнхээ утас , мөрөөдөгч sleepwalker , сэтгэл нь
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шөнө үргэлжлэх болно нойр нь далайн дунд сэрэх
Dream илүү мөнхийн дохиоүргэлж хүрч, өөр нэг хэсэг
бий , таны зураасаар нь хязгааргүй мөр байх мөрөөдөж
сэрж домог итгэж ... - ямар нэг өдөр тэнд нь гүн нойр
үзнэ үү
хОС
, Үнсэж илүү эсвэл үгүй таньтай та нарын дотор сайхан
мэднэ, та сайн үг хэлж, та хатуу гэж боддог бол зүрх
сэтгэлийн сэгсрэхэд цохилт сэргээх нь биднийг болон
хүслийг numbs амар амгалан унтаж Wanted уялдаатай
бөгөөд мэдлийн хэзээ чби таны зүрх сэтгэл нь хэзээ ч
хэмнэлээр зовж , эсвэл sand'm хүний тархин дахь
борооны ус, чулуу, хялбар салгаж болохгүй вэ шиг муу
beating'm , та ямар ч чамайг savoring хөнгөхөн ,
тодорхой агаар , хүчилтөрөгчөөр pumps'm судлууд нь
одоогийн байната нар миний хайр шиг байгаа нь миний
хос гутал , учир нь би түүний давхаргууд нь ачаалах
тэнцэх хүлээж мэдлийн халаас болон буцаахгүй хэзээ ч
тэнцсэн хайн тал хувь нь би энд нотлох .
Насан туршийн
Мөнхийн нь доош байдаг явдаг байлгах , дараа нь
эргэн тойронд үүнийг тэмцэх , эсвэл цохиж бий болгох,
төсөөлөл оюун тэрс үзэлтний burble нь айдас бөгөөд
нэг цэгт дээд цэгтээ хүрдэг өөрчилж , эсвэл зүгээр л
ногоон улмаар ул мөр будаг нь ямар ч арга зам
байхгүйая болон амьдарч, энд та үргэлж онцлон хүссэн
оноо нь цэцэглэн хөгжих гэж ая шүүрэх амьдрал,
эрчимтэй амьдардаг
Хайр
Хурдан болгоогтун энэ нь явж, давстай далайн чулуун
гацсан ялж, бүрсэн гүнд хүслийг олж , бат зогсож
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болгоогтун давхраатай
Тайван замаар орж, усанд сэлж би нөгөө тал нь юу ч
баруун хэсгийн авах усны эх үүсвэр нь өөрөө оролцож
олсон олборлож хүйтэн зүгээр л нэг алхам дэвсэлнэ ч
хэцүү биш бөгөөд та урьдчилан салхины дууддаг таны
зүрх тоглох дуу болгодог, далайн болон газрын
хайрлах нь хангалттай хүртсэн .
ханын
Энэ нь хүйтэн цохилтыг мэдэхгүй байх байсан юу болох
байсан бол, оргилуун сэтгэлтэй хөргөсөн оюун ухааныг
desecrated , мөн сүнс урмыг хугалахгүй учир ,
hallucinate бөгөөд хэзээ ч ирж байгаа нь бие , хүү
superioriza холбоотой сэтгэлийг , sentimentality замаар
ямар ч цэвэр ариун зэвсэг , борлуулсангэхдээ энэ нь
цэвэр тэр алдартай нь дарангуйлал тэр нь хаалттай
тойрог , ajar арга илчилж ба хуурмаг хязгааргүй баялаг
аянга үүссэн , бүх зүйл зогсоод байх үед үр нөлөө тод
харин
сүнсний
өвчин
биеийн
эдгээр
хэрэгцээ,ухамсартайгаар өөрийн сайхан байдал, леви
нь ёроолгүй ангал уруу шургаж орсон нь биднийг
болон сэтгэл санааны болон сүнсний өвчин алдагдуулж
хавсралтаар хэвээр нь хавдрын өвчин тэвчсэн хэрхэн
болгоомжгүй гэсэн м зайтай бөгөөд алхах нь хэн
нелеесэтгэл , сүнсний уулзах , биеийн бие нь дараа нь
нас , эсвэл өвчин эмгэг өвчин, шархны нь тэвчиж үл
болно, учир нь бүх зүйл тогтворгүй хүчин зүйл , эсвэл
өөрийгөө болон амин хувиа хичээсэн үзлээ энэ сүнс нь
бидний хүсэл ч зөрчилдөх ирэх амьд бүлэглэжсэтгэл
болон гэмтсэн болон бялхах сүнсний тухай бодож
үйлдэл нь энэ оргил цэвэр ариун , хүчтэй хатуу
чадахгүй хана үсэрч байна.
бодоод үз л дээ
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Шингэн амьдрах цэвэр амьсгал гоо сайхны болж
болгоогтун энэ нь эв гэрэлтэй замаар эв зүйгээр
дэмжиж, шидэт бие түрэн бөгөөд тоглолтонд дэлхийн
ухаангүй ухамсарт нэвтэрч төсөөлөл , сэтгэл татах
увдис нь дүрж халдварт галзуу өвчин , гүн нь тархинд
цус харвах цутгаж,хязгааргүй хэлбэл хооронд хил
харагдах болж, бодож, төсөөлж бодож, өөрчлөх
ажиллаж , сайхан superiorize гайхаж таны шалтгааныг
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бодолгүйгээр мэдрэмж,
үйлдэл нэмдэг.
Найрамдал
Бүх хол хуурмаг дайснаас хамгаалах байранд болж
үзнэ үү харанхуй үед Twilight , тулаан , шөнө унаж
байсан амар тайван эргэж, оюун санааны амар амгалан
нь зогсоожээ гаталж , би нь зөөлөн арьс мэдрэх гэсэн
аястай мэдэрч эхэлсэнямар нэг хүсэл тачаалын болон
хайр, ямар ч үүр нь эрхий хурууны зүгээр л мэдрэгчтэй
, зүгээр л энэ нь шиг санагдаж , бүх эрчим хүчний
гинжин зарцуулсан юу төсөөлж илүү хайр ageless
эрчим хүчний цэвэр нөхөрлөл хүчтэй дохио .
сурах
Андуурсан болон татсаар асгарсан шүүс , санамсаргүй
нь үнэхээр гунигтай , эсвэл affronted ч өндөржүүлсэн
бэлэн байдалд сууж , minimalism дугуй Учир нь
болгоогтун , бүх хот, их цочирдсон , эсвэл ташаа
ойлголттой хамгийн бага утгаар бол энэ нь шийдсэн
бол
мэдэхгүй
байна
гэхдээ
энэ
бүх
ач
холбогдолтойэнгийн цэнгэл та уншиж, тайлбарлах
бичих , тээврийн суралцах, заах эзэмшиж , амьсгал
салхинд ургадаг болгоогтун, энэ нь замхарч үлдэгдлийг
болж , бүх зүйл мэдэрч, хараад шаардлагатай , харин
зүгээр л харагдахгүй байна хүсэлтийн бичих үед, дараа
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нь болгоогтун, гүнзгийрч байсан унасан гэж хэлсэн
хэлсэн poisando 7 далайгаар нисдэг , алга болсон ,
найз нь ч гэсэн найз нь найз, хуваагдашгүй ч
анхааруулга , урсдаг ажиллахыг ялаа авъяас нь бодож
байсан зүйл биш ч төсөөлж ч харагдахгүйгэхдээ үргэлж
дахин төрсөн нь гэрчлэх нэг л өдөр аль хэдийн өнөөдөр
, одоо ирээдүй ба дээш дээрх бүх энгийн дулаан эдэлж
бий болгох , ирээдүйгээ төсөөлж, байранд нь дахин
буцааж сэргээх нь хатуу бичих юм, учир нь тус бүр нэг
л гэж боддог нь хэзээ ч тусэнэ нь явсан ч, нэг удаа
тэнд аль хэдийн болж өгвөл одоогийн цаг хугацаанд нь
гэрч баримт , үйлчилгээ нь цаг болон хайлмал болон
ердийн бараантах нь маш нийтлэг ирдэг таашаал
өвөрмөц утгаар нь харж байсныг, мөн дөнгөжхүртэл эрт
болон Awakening болон өөрөө далайцтай харанхуй,
гэрэл шидэт шөнө болон levitating ба хариуд нь нэг
хойд тэр байсан shrill болон Гялалзаж гялтганасан
явцад нь завиа сэлүүрдэн нэг цэгт бөгөөд ийм хатуу
далайн төсөөлөх юм асар их байна, далай нь маш их
уур хилэн энэ хост ямар ч хууль бус аялал авч байхаар
нь гурвалжин нь мартагдсан амьдралын адил оюун
ухаан нэвтэршгүй сэтгэл нь хоргон нь пирамид ... гэх
мэт эсрэгээр нь дөрвөлжин бөмбөгийг газар дээр нь
хуурай болохгүй вэ навч зургийг явж байсанбусад
гариг холбоо барьж , бүх өдөр гэрэлтэж тэд салбар,
цэцэг Цэцэрлэгч төрсөн мод гэх мэт аялж үзэг, манай
гариг бүр антен , хиймэл дагуул , эсвэл нэг урсгал
бичгээр түүний хангамж нь гэрэл адил юмАжлын
хажуугаар хүүхдийн хэл холбоотой хүүхдийн зөөлөн
арьс дээд эрх юм , яах гэж , дараа нь өөр нэг үсрэлт ,
дээр нь үсрэлт хүүхэд түүнийг өсөж хөгжиж байгааг
харах төрсөн , ялангуяа харж, суралцаж, та нар харж
бүгдийг болон хувирсан акт сурах гэж байгаа юмучир
нь , сурч хоёр ажиглагч connivance нь эцэг эх, багш
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сурч, харилцан суралцах их уурхай бөгөөд таны сорилт
өсөх ба та үргэлж мэдэж, маш амьд гэдгийг мэдэх нь
нэг хос байх нь ихэр гэж мэдэх .
Би сайн ёс нь бодит байх шиг үзэхээр намайг
урьдчилан сэргийлэх зовлонг мэдрэх ч үргэлж гунигтай
clown'm хуурамч инээмсэглэл шиг , баяр баясгалан
аялж болон цэг дээр амьдарч байх нь хэвийн газар
намайг болгодог ° в ° гч мэдрэх гадна нийцсэн байх вэ
доторнь dista өөрийн харах нь abysmal ахиц , зүй бус
үзэгдэл мэдрэх боловч мал зэрлэг харгис догшин ,
хурдыг мэдрэх шиг strangles эхэлж, ул мөр нь ямар ч
цагт, урьдчилан болон аялалд нь төрөлхийн хүчин гэх
мэт дутагдал predestinate алсан бол, дургүй хүрмээр
үзэн ядсан , тэнгэр температур өндөртэй тангараг
болгоогтун үнэхээр нүгэлт зураг энэ өсөлт нь зөвхөн
хүчирхийллийн бүхий л харгис догшин оргил ,
боловсронгуй байх нь муу цаг боллоо , зогсоох хэлж
хөгжилтэй, тайван , цэнгэг Мариголд ирдэг нь цэцэглэж
ургадаггэнэт юу ч бүү эсвэл юу ч bothers бөгөөд цэвэр
ариун эрч та агаар дуу чимээ гаргадаг хэлж байгаа
бөгөөд та нарын эзэмших үзэн яддаг урхинд хамт
амьдрах хэзээ ч сурч аваагүй бол , та нар миний айдас
ч энэ бүхнийг ялах болно гэж боддог тавьсанХэрвээ та
хүн өөрөө та thundercloud нь илүү сайн үйлс та нар
Намайг чамд хийж урьдчилан сэргийлэхийн тулд бид
эхлүүлэх нь олж хэзээ ч төлөвлөгөө бий , учир нь шүүр
гэж мэдрэгчтэй төгөлдөр хуур асуух буурах дэлхий
дээр од хийж, хавтгай ялаа болон ялаа байх болно
гэдгийг харж байнабороо шархирам тендер , чийглэг
газар тайван царай унших бидэнд олгодог олон талын
хүчин зүйлтэй нөхцөл бид итгэдэг бүх эрх мэдэл байгаа
учраас байсан бүх дээш , гайхалтай бодит биелэшгүй
нь бичихдээ , түүний хүч чадал нь архитектурын
инженерийн ямар ч таамаглал байх шиг байнаутга
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цэцэг адил харанхуй тойрсон шилэн боловч туйлын ил
тод, тамхи татдаг тонн байнга тэдгээрийг услах
хэрэгтэй , бид бүгд зөн билэг болон харгис догшин
зохих Potion гадна хүний сэтгэлийг маш их байх шиг
байгаа юм үрийн санаж ургадаг нэг өөр байхMagic нь
эцсийн бүхий л бид цэвэр хураан авсан , гүйцэтгэх
ёстой ёроолгүй нүхний derailing нь эгц нэг оруулгыг
гэрэл хардаг нь туннель болон юм.
Болгоогтун, хэн ч туннель амьд гэрэл оруулга түгээж,
юу бидэнд байгаа амьдралын мөр бөгөөд хийгдсэн байх
юм , учир нь та нарын замыг гэрэлтүүлж байгаа нь
дэлхийн ялалт .
Зовсон гүн гүнзгий хайр мэдэрч байна Хайр нь бас
доод тал хувь нь наманчилж алдаж, амьдарч
мартагдсан .
Шугам нь хоёр оноо байдаг шиг , мэдээж , оруулах
хязгааргүй урьдчилан харж болохгүй вэ хил нь жижиг ,
тасралтгүй шугам илүү тодорхой бус ч байх шиг
итгэлтэй юу ч биш, бүх дэлхийн төгсгөл мөн хэрхэн
эцэст нь амьдарч буй Маск болгоогтуннь амьсгал бүгд
мэдэрсэн шиг нар мандах , нас баралтын зөвхөн
хязгааргүй зөвхөн нүүр тэд өөр нүүр харин харанхуйд
баг тушаал харж хэзээ ч зүгээр л учраас удаан ирж
байна .
Санах ойн
Хэрэв чамд хайртай мэдэрсэн нь та нарын дотор харсан
нь үнсэж хэн нэг нь үргэлж Хэрэв та тэгж нь бичсэн нь
их Би зовлон шаналал амсаж, хэзээ ч надаар
дамжуулан та нарын төлөө үхэх нь илүү их хүсэлтэй юу
ч зовж тул хэзээ ч мэдэрч байгаагүй санаж хайр ирж
хайртай хэзээ ч амьдарч байсан нь та зовсон ньта хэзээ
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нэгэн цагт зүгээр л сэтгэл гонсгор байх болов .
Тухайн агшинд амраг хол зөвхөн нэг л өдөр нь тэр хэн
нэг нь аль хэдийн хайрт хайраас бололтой.
бодол эргэцүүлэл
Толин тусгал дахь төрсөн ямар нэгэн зүйлийг хүлээж
намайг болон миний тусгал хэр сайн биш, зөвхөн зураг
нь толин тусгал ч энэ нь энгийн тусгал дамждаг байсан
тусгасан байна.
Таны сэтгэл татам тус булан ялаа үнэн шүгэлдээд
шувуу , эрх чөлөөний бүх Аспайрын адил болох үүр
шиг тодорхой нэг харанхуй шөнө тодорхой шөнө.
бичих
Би ... мөн үүрэг, үзэг байж болох илүү сайн давж
гаршгүй , ялангуяа бодол л эрмэлздэг
Ойрын
Нас барсан !Тийм ээ, энэ нь төгсгөл гашуун ч volte
тулсан эхлэл эхлэл байсан боловч зөөлөн ямар ч аялал
хамгийн бага эсрэг ямар ч зургийг хийж, эр зориг ямар
ч байсан , хамгийн их бүгдийг юу ч төсөөлж , орхих ,
эсвэл энэ газарт оршин суух цаг болсонХааяа тэрээр
намайг авч болох юуг ч үлдээх болно хэзээ ч , бүх бүх
хүсэж байна одож, мөн айх ч аялал бүгд миний гоо
гүнд дүрж энэ ертөнцийг эргэж байна чичрэх байхгүй
бол хэлж эрс доод явсангэж би бодож байсан.
Ялгаа төгсгөл нь ангал Abyss'm .
Түр хүлээнэ үү тэр хүссэн болон
алгасахгүй болон тамхи татах очих
урсаж ямар ч явж байсан , сайн явж ,
нэг зүйлийг хүсч үргэлж ямар нэг
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үсрэх хүсэж ,
санаа зовохгүй
бид үргэлж ямар
зүйлийг хүлээж

ansiosíssimo горимд амьдарч байгаа хэдий ч нас
харилцан адилгүй , бидэнд бүх зүйл болгон сайн
дураараа албан журмаар зогсож байна.
шат
Би equacionei сууж , гэхдээ үр дүн явж, удаан хэзээ ч
унаж бууж шатаар , гэрэл ба харанхуй, хүүгээ өсгөсөн
учир нь болгоогтун тэнд сайн дураараа хоёр дахь
алхам хооронд цахилгаан шат доош , хүлээгдэж буй нь
хаах байсан юм .
оффис
А нулимс нь зөн совин , устгах , тэр бодол Хоолны
газрын хөргөгч нь уух сайхан байна , орон нутгийн төв
байранд авчирч, бүх зүйл satiated бөгөөд эрхэмсэг
оршихуйн болдог .
Төгсгөл хүсэлгүй , дуусах болохоор тэр ялагч нь энэ
аймшигтай дахин очихыг хүсэхгүй харж гадуур үгийг
сонсож байгаа учраас би , би богино байна
Sol
Юу болж байсан тэр хүчирхэг нар байна, эргэн сэргэж,
дахин төрөхийн амьдарч шөнө болохоос нь ирсэн үүр
нь нэхэмжлэлийн гунигтай мэдэрч байв.
Утаа болгоогтун хөшиг дахин төрөхийн тэнд тэр илгэн
үйл явдал нь болгоогтун ямар ч төрж , энэ нь түр
зуурын байсан дээгүүр хол нүүлгэж, зөвхөн л өөрийн
дүр төрхөөр бүр хором үзнэ үү дүрс нь өөр нэг амьдрал
энгийн амьдрах, дахин төрөхийн
Танилцах хүн үнэртэй ус , галзуурал, солиорол үнэр ,
бүх тавьж, эрх чөлөөтэй харьцуулахад ямар бодол
галзуу эрүү шүүлт тулгах , зүрхний өнчин , харагдах
өвтгөж болон хүсэл, тэрхүү хүслийг нь хар тугалга
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зүгээр л хором нь алсан маш олон бусад нь нэг хайрын
өвдөлттаны бодол энэ цаг хугацаа, магадгүй бүх
төрхөөр нь ариун журамт дүрс шиг боловч дан ганц
байгаа , эсвэл бүх биеийн оршин тогтнох үед үхэх биш
юм ухааныг нөхцөл, гэнэт бүх зүйл унтраах явдаг ,
эсвэл хүргэж болно.
Амьдрах амьсгалаа хураах гэж буй
Амьдрал, үхлийн хооронд ?Ouch !Уучлал , энэ нь
байрлуулсан байна вэ?Илэрхий , хэн хэзээ ч амь насаа
алдсан ?Хүн бүр хормын амьдрах болоод байна.Бүх эс
тооцвол ямар ч аль болох хурдан аминд бид удахгүй
үхэх болно гэж боддог , дараа нь бид амьд учраас ,
мэтгэлцээний инээдтэй юм
Leaver
Эрхэм хүндэт найз ... Би ч бас хол бичих ... Хэрэв та ...
миний бяцхан найз ... Миний сэтгэл та нарын төлөө
уйлж өнөө орой явсан юм ...!Зүрх сэтгэл минь азаа ...
Тэнгэрт алдсан нь миний эрх чөлөө ... ... миний найз
уучлах уу ... Та авсан ... return'sa баяртай ... тийм нам
гүм ... Аниргүй , хагаснас барсан ... уучлагдсан ...
өнгөрсөн үгийн зам ...
Эвдрэлтэй
Надад миний сэтгэлийг ууршиж бол юу ч биш , хий
хоосон нь хайхрамжгүй нууц нэмэх хагархай хэвээр
байна.Subversion нь гарч , ялангуяа өөр нэг агшинд , ийн залхууралтай хөвнө .
байх
A дуу, амны зүрх, зөөлөн мэдрэгч нь өнгө нь нэг
мөрөөдөл төсөөллийн дэгдээхэйн цусны зураг гадна ,
нэг агшинд , хүнд хэцүү өвөрмөц, хязгаар нь огтлох
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тэмцэлгүйгээр зайд ямар ч хурц нөлөөлөгдсөн
баясахыгулаан, мэдрэмж өвдөлттэй үрэвсэж , энэ нь
эндүүрэл , харин бодит , үзэгдэл байхгүй байна.Бусад
хамтдаа орж, бид approver болон эсрэгээр болон толин
тусгал adulterated нь оршин , хөхиүлэн дэмжих нь
харагдах гэж итгэдэг бол.
Бүх гэмтэл би одоо цэг ямар ч айдас энэрэнгүй , галзуу
passionless , цэвэр ариун сэтгэлийн ямар ч хэн нэгэнд
хамааралтай , харин харилцан уялдаатай , АНУ , нэг
арга зам нь сүүлчийн хүсэл мөн байна, гэж
боддогэцсийн юу ч биш байх ...
байхгүй
Мэдрэгчтэй , таны ертөнцийг харвал , наад зах нь хэн
нэг нь миний бодит байдлыг давж гэж үзэж , хэлгүй нь
мэдрэгчтэй мэдрэмжтэй ямар ч цэвэр бус байх
болно.Миний гуниг биелэшгүй мэт хүрч л аз жаргал мэт
хялбар юм.Ид шид та хэлэх нэг өдрийн дотор Урвуу цаг
ч , та нар намайг яаж харж , намайг мэдэрч хүрч, би
хэн бэ , би та нар уруу ирэх байх зүйл биш үзнэ үү.Бүх
шатаж байхад надад тэр нь шатаж байгаа тэмцээн
шатаж өвчин дуусна.Хэзээ ч чи түүнийг орхиж , тэр
чамайг хайрлах болно үргэлж чамайг хайрлаж, хэзээ ч
мэдэхгүй , учир нь та нар зовох гэж хэлж болно та
нарын дотор замаар , та нарыг авч ...
зураг
Би илүү олон удаа миний зүрх хожиж чадна гэж бодвол
чамд хайртай ...
Хайрлах | та нарыг урамшуулж | | ижил агаар Би
амьсгалж
Би таны ертөнцийг будаг бүхий л өнгө байна ...
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Миний хувьд , та нарын төлөө , тэдгээр нь миний адил
нэг өдөр
Зүрх сэтгэл минь өнөөдөр нэг үндсийг тарьж, энэ мод
Тэр миний дотор амьдарч байгаа учраас урагдаж болно
хэзээ ч амьдралд хайр гэдэг
Transformer
Бодит байдлыг
гялалзаж .

өөрчлөх

эрх

мэдлийн

тэнцвэрийг

Цахилгааны самбар албан тушаал , бүх нийтийн эрх
мэдэл очих хянадаг.
нарны гэрэл
Зүрх сэтгэлийг гэрэлтүүлж
Дэлхий дээрх шинж чанарыг харанхуй .
Гэрлийн эх үүсвэр нь газар дээр нь дусал мэт багтаж
байгааг амьдрал, гэрлийн эх үүсвэр .
гэрэлт цамхаг
Тогтмол гаж тухай pivotally хөдөлгөөнийг хайж байгаа .
цахилгаанд
Зүрх цахилгаанд цохиулах нь анивчих дуу чимээтэй
мэдрэл .
Цахилгаан соронзон долгион
Хүрээд ир, долгион тойрог орчимд waveforms бодол
явна.
Цахилгаан
Хэлхээний давалгаа намайг авчирдаг энэ одоо миний
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биеийн дундуур урсдаг
Цахилгааны импульс
Би горимыг эргэлтийн цахилгаан цохилтын тус ганхаж
байна.
Үнэний гэрэл
Эрчимтэй хүслээр үнэнийг олж мэдсэн гэгээрүүлдэг .
гэрэл далдлах
Каллан байх нь тод мэдрэмж дуу хоолой мөн зовоож
байна.
Лааны гэрэл
Өвдсөнөөс болж асна
Хайлсан лав Хуримтлагдсан .
Цахилгаан хаалга
Нээлттэй зөөлөн хүрсэн , гэхдээ нээх ямар ч цаг
хугацаа хаах .
Мотоциклийн хөрөө
Хар эрчим хүчний эрчимтэй үзэн ядалт үндэс нь
бууруулсан.
цахилгаанд
Тод утаа цахилгаанд санах ойг засдаг .
Цахилгаан хуйлралтын
Турбулент хязгааргүй electromagnetismos оюун ухаан
сурэг .
Рэй цахилгаанжуулах
Оюун ухааныг саа нь цахилгаанжуулах эрчим хүчний
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цацраг байна.
хэрцгий гэрэл
Бүр сайхан нь хэрцгий цахилгаанжуулах гэрлийн оргих
юм.
Blinking
Шатаах гэрэл намайг төрлөхтөнд
Тасралтгүй гинжин хэсэг .
бүдэг гэрэл
Тодорхой бус гэрэл
гэрэлтүүлдэг.

бүдэг гэрэлд Ер бусын бодь

Цахилгааны утас
Цахилгааны утас нь надад биеийн эрчимтэй эрчим
хүчний дамжин ажилладаг .
10 цахилгаан хэлхээний
Subo болон 10-р хэлхээний руу дэвшилт болон үл
муудах тэжээлийн уналт байдаг.
Цахилгааны намар
Цахилгаан онгод хөөрөлд , мэдрэмж үгс дээр унав.
Хөнгөн тайрах
Хурц, тод цуурайтахгүй ,
Хоолой зангируулан татаж гэрэл гялалзах .
Lightning Dark
Оргих нүдний
далдлах .

баримжаа

нь
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алдаа

гаргасан

бодь

гэрэлтэлтийг
Bloom , бүх чиглэл, жинхэнэ утгаар нь ч аянга буурсан
байна.
" Ofusculência "
Аянга цоолохыг бусдын таатай мэдрэмж болон илэрлээ
сэтгэгдлийг төрүүлж байв.
улайсгадаг
Динамик, улайсгасан цохилтод - электрод зохион таны
сэтгэлийн гүн нум сгэдэг .
Electrocutáveis
Өнгөөр хувьд надад хүчтэй, шийдэмгий гэрэл уриалж
мэдрэмжийн зөрчлийг цохих .
Twilight байхгүй
Зөөлөн аянга нь баярладаг минь сайхан өндөр гэрэл нь
зөөлөн намайг боож бэлтгэ.
Reminiscence
Гэрэлт өдөр гэрээ автсан , би харанхуй болон гэрлийн
хүч гарч ирэх бэлдэж байгаа бүх constelar нутгийн
иргэдэд эрх мэдэл, эрчим хүч түгээх болно.
заналхийлсэн гэрэл
Биднийг тарчлал зовлон, аюул урьдчилан харж үзье
эдгээр convalescent гэрэл аюул учруулдаг.
Шөнийн гэрэл
Даван туулж bucolic агшинд болон чадахгүй таныг
дагалдах Энэ нь гэрлийн нууц нь таныг заналхийлэх .
Улаан гэрлийн
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Хүчтэй , улаан гэрэл, хаах хурдасгагч мэдрэл .
шок
Өргөн хүрээтэй цохилтын хүртэл ямар ч Zarpares шок
болон бохирдол оюун ухаан .
Компани нь хөнгөн
Тийм юм болоогүй юу гэрэлтүүлсэн бөгөөд аль нь ч
компани гэрэл мэдэрдэг .
Thunder
Thunder нунтаглаж,
хагалах .

таашаал

өлсгөлөн

дуу

чимээ

Хүчирхэг гэрэл
Хүчирхэг гэрэл дуу хоолойг боловсрол эзэмших бусад
амьдралаа буруушааж
цацраг
Хэрхэн хүчтэй , зангиа боломжгүй харилцаа бууруулах
туяа lacerating .
бүдэг гэрэл
Том гэрэл туяа нэвтрэн харлуулж мэдлэг .
хурц гэрэл
Хүчтэй хар гэрэл мананг гэрэлтүүлж
Cosmic гэрэл
Сэтгэл мартах чөлөөлөхгүй бол нэвтэрч , гүн сансрын
байна.
Гэрлийн хүч
Гэрэл

эдгээгч

хүчний

цөхрөлийн
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хөвчний

надад

шалтгаан нь судал гэрэлтүүлж , би баярлан талархаж
явдаг билээ .Өдөр тутмын амьдралын одоогийн онгод
хөөрөлд чиглэлд минь удирдсан Энэ нь гэрэл, хуулсан
Dynamite аминд таашаал дараа нь тийм аянга хүртэл
нядалгааны надад болон оргих намайг өвчтэй ирээдүй ,
утга учиргүй гэгээрсэн .
Тэгэхээр тийм гэрэл, энэ нь намайг эдгэрсэн , эрс
шийдэмгий , үнэн бодит илчлэгийн зүрх сэтгэлийг зүүн
хөдөлгөөн эдгэрсэн .Би түүнийг ямар ч гэрэл
хугацааны эрчим хүч гэж айж , учир нь энэ нь надад
хамгийн сүүлийн гэрэл гэрэлтүүлэх бол би мэдэхгүй
байна .Тийм болохоор хоёр шон , хоёр эрчим хүчний
эрс тэс байна.Мөн би эерэг, эдгээх , хар, нөгөөх улигт
болохгүй гэж заасан ихэд татсан юм.Энэ нь гэрэл
шилжилт болон мэдрэхүйн тунгалаг биш, мэдрэмжийг
агуулагдсан , эсхүл ямар ч хадаж , сэтгэл хөдлөл, нэн
даруй, цочмог бүрэнхийн оновчтой тодорхой байдлыг
ирдэг.Хөнгөн, бат бөх хүчтэй бөгөөд үүнийг эсэргүүцэж
байгаа , ухаан , гэрэл элсэх талаар бүх туяа шатаадаг.
Тэнд ямар ч цочмог эрчим хүч , хүч чадал нь эрс
цэнхэр туяа , туршлагатай халуун оргих нь ventilaste ,
хортой биш, тэжээх ямар ч гэрэл сүүдэр шиг биднийг
гэм түгээмэл бодол гэж танд авьяас , хүч чадлыг нь
татаж авч суулгадаг .Тиймээс би та нарт гэрэл байна
гэж хэлэхийг хүсэж байна , аянгын , салхи шуурга ,
эрчим хүч, гэрэл, үндсэндээ тодорхой гэрэл , цэвэр
биднийг гаталж , биднийг тэжээж, заримдаа биднийг
шатаж гал, ийм болгосон амьдрал гэж гал хамгийн
бүдүүлэг хэлбэрээр байдагтэдний сулхан цочрол болон
зэмлэл , тэдний оролцоог шалтаг шалтгааныг олох
хүчин ямар ч тэвчих бидэнд хүч чадал, эрч хүчийг өгөх
нь маш шалтгаан буюу эрчим хүчний гэсэн утгаар эсрэг
шилжилтийн ба өрсөлдөгчид гэрэл , тэнд эрчим хүчний
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ямар ч гэрэл мөн бүх зүйл энерги байдагбүх зүйл нь
гэрэл гэгээ, хөдөлгөөн болон гүйдэл , энэ нь өөрөө
байх оршиж байна , ихэнх тохиолдолд бусад эрчим
мөргөлдөөн зүрхлэх ч таны гэрлийг тавьж байхыг
хичээх diriment биш юм , учир нь ойлгохгүй байна
сонин хэргээр биднийг тулгарч , гэвч тэрбайгаа болон
энэ нь хэрхэн илэрсэн харагдах мэдрэхүйг роботыг
болон дахин нам гүм дамжуулан бидэнд шинэ сэргэг
санаа бодлыг харуулдаг бөгөөд харах хатууруулахаар
шиг чимээгүй бөгөөд бусад нь сөрөг болон эерэг эрч
хүч дайран өнгөрөх inglorious хөгжлийн бэрхшээлтэй
эдэлж.Гэхдээ энэ нь цэнхэр туяаны айж сүрдэн, харин
та нар хийх ба хүсэж байгаа бол үүнийг эрчим хүчийг
хүлээн авч байгаа бол баримт гэрлийн хурдаар , нэн
даруй , хоёр дахь , цаг фракц , тэр цаг хугацааны тул
ямар ч бууруулсан байх болно агшин зуурын
юмтогтолцоо нь ч хүн бүр эрчим хүчний эрх , эерэг
болон сөрөг нөлөө байгаа эсэхийг байна , учир нь
хамгийн инээдтэй зан .Эрчимтэй эрчим хүчний тухай
явуулдаг бөгөөд таашаал болон luminary өлсөж саруул
ухаан болон халдварт галзуу өвчин төвийг сахисан
туйл нь болж хар Faíska -ын lacerating нөлөөтэй тул би
та нарт гэрэл хүрч болох өөрийн энергийг ашиглах, үнс
зэрэг нь шатаж инээмсэглэж esbaterá зөвлөгөө
,өдөөгдөж үед дулааны хураалгаж , гэхдээ хичнээн
.Өөр нэг квадрат нь Христийн Мэндэлсний Баярын
эвдрээгүй бодол Цэнхэр Ray байгаа бөгөөд аажмаар
биднийг хүргэж модны гэрэл онцлон тэмдэглэв.Цэнхэр
Рей түүний арга зам , чиглэл, удирдамж мэддэг, шүүлт
эрчим хүч, фотон , аль болох богино хэлхээг , харин
хүчтэй, үргэлж гэрлийн хурдаар аялж цочмог боловч
цэнхэр биш туяа хүрээ ёстой.Энэ нь хормын
хувилбарыг , аянга бужигнуулсан амьдрахад бидэнд
урьдчилан сэргийлэх, алдартай дуунаас хурдыг боловч
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хүчтэй биш үйлдвэрлэдэг дууны долгионыг нөлөөлдөг
прагматик эрчим хүч биш харин бялхмал саад учруулах
тулгарч буй энэ шилжилтийн эрчим хүч юм.Шууд
сөргөлдөх болон хэт их байгаа тод хүмүүсийн хувьд
бодит бөгөөд бодит бус юм шиг , гэхдээ зохиомол
гэрлүүд нь бас энэ төсөөлөл нь гэрлийн хүч нь юу вэ
гажуудуулж тунгалаг гэрэл зузаарч .
Цэнхэр Рэй
Хилэгнүүлсэн Blue Ray намайг бохир нүх мухар , энэ
цэнхэр аянга цохиж болно intolerances урсгалын эрчим
хүч түрэн дөл байна .
Лазер гэрлийн
Энэ нь лазер гэрэл нэвт үл анзаарагдам үл үзэгдэх
бөгөөд мэдэгдэхгүй руу нэвтэрч байна.Энэ нь өөрийн
сэтгэцийн замын уулзвар холбоогүй таамаглалд нь
сэтгэцийн мастер гэрэл юм.Хортой нь бодол санаа,
бодол санаа нь мод сорох дамжуулан Inconspicuous
болон хөрсөнд гэмгүй хор шалтгаан , түүний хор
саармагжуулах эзэмших .
Дээврийн гэрэл
Энэ нь утаа чиглэл, арга хэмжээ , үйл ажиллагааны сул
толгой нь буцаах нууц оюун ухаан алчуур гэх мэт
дурсамж гэрлийг нь хамран гэж үнэхээр тэгж удаан,
зохицуулалтгүй massificador нь хичнээн бодол алхам
хөрнө моторт .Чөлөөт цаг цоолохыг урам зоригтой
бөгөөд тархи, сэтгэл хөдөлгөм гэрэл Deambulante
шугам өдөөлт хуваарилдаг .

Үүрд дээврээ гэрэлтдэг , зарим нь эдгээр дурсамж
үргэлж нээлттэй буюу авдар нь хаалттай байна.
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Lightning
Дулаан бараан болон хөдөлгөөнгүй , чимээгүй болдог ,
гэхдээ хязгаар ба энэ нь яах дуу чимээ амьдарч, бусад
гэрэл, гэрэлтүүлэх , эсвэл sighs ч энгийн атлаа
хачирхалтай түр зуурын харанхуй дунд байлцах
улангасч халдварлана гэж амьсгаа цар хүрээтэй бөгөөд
эвдсэн бөгөөддэлгэрэнгүй цахилгаанжуулах чимээгүй
.Энэ нь аянгын энэ дэлхий дээр бас нэг аянга унасан
үед байх боломжийг эд хөрөнгө , үйл ажиллагааны
negligenciador мэдрэмж тунадасыг уран болон ёолох
дуулдаж олгох тэмдэглэгдсэн таны ухамсар засдаг
.Эдгээр нь зэрлэг , хүчтэй санал асуулга болон
статистик халаах тэмдэглэж Хөнгөн саарал үнс зөвхөн
та сүүлийн гэрэл саарал, хаа сайгүй ирээдүйн мартаж
болохгүй байна , энэ бослогын та халдвар авсан байна
зодуулсан .Одоогоор -ийн салбар төмөр тайрч удаан
шимшрүүлэм болон effusively та нарыг хянаж , мөн
incontinent үгийг санах ой , гэрэл нь таны цангааг
цутгахад намаг балчигт живж гэрлийн худаг руу шидэж
чамайг хэлж сурталчилах .Нь Uproar нь зүрх сэтгэлд
чинь шүгэл болон blinks дараа нь virile болон эр , эсвэл
эмэгтэйлэг , тачаангуй, ямар нэг зүйлийг , хүслээр
шатаж соронзон биеийн smoldering нурам цог үсрэхээс
, тэр ч байтугай нэг талыг өгөхгүй юм бол хоёр хүний
энэ хоёр гутаан доромжилсон хэрэг танд тэмдэгт юм уу
эсвэлөөр .Эдгээр нь цайвар саарал дулаан харанхуй,
Хөнгөн хийсвэр, бороо нь дулааны хамгаалах байж,
тив, мөнхийн орон зай даяар тархах тэр залгив.
Таашаал гэрэл нь
Түрэн , тансаг бидэнд ойлголт өгч, тоо томшгүй олон
таашаал дарамттай , сэтгэл зовнил химийн суурин
таашаал биднийг хүргэдэг , харин crusty биш, харин
сайхан эсвэл мэдрэмж болон сэтгэл гэрэлтүүлж
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таашаал гэнэн харийн нүүрэн дээр хэвлэсэн Энэ
гэрэл.Та цэнгэл нүд гялбам болон гялалзсан , таашаал
илүү мэдэрч бууралт чөлөөлөхгүй мэдэрдэг сэтгэл
хөдлөл , бусад мэдрэхүйн хийгээд хүслийн биднийг
чиглүүлэгч Энэ илүүдэл .Таашаал төрсөн боловсруулж,
ухрахгүй байх болно , хөдөлж, галзуу таашаал үгүйсгэх
үсээ мөргөлдөх биш юм донтолтын тухай хооллоно.
нойрсуулах гэрэл
Оновчтой , гэрэл байдаг гэдэгт итгэх нь биднийг
хүргэдэг гэрэл донтох хүсэл амлаж гэрэл нойрсуулах
гэрч мэдрэмжийн нүүрэн дээр нь эсгий тэмтэрч .Учир
нь бид нойрсуулах цэнгэл эх үүсвэрээс хөөцөлдөж
бусын амьтны нойрсуулах амьдрал зогсонги байдалд ,
зээл , ямар ч өр ямар хандлагатай байдаг.Эдгээр
сайшаал үс, хөмсөг даруу зан мөн залхууралтай
ачаалал үзүүлдэг .Өөр өөр хариу үйлдэл ижил бодол
шинэ сорилт биднийг хүргэдэг энэ гэрлийг бусын ,
цэвэр хүсэл тулгарч буй эдгээр солиотой , цэвэр урвал
нь түүний тэжээдэг ба шавар шиг хамтдаа сул
чулуугаар үүдэлтэй байх нь түүний хүчинд гэрэл
байххалаалтын .
хурц гэрэл
Хүчтэй тэрхүү гэрэл нь холдон хөндийрч байгууллагууд
хөдөлгөөний хооронд хувааж, гэрэл гэгээтэй хоёр
хялбар арга зам хоёрын oscillates , гэхдээ ямар ч эрчим
хүчний хангамж ч , энэ нь бие даасан бөгөөд уй гашуу,
ах эгч нар аа ба хөгжүүлж системийн сугандаа зүрхийг
шархлуулсан үлдэнэ.Гэхдээ ухамсартайгаар хүчтэй
гэрэл унтраах явдаг бөгөөд өөрийгөө ижил эрх унтраах
дамжуулдаг.
ЛСД аянга
151

Дэмжлэг, бид энэ хамрагдаж байна гэдгийг харуулж
байна өөрчлөлттэй сайжруулах ЛСД trovoa- хэмээн
аянга зоригтой дуу чимээ нь ЛСД сүлжилдсэн байна.За
энд энэ нь унтраах , хамрах хүрээ, хөдөлгөөн явдаг ,
учир нь зөвхөн хар аянгын гаж нэг шалтаг , шалтгаан
нь шингээлтийн хачирхалтай , гүн утгаар нь тэр caging
болон grunts байх эрх мэдэл буюу жин ямар ч уялдаа
холбоо гэрэл, гийгүүлжта үүсгэх эсвэл зөвхөн өөрийгөө
эрхлүүлж хүсэлгүй зогсонги байдалд ташуу өнгө ,
хохирол будагдсан ганхсан хэвээр нь outwit , эсвэл
жаргал цэнгэлийг эдлэх гэж байгаа бол наад зах нь
ямар ч нууц , ЛСД гэрэл мэт санагдах дэлхийн хэнд
зовоох .Ер нь хуваагдмал хэлтэрхий санаа сүнс нь хол
бид нүд зурж , эсвэл зүгээр л анивчих үед биднийг
цочроож нөлөөлөлд өөр ертөнцийг төсөөлж хүмүүс
байдаг Imbued .Энэ хөдөлгөөн нь бусад хөдөлгөөн,
түүний дотор гэрэл ялгаруулах хурааж, завгүй , эсвэл
завгүй нь байх нь энгийн баримт нь хол болон
хайхрамжгүй оюун ухаан шүрших .Thunder ЛСД байна ,
тэнд байна гэж харуулах тэдэнд ямар ч сүнс гадагшлах,
bogeyman зэрэг цуурхал болон intransigence нь
зэрэгцээ бодит бөгөөд үнэхээр байдаг хэдий ч хэн ч
энд этгээд хувийн зан чанар, урьд өмнө нь хуурамч дүр
иддэг.Тиймээс л бодит бус байна гэж үнэ цэнэтэй түүх
ч, 5 хэмжээ, polígonas болон шугаман нь тэнгэрийн
хаяанд нь deports юу ч айж , айж байна, гэхдээ
магадлалтай эсвэл ямар нэгэн шинж тэмдгийг ч зүйл
биш , энэ нь шинж чанар тархиараа юммөн бусын
үзүүлэх тоглолт гэж бодсон.Ямар ч цэцэг, эсвэл түр
зуур хийсвэр , тийм тэмдэгт төрсөн импульс хэзээ нэгэн
цагт харсан, мөн чимэглэсэн яагаад санаа, дуураймал
хөдөлгөөн болон тааламжтай байдалд утаснаас ургадаг
, харин бүх зүйл мэдэж хийж, маш бага тооцоолсон
.Ямар ч тооцоо аянга эрчим хүчний ЛСД бусад эх
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үүсвэр гэж ойлгох нь утгагүй юм Зөнгөөрөө байдал
төрөлх зан нь жинхэнэ байгаа нь бодит болон
урьдчилан таамаглах боломжгүй юм.Нунтаглаж, yore
толгойг нунтаглаж , шар навч нь desvanecestes ба
bibliófagos иддэг бөгөөд тэвчээртэйгээр ямар ч
хуучирсан санах ойг айлган сүрдүүлэх , хуурамч ,
түүний арга хэмжээ болж байлаа.Аппарат хэмжих
нараар Тэд Abyssinians rotulantes угтан болон
Абиссинийн нь аянгын шоолон инээж .Өнгөрсөн гэрэл
нь өнгөрсөн гэрэлд амьдарч байгаа хүмүүст ухуулах,
цааш нь үхэж буй , нэртэй Огторгуйн эрхэс ер нь юу
шууд дайрав .Гэвч бүх хурц асуултууд, илүү их эсвэл
бага хурц гэрэл ч, тэр ч байтугай өмнөх нэмж м газар
өнгөрсөн нийцтэй биш юм эрчим хүчний туяа юм
байна.Өнгөрсөн
гэрэл
,
улмаар
хортой
туяаг
ялгаруулдаг хэдий ч хэзээ ч үхэж , өсөлт болон цаг
мөчид гал асах хүсдэг ямар нэгэн дуут болон гэрэл
гэгээлэг чанга байх .Урьд нь одоо , мөч , өсөлт , хоёр
дахь буюу фракц холбож , харин эрчим хүчний эрх
мэдэл , эсвэл гэрэлтуулэх нөлөөлдөг байна.Эрчим хүч
гэж юу вэ тоолох нь тодорхой юм, учир нь бид бол
гэрэл , эсвэл гэгээрч хийх таашаал эргэн тойронд
сэлгээ зорилт хураалгажээ хүртэл нүүр наргиж, салхи
багасгадаг хөөрөл урсгалыг хүчтэй , тодорхой гэрэл
хугацаанд учраас үргэлж байдаг юм уу эсвэлзүгээр л
түүний өнгөрсөн, бага хүчтэй гэрэл, өнгөрсөн
амьдралынх нь цацраг гэрэл тэсэн ядан хүлээж , харин
тэр гэрлийн зарчмыг чиглүүлэх биш юм гэхэд гэрлийн
импульс хөдөлгөөн unmasked түргэссэн гэж цахилгаан
импульс идэвхжүүлэх одоогийн хүчтэй хүчдэл, амьдарч
байсанхоёр дахь хормын хувилбар , энгийн л дарж ,
бэлэн гашуун гэрэлд хүртэл хийж, зүгээр л эргэн
тойронд өнгөрсөн үеийн гэрэл мөлхөж болон цацрагтай
тэнгэрлэг байгууллагад наалдан атаархал , үзэн ядалт
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нь аюултай, шатаж буй харц нь харагдаж байна.За
цацраг , ямар ч гэрэл нь өөр илүү хүчтэй байдаг тул
цацраг бүх одоогийн бүх цаг үед үед гэрэл нь таны
гэрэл илүү хүчтэй юу ч биш , энэ нь цацрагийн асуудал
юм болохоор энэ нь , бохирдол ньтус бүр нэг нь цэвэр
гэрэл, цангасан хүсэл болон төсөөлөл , цэвэр эрчим
хүчний хөгжил, бүтээл байдаг , учир нь эдгээр
төрөлхийн гэрэл над уруу ирэхийг хүсдэггүй .Түүний
гэрэлд өнгөтэй Хөнгөн шидэт шар нарны эрчим хүчний
сүүдэртэй тусгагдсан .Ер нь үзэж хариуцлага биш
болохыг биежүүлэх голомтот зөвхөн үлдэгдэл ,
тэнцвэртэй
оршин
байдаг,
их
гэрэл
байхгүй
байна.Бодит байхгүй бол Тэгэхээр бидэнд мэдэж
бичихдээ хүчтэй туяа үр жимс юм.Харин ухамсар гэж
юу вэ туяа ?Үнэхээр ухамсартай буюу ухаангуй гэж юу
вэ харагтун хийх , бүх зуур тэргүүтэй гэдгийг ойлгоход
утгаар нь олон олон үйлдвэр байгуулах магадлал
байхгүй байна саад .Энэ нь муудах бодол саад
бодитоор , тэд дааж давшгүй урсгал үед ер нь ямар ч
бодит саад бэрхшээл хэмээн хэлж байна.Бүх зүйл маш
хуурмаг , бодит эсвэл бүх худал хуурмаг байдаг , эсвэл
үнэхээр хүсэл болон ухамсартай -д ухаангүй үргэлж
одоо гэрэл хоёрын хооронд ямар ч саад байхгүй , учир
нь үнэнээр нь бидэнд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй бусад
сүнсний суудлын нэг урсгалд амьдарч байгаа бодит бус
байнаямар бид ч бас ямар ч урсгал буюу түлхэлт
байгаа боловч өнгөрсөн гэрэлд энэ нь хэлдэг шиг
амьдарч хуурмаг сансарын тэнгэрлэг амьтан гэрэл эрх
мэдэлтэй байх ёстой гэж шийдсэн олонхийн саналаар
байдаг гэдгийг бид энд сүлжээ итгэдэг учраас
өөрсдийгөө нөөц , гэхдэээсвэл тэд гэрлээр саад байдаг
дараа нь дахин хэмжүүр , харин гэрэл гэрэлд нот
тоглож , түүний урсацын нь харах юм байна.
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Байгалийн гэрэл
Энэ нь тодорхой, байгалийн гэрэл, энэ нь нийцсэн
байгалийн гэдгийг зөвхөн байгалийн юм.Гэж ердөө
indulgences үйлчилж тохирлууд , сорилт бэрхшээл,
зөрчил , хандлага, асуудал ухамсартай хэдий ч
байгалийн шиг биш, гүн аккумулятор ., Байгалийн
гэрэл хооронд бага цочрол бүх зүйл хэвийн ,
байгалийн юм, учир нь байгалийн , биднийг хүрээлж,
мөн бидэнд хялбар , чимээгүй байгаа юм шиг
мэдрэмжийг болгодог гэж дараа нь юм.Хөнгөхөн -ийн
халаглаж дуртай хүмүүст зориулсан , бидэнд эргэн
тойронд тогшиж бөгөөд зугтав , ялангуяа сэтгэл
догдлом , зөөлөн мэдрэгчтэй агаар , байгалийн баяр
баясгалан .
Цөмийн эрчим хүч гэрэл
Эрчим хүчний эх үүсвэр хүчтэй , биднийг өөрчилдөг
бол энэ нь цөмийн эрчим хүчний нэрвэгдсэн авч үзэх
сэтгэл зүйн өөрчлөлт , гийгүүлж .Энэ нь эрчимтэй
гэрлийн эрчим хүчний мутаци хэчнээн сайхан гэрэлт
нөлөө өсч, тэр ер нь зовж биш, харин нэг тогос бидэнд
хураан авсан нь импульс seeps , тэр үйлдэл нь биднийг
хүргэж байна.Энэ эрч хүчтэй , тодорхой тэсрэх цацраг
Boost .Тиймээс бид засах бөгөөд энэ нь хүч шилжих
биелэл , учир нь тэнцвэрт боломжгүй гэрэл нурж
цөмийн бодис байх болно , тэдний эрчим хүчний хүчин
төгөлдөр оргилд байна.Тэгээд эргээд илүү хүчтэй зүйл
бидэнд бий болгож , цацраг идэвхт бодис тухай
сайжруулах энэ өөрчлөлт нь .
сэтгэцэд гэрэл
Бид цаг хугацаа биднийг машин үүрэгч энэ дэлхийг
буцаж ирэхэд ид шид, эв тэд газар болон ° в ° гч ,
биднийг fascinate , сайн хүсэл гэж байх бодит солилцох
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нь сэтгэцэд гэрэл далавчаа зодож гэхдээ энэ нь муу
бэлэг дэмбэрэл бол бидний найддаг юм шигбодит
хэмжээс ба уран зөгнөл , бодит бус , эсвэл таашаалыг
дэлхийд биднийг авдаг.Хүчилтөрөгчийн хангамж нь муу
ёрын бодит байдал бусад галзуу талаас нь авч үзвэл ,
өөр өөр өнцгөөс , Таашаал хэмжээст газар олж сэтгэцэд
гэрэл урсгал , тэр үүнийг байнга тохиолдож
хадгалаасай хүмүүст амжилт үед Тиймээс мэдрэхүйн
үйл ажиллагаа болон хар эрчим хүчний гурав дахь
хэмжээс байдаг.Маш их байгаль дэлхийн бодит эсвэл
гэрэл хооронд , эсвэл учир нь юу ч эсэргүүцэл гэрэл
юм.
Thunder
Гашуун гөрөө хийх болон гялалзсан хувьд amórfica , ил
тод гэрлийн амьд үлдсэн газар нутгийг тэжээж аянга
infuriates .Селестиел байгууллага дахь дүрвэгсэд энэ
лаав гэрэл, хүчээр potentiated хянах улангасч гарч
эргэж гуниг зовлон .Шатаж, гэрэл гэгээ, Зальжин эрх
мэдэл байхгүй харанхуйд Эдгээр сөрөг тасалдлыг тус
довтлох боломжийг олгодог сайхан гэрлийг тэжээж, тэр
магма эрчим хүчний аянгын гэхэд acalorar орхидог ,
гэрэл аз жаргалыг сайжруулдаг.Шимтэн төрөлхтөний
гэрэл гэрэлтэй аз жаргал байх.
Generator
Цахилгаан үүсгүүр , генератор болон хайртай !
Ямар түлш энэ нь виртуал эгэл хүсэл , энэ emotive
холбоос ил тод үнсэж , сэтгэл санааны эрч хүч ,
цахилгаан харилцаа хөгжилд амин чухал зүйл нь
цангаж .Энэ нь генераторын өдөр тутмын энергийг
тэжээл өглөөний цай , эсвэл оройн хоол , эсвэл ус авах
шиг өдөр тутмын төлөөлөл нуусан Нүүрээ egos , бусад
хумуус нийлүүлж байна.Ямар ч баг буюу lacerating
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бодол санаа, бодит байдал дээр хайрын эрчим хүч
болон эрчим хүч , хурц цоолохыг , төлөөлөгчийн нь үл
муудах хүч унтрахаас хэзээ ч кабелиар хооллож
амьдарч байгаа хайр , ганцаардалтай харагддаг
цахилгаанжуулах
хайрыг
бидэнд
enquadramo
,
гэхдээүнэн үүрд !Үргэлж цангасан харагдах хүсэл
цахилгаанжуулах , зарим нь тэвчээр сул утас нь
цахилгаан дунд нь юу ч илэрхийлж өдөр, ташуу нүүр
царай, нэг хэвийн байдалд байхгүйн зохион бүтээжээ
.Төрөлхийн мотор төсөөлөл орж үйлдвэр байгуулах,
бодит байдлыг анхлан хэдий ч агшин зуурын холбоо
багалзуурдаж алах нь .Моторт амьдралын хувьд
хамгийн чухал Холбоо барих , моторт энэ зөвшилцөл
бодит байдалд байж , одоо ч, ухамсартай хүсэл бараг
мэдрэгдэхгүй өөр бодит байдлын тухай хайхрамжгүй
байх , гэхдээ энэ нь ч биш юм !Тэнд шууд боломжийг
утгаар нь үргэлж байгаа учраас хэвлэл мэдээллийн
усархаг байж болохгүй ч хэвлэл мэдээллийн хайр
генератор бодол , байгаа нөөц слайд ,хайрын тухай
генератор prowl болон бусад төрийн бус виртуал
байгаль орчинд ямагт байдаг бөгөөд энэ нь маш их
цэнгэхийг өөгшүүлэн нь байж, дараа нь бий таашаал
өөрийгөө divest чадахгүй байгаа хяналттай , мөн та нар
үргэлж зогсоохын хүссэн сэтгэл хэсэг нь эдгээр дундах
бодит нүүр царай нь proliferates.Эрчим хүчний нэг,
сэтгэл ханамжийг нь утгаараа олон соёлт бид виртуаль
болон хуурмаг байдаг л шинэ зохицуулалтын эрчим
нуусан бусдын өмнө эсвэл толин тусгал нь дээр , янз
бүрийн бодит байдлыг хөгжүүлж сэтгэл хангалуун
байдаг шиг энэ нь эрчим хүчний ямар ч хэсгийг зарж
чадахгүй байгаа ньнейтроны сүнс нь эрчим хүч , эдгээр
гэрэл нь бодит амьтад юм.Dragons гэрэл гэрэл чадна !
Цахилгаан
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Энэ нь одоогийн бидний замаар урсаж , тийм ээ, өдөр
тутмын revitalizes бидэнд хүч чадал, гялалзсан MIME
болон алдаа гаргасан бодь өгдөг !Алхагч нь хоёрдмол х
бүгчим бодит байдалд гутаан доромжилсон хэрэг гэрэл
буюу өвчтэй, convalescent дарангуйлал хүч байж болох
юм.Та харин бусын бодит байдал, шинэчлэл, амжилт ,
амжилт энэ Сүнсний эсрэг хими, химийн салаа
хэлхээний тэжээл эерэг гарсан , энэ нь одоогийн сөрөг
шон ухамсаргүйн нэвчсэн , чухал болон сөрөг хувь
хүний гүн өвдөлт бууруулах талаар танд abatas :
байхгүйямар Ridas хичнээн бутлагч ямар ч таашаал
тохирох зэрэг нь шилжүүлж өөрчилж болохгүй , гэхдээ
энэ нь бодол санаа, дамжих цахилгаан соронзон
долгион нь оюун ухааныг ирлээ.Бодол санаа нь бодит
дамжуулах болон соронзон бөгөөд эдгээр хэлхээ Бид
бүгд бета -хориглогч гадаад эрч хүч эхэлж байгаа
учраас дарлаж мэдрэмж болон таашаалыг мөнхийн
агаар дахь одоогийн зөрүүг байгаа ч энэ нь амьдралын
маань цангах сайжруулах үгүйсгэж чадах хэлхээг хэн ч
хөгждөг.Эдгээр нь лугшилт Тиймээс бидний сэтгэлгээг
нөлөөлж , заримдаа юу , эсвэл бодолд зөрчил
хөгжүүлэх , гэхдээ энэ нь хаалганы сэтгэл хөдөлж ,
гадаад бодит байдалд хүргэнэ гэдгийг , цахилгаан аз
жаргалыг авчрах болно.
Цэнхэр гэрэл
Явцаар хүчтэй сэтгэл хөдлөл цэнхэр гүүр, шат хөндлөн
гарч тэжээж, энэ нь боломжит УХААЛАГ хөгжүүлдэг
мэдрэмжийн хүчийг роботыг .Илүү хүчтэй , илүү хүчтэй
, бага зэрэг илүү цэнхэр хайж ил тод уран найрамдлын
нь хэт мэдрэмтгий цацраг гоо сайхныг талархан хүлээн
зөвшөөрч , мөн гүн гүнзгий үр нөлөө гарна мэдэрч , энэ
эх газрын давалгаанд хөндийрсөн байгаа нь АНУ-ын
дагуулын төлөвшдөг.Энэ нь эрчим хүчний гүн гүнзгий,
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урт удаан хугацааны нөхөрлөл нөлөөлөх цэнхэр, оюу
нь сүүдэртэй амьдарч байгаа нь мэдрэмж нь ташуу
оюун ухаан дороо нөлөөлж , энэ нь өөрөө галзуу ,
газрын ховор гоо сайхны баярлаж хайрлагчид , цэнхэр
toning ид шидийн туяа дагуулдаг.Бүрэнхий эрчимтэй
утас тэр хөгжүүлж , эрчим хүч , муу дулаан
хамгаалалтын дамжуулдаг бөгөөд зовж шаналж ,
тайван нь баярладаг , үгүй, eludes , хийсвэр
сэтгэлгээний биднийг бичихдээ биш, баг биш, харин
хүчтэй , хөх гэрэл, томруулагч байнабодит ба хуурмаг
цэнгэл , гэхдээ энэ нь нөлөөлж , хэн нь үргэлж хөдөлж,
дотоод , бат бөх нөхөрлөл хязгаарыг гаргаж
ажиллуулах түүнд нөлөөлдөг.Тэр хайрын болон
шалтгаан дороо ч сэтгэлийн хоол үйлчлэх гэж ирж,
таашаал авчирдаг бөгөөд шунал тачаал баярладаг
хэрхэн цэнгэлийн илчлэг бөгөөд бүгдийг түрэн , доош
орших abrocha эргэлдэж энэ цэнхэр гэрэл сэтгэл нь
галзуурал юмцаг хугацаа дуусна хэдий ч энэ нь
ирээдүйд алга болохгүй вэ эрч хүч хуримтлуулах ,
өөрөөр хэлбэл, үргэлж бидэнд хяналтаас тод таашаал
түвшинг хувьсан өөрчлөгдөж ёсгүй, харин энэ бол
хамгаалах гэрлийг танилцуулж байна.
Эрчим хүчний шугам
Зовнилын Vibrant нууц төлөв цахилгааны кабель
найдвар тэжээл , шинэ болон статик хөдөлгөөнийг
орхидог гэсэн гайхалтай хэдий ч хурдан, хүсүүштэй
сэтгэлгээний зарим нэг зүйлийн талаар байгууллагаар
дамжуулан
ажилладаг.Саа
өвчтэй
хөдөлгөөн,
хүчдэлийн хүрээ өсч үнэндээ бие биедээ биднийг
нэгтгэдэг бодол шатаар доош хөдөлгөөнийг хянаж ,
хэмжих .Бид зан , нүүр , хөдөлгөөн болон гаралтай ,
амьдралын торгон агшин өгсүүр дээр тогтолцоог бид
ангилан энэ шат бодол , хөнгөн зогсоох ямар ч шат сек
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-д зонхилох бодит байдлыг галзуу танд хэрэгтэй
хооллодог байна .XXI , эрчим хүч, ид шидийн ,
үндэсний хувцас, илэрхий уялдуулж бүх хэдий ч
болгоомжтой бай шат , хүн бүр амьдралын шат , өсөх ,
ялангуяа хэн нэг нь дэмждэг шатаар авирч амьдарч
байгаа нь намайг тайвшруулж байна уу, эсвэл энэ нь
асуудал
юмбаланс
.Эрчим
хүчний
балансын
хөдөлгөөний тэнцвэрт нь чухал юм , буурч, бүр сайхан
түвшинд өсөх , гэхдээ бүгдийг нь биш доош явах ,
эсвэл өсөх , хүчин чармайлт дээр биднийг дэмжиж,
шаргуу зан , дараа нь тахилын сүнс өөрийгөө гол өсгөх
нь авах ёстой ,гэмтэл , эсвэл ямар ч буудал , тэр
сэтгэлгээ сайхан гэрэлд чинь авч болно.Өгч болох
гадны хүчний ямар ч үлдэгдэл , үе шат хатуу , хамгийн
чухал цахилгааны кабель нь амьдралын цикл , дэлхийг
тэжээж ирсэн эрчим хүч итгэл найдварын кабелийн
тэжээгдэнэ.
оргилуун гэрэл
Гим болон burble , энэ нь хуурмаг оргилуун гадаад
бодит байдалтай тулгарсан үед дараа нь сүйрч бүх
гэрэл нь иймэрхүү харагдах юм шингэлж, байснаас
гадна
хүсэл
салбарласан
нь
гэрэлд
өргөтгөж
байна.Хайр өргөжүүлж, бохирдуулдаг гэх мэт хорсол ,
хуурамч
тохиолдлын
галзуу
оргилуун
хүсэл
өгөгдсөнөөр
бүх
бодол
эзэлдэг,
давамгайлах,
давамгайлах байх эрхтэй , энэ нь явдаг сэргээх эрчим
хүч, effervescence хүзүүний солилцох юм, дуут агуулга
байна.
Lit тэнгэр
Тэд бодол, санаа , эсвэл бетон нь үнэхээр хүсэл танд
амьдралыг өгөх, мөн хөдөлж од болох хүсэл ч илүү
хүчтэй , тод тэнгэрийн төгс тэнцвэрт байдлыг хангах
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.Би гэж constelares оддын хооронд тогтмол харилцаа
гомдол гаргаж эрчим хүч, оддын хүчээр асдаг тэнгэр
илүү сайхан ч , онцгой юм өөрчлөлт, харилцан уялдаа,
холбоотой нь гэрэлтүүлсэн тэнгэрийн хүсэл, сэтгэл нь
илүү хүчтэй зүйлStars бодол magnetize .
Эрчим хүчний зайлуулах
Энэ нь эрч хүч , галын дөл ямар ч утаа алга COS бодит
байдал гялтгануурыг тайлбарлаж х сэхг й байх өөрөөр
хэлбэл намайг хэрхэн үргээх .Амин чухал энерги байр
дарагдаж болон мэдрэмжийн талст нь эргэлзээгүй улс
төрийн залруулга маск юм үед би сэтгэл дундуур
байна.Цэвэр эрчим хүчний ээ Сэтгэл айдас замд нь ид
шид таныг хувиргадаг ба үнэн баримт, юмсын өөрчлөх
ямар нэгэн импульс одоогийн байгаа оюун ухаан
дамжуулах хөгжүүлэх нь бүх үе шат, мөчлөгийг
өөрчлөгдөж байдаг ялаа , гэхдээ хэзээ ч баsofridão
мэдрэмж
чухал
юм.,
Биднийг
жолоодож
энэ
өөрчлөлтийг Өөрийгөө чөлөөлөх нь , та зовж,
амьдралын , ялангуяа мутацийн нэмдэг.
Амьдралын гэрэл
Хүсэл тачаалын галзуу усанд автсан .Яагаад өөрийн
эрхгүй хайртай, дур сонирхлыг хайрлуулахыг хүсдэг ,
сэтгэл санаагаар унах нь хэд хэдэн гаргалаа нээлттэй
.Төөрөгдөлд орсон , намайг анхаарч , ямар ч худал
хуурмагийг алдагдуулж үнэний хайрын аргачлалын
даяар баяжмал хайртай.Бид байх нь жинхэнэ дүр
төрхөө тулгараад байгаа , тийм болохоор дуртай байж
хайрт нь тоглоомын талбай дээр нүцгэн бидэнд хайртай
буй яагаад гүн гүнзгий сэтгэл шаарддаг хэдий ч сайн
нийцэхгүй нь чухал албанд хариулах байна бас энэ
диалектик таамаглаж байгаа хайртай+ 1 = 1 1 , хэзээ
логикийн хувьд нэг нь юу ч эдэлж чадахгүй
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байна.Дараа нь үр дүн lovemaking дунд нэгдсэн байр
суурь байгаа учраас ерөнхийдөө хандлага , үнэт зүйл,
зан тэнцэх техникийн биш бол Тиймээс логикийн хувьд
1 + 1 = 2, зөв , гэхдээ явуулах бүтээлтэй байх
болно.Ойлгож, таашаал энэ нь үнэн цорын ганц эх
үүсвэр , эсвэл бие дааж болон бусад арга хэмжээ
үйлдэл нь үнэн эрх чөлөө гэсэн үг юм.За , би та нарын
төлөө маш олон шалгуур байх болно , дараах
алхмуудыг даван туулах хангалттай логик уялдаа ,
эсвэл амьдарч байгаа юм биш, би үнэхээр итгэлтэй
байхыг хүсдэг , тиймээс би үе үе надад илжиг төсөөлж ,
өнөөдөр бараг илжиг байнагэх мэт , харин хууран
мэхлэх хиймэл илжиг, байдаг , гэхдээ хэн нь үнэхээр
сэтгэл өөрийн дүгнэлтээ өгөх , энэ үүрэг нь заримдаа
үүсдэг.Би тэнэглэлүүдийг айдас байдаг Дашрамд тухай
, тэр нь энд биш байна , мөн галзуу оноос хойш хийж
чадахгүй бол хандлага нь зөвхөн тодорхой нөхцөл
байдалд болон бусад шүүгдэх үед , өөрөөр хэлбэл
ихэвчлэн " амьдрах " хамаарна.Шалтгааныг зарим
Дараа нь би намайг галзуурсан гэж хэлэхийг хүсэж
байна урсацыг өөрчлөх , би ... гэж олон хүн дуртай ,
тиймээс бид илүү их хайр, илүү их, илүү хүсч , сэтгэл
хэзээ ч гэж яагаад би асуулт тавих гэж маш их хайрлаж
нэр төр .Дараах хэлж нүүлгэн шилжүүлэх, хайрлах
хайр нь тэнэглэлүүдийг үйлдэх эрх чөлөөтэй , бид
эмзэг ба энэ нь ихэвчлэн удирдах юм.Бид бидэнд
хайртай байсан учир нь хайр , яагаад , амьдралын
мэргэн ухаан хайр төрүүлдэг бөгөөд хүргэж байгаа нь
мэдрэмж , хайр үйлдэл , тодорхой тэрхүү хайрыг
дамжуулж үнэн гэдэгт итгэж хүсэж байна, өөрөө аяндаа
би хайртай байх эрхтэй байдаг тул хэлэхийг хүсэж
байнадараа нь бие биенээ хайрлаж, нулимс эсвэл
өвчин шаналал ямар ч зам дээр нь нэг хүчин чармайлт,
чиглэл дамжуулан амьдралын гэрэл өгөх юм.Хэрэв та
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максимум
эрчим
хүчний
эцэг
эх
танилцуулна
гайхамшигтай сайхан өнгөрүүлээрэй .Нарны тогтолцоо
нь өөрөө гэрэлтүүлж гэрэлтэй гэрэл жүжиг , надад
итгэдэг.Эдгээр эрч хүчийг өдөөж сэргээх , харилцах
замаар тархдаг учир алс холын хаяанд нь хэзээ ч ,
хайр гэрлийг илэрхийлж байна.Мөн ургаж, тэгшитгэл +
..... = нэмэх хязгааргүй 1 + 1 + 1 + 1 юм байна.За
хайрын соронзон хүч , сэтгэл татам хүчний талбай,
мэдэх хүсэл татаж, хүсэл хангаж , эсвэл ердөө л
эдэлнэ.
Эрчим хүчний холбоо
Хөнгөн : Дулаан : Нар : чадал: Ангилан ялгах: шүлс :
үнсэлт : хуваалцах : мэдрэмж : баяр баясгалан : этгээд
: Төрсөн өдөр: Төрсөн өдөр: Нас: Нас: тэвчээр : шаргуу
: булаан эзлэлт : золиослол : Pain : Эдгэрэлт : Medical :
Эрүүл мэндийн : Амьдрах чадвар : Эрчим хүчний
:эрчим хүч : бэлгийн сулрал : бухимдал , уйтгар гуниг :
алдагдал : толгой эргэх : толгой эргэмээр : галзуу :
галзуу : Hospital : эмнэлгийн : дутагдлууд: хүсэл :
хүсэл : хүсч байна: ялах : ялах : тулаан: дайн : үхэл ,
алдагдал Сураггүй алга : Байхгүй: ганцаардал :
сэтгэлгээ :бий болгох : шинэ бүтээл : худал : хэрцгий :
ёс суртахуунгүй : шийтгэл : шийтгэл : зэмлэл , нарийн
Цагдаагийн : хамгаалалт: аюулгүй байдал: тогтвортой
байдал : тэнцэл : тэнцвэргүй байдал : хэвийн бус :
өвчин : сэтгэцийн : тусламжийн : эмчилгээ : эмнэлзүйн
: шахах : сувилагч : морфин : эм :хуурмаг : урам нь
хугарч байгаа : зовнил бухимдал : хүчдэл: тэмцэл :
тулаан : Fighter : ялагч: уралдаан : өрсөлдөөн:
адреналин : айдас : айдас эргэлзээ : Асуулт : асуулт :
хариулт : Асуулт : сониуч зан , сонирхол;сэтгэл
ханамж , таашаал : Дур : мэдрэмж : ухамсартай :
Хариуцлага : буруутай : буруутай : буруугүй : Чөлөөт :
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эрх чөлөө : Хууль зүй : Шударга байдал: Үнэнийг ,
шударга, ил тод байдал : Далд : бодит бус : огт :
төсөөлөл : бүтээлч , мөрөөдөл : унтах : бусад нь : энх
тайвны :тайвшруулж : Гарсан : зогсооно : тэмдэг :
тэмдэглэгээ : Зурж: харандаа : резинэн : дугуй : зам :
Аялал: Тээвэр: Train : мөрийг : зүү : PIN : оёдлын : Үйл
ажиллагаа : Үйл : өөрчлөлтийг : Шилжилтийн : алхам :
өсгөлтийг : ангилал: индекс:нэр томьёо : үгс , хэлц:
Dialogue:
харилцаа
:
илэрхийлэл:
харуулах
:
танилцуулга : танилцуулга: оршил : танилцуулга :
Ном: Sheet : Tree : мөн чанар : Салхи : Air : Sea :
галын : дэлхий , нарны систем: эрчим хүчний : гэрэл :
цахилгаан : рентгенцэнхэр :)
Эрчим хүчний засварын ажил
Сэтгэл ханамжтай сэтгэл дундуур амьдардаг
Гэрэл хөгжил дэвшлийн
Би таны ертөнцийг будаг нь бүх өнгийг байна
зогсонги байдалд гэрэл
Хэрэв ямар нэг юм бид үргэлжлүүлэх гэж байгаа бол
биднийг зогсоож , гэхдээ энэ нь хэн нэгэн бидэнд
хариу болон бусад өвчин тулгарсан ойлгох арга хэмжээ
маань найз нөхөд, тэвчээр, оюун ухаан , учир нь
урвалд үед , илчилдгийг сэтгэлийн хөдөлгөөн, мэдрэмж
болон өдөөлт бий үйлдэл юм бол яагаад зогсоох
болно.Энэ бол бидний хариулт хүүхдүүд байсан бол
биднийг туйлдуулж асуулт яагаад үнэгүй эрчим хүч
юм.Зориг Хайрт үг шүүгдэх нь захиалга , хэн хэвийн
болон хэвийн бус ... хэн ч байж болно шалтгаан нь
шүүгч байх болно !Бид бүгд итгэлтэй байж, би өгөх
итгэлтэй хүмүүсийн итгэх итгэл гэсэн хүсэл, бүхнийг
мэдэгч , энэ хүсэл санаа тохиолдол ч hallucinatory
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хэлэхдээ нь лусын дагина дуу бичихдээ болон
дамжуулдаг eludes нь босоо ятга мэт .Амрах , бид
ярилцаж, чимээгүй гэнэн , эсвэл хяналтгүй үйл
ажиллагаа юм биш, бид хоёр дахин их сонсох нь хоёр
чих , нэг ам бий сонсох илүү юу ч цөөн та нам гүм
байсан ч аймшигт байж болох оролдох боловч олон
субъектив асуудлыг хариулах болно эсэргүүцэхмөн
companionable нам гүм чимээгүй боловч тийм намжиж,
та нарын дотор чимээгүй сонсох сонсох impulsiveness
болон хянах боломжгүй хүсэл ч төгс зэвсэг болгон
ажиллах болно!
Нэг л өдөр зай байх аваас
Нэг л өдөр зай байх аваас, тэр нь устгагч , аймшигтай
дуу чимээ ихтэй , эсвэл байсан өршөөлгүй гэрэл
гэгээтэй, сайхан, гэгээлэг, эрч хүчтэй ... өөр өөр шинж
чанартай , үйл ажиллагааны өөр хэлбэрийн , янз
бүрийн гэрэл, өөрөөр хэлбэл, тус бүр туяа нь хүмүүс
бүр рентген байна /өвөрмөц, онцгой байх ёстой.За нэг
өдөр нь эх байсан юм наад зах нь нэг зай байх
буюу.Үед хуваалцах хүмүүс бутархай гарч ямар ч үед
бүр рентген , үйл ажиллагааны хэлбэртэй байдаг.Бид
цацраг дээр ажиллаж байгаа / бид чиглэл , хүрэх
газраа өөрчлөх боломжтой байх .Та өгөгдсөн нь
тоглоом нь: чиглэл, би Бурханы нэрийг ажиллуулдаг
анх удаа хувьд нэг өдөр би тайлбарлах болно надад
дараах түүхийг ярьж нь Коран дагалдагч нь яриа итгэл
үнэмшил, итгэлтэй байх гарчгар, эрс танд хамгийн их
оноо гарах бурхан асууж, танд Damn үлдээжээ.Хайрт
түүх доош багасвал ч хэн эцэст нь мэдээлэл гарсан ?
Гэхдээ гадна энэ түүхээс бид арга хэмжээ болон
радиустай байна гэдгийг би та нарт ярихыг хүсч /
орчин ажиллагаа явуулж тус бүр өөрийн эрчим хүч /
хэлбэр / зан нь шоо эргэлдэж байх ёстой.
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Амьдралын гэрэлд төгссөн эцгийн сургаал
Би аавыг бас миний сургаал энэ хувь нэмэр ... бүх зүйл
арай баярлалаа ... бид ... бид бүх мэдрэмж нь ...
бидний эргэн тойронд нь ... амьдралд анхаарал тавьдаг
байх үед бий болсон юм даа
цацруулагч гэрлийн
Би зүгээр л галзуу reflect'm
Bright өглөө
Ингэснээр хэр сайн дуулж канар шувуу , загас сэлж ,
мод , хүчилтөрөгчийн нь миний ертөнцөд сэрэх .Би та
нарт миний хань хамсаатантай санал болгож байна :
Канарын pints түүний дуулах нь enchants .Усан дээр
smartie загас усан болон слайд .Мөн амьсгал ,
сүнслэгээр нөлөөлдөг Амазоны Bonsai .Энэ гурван
хүмүүн миний ертөнцийн сүнслэг нөлөө бүхий
гялалзсан , би энэ нь 20 жилийн өмнө байсан
ертөнцийг нэгтгэнэ цонх дэлхийн бөмбөрцөг , холбооны
зөвхөн жишээ ч rep байсан илүү удаан дар.Зөвлөлт
Социалист .Энэ сарнай нь анхны өнгө нь нэг юм дэлхий
дээр надад ямар Тэвчээр гэдэг нь , өөр нэг хүчтэй
ногоон тонн нь будсан , мөн хоёр цөлийн сарнай ,
намайг нэгдсэн ертөнцийг төсөөлөн харж болгодог
цөлийн элс цаг тариа зохиосон аль аль нь байдагнадад
найдвар нь бэлэгддэг .Миний бичих ертөнцөд гэж би
боддог , би эвдрээгүй юм шиг санагддаг.Төгс дулаан
орчин, тод Өглөө нь нөхөрлөлийн сарнай цэцгийг
төсөөлөхийг хүсэж байгаа энд зарим нэг хайрын
сэтгэлийг бичих .
" Бүдүүлэг " Moorish Filipe 200 хоног
Би ердийн өөр бодит байдал дээр сэрэхэд минь сайхан
өснө энэ номоор дамжин RAR бичих сургалтыг судалсан
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Би бодол хэрхэн дамжуулах талаар тусгаж, гэрэл ,
түүний хүч нь тэнцэхгүй .
Бид бүгдээрээ олон талаас нь бодох тусам нь гинжин
дагах хэрэгтэй .
Сэтгэл зовоож мөч байдаг.Бид өөрсдийгөө харах арга
зам нь үргэлж гэнэн биш юм.
Эрчим хүч нэмдэг.Хөнгөн гэмт нь шаналсан оюун ухаан
үргэлжилж байна.
Хамтад нь дуу хоолой нь дуу хоолой илүү чанга
сонсогдож .
Үг урлагийн илэрхийлэл юм.
Энэ үеэс эхлэн урам зориг байх болно.Зүрх цохилж ,
судас тэлэх нь хэмнэлтэй байдаг.
Үл үзэгдэгч хэлмэгдүүлэлт хийж байна.
Тэдний бүх Q байна.Бүх Нүгэл хилэнцийн тухай бодож
байна.Заримдаа тэд биднийг хүртэл хаагаад байна.
Бид бүгд л гэж бодож байна.Дурсамж үргэлж одоо биш
юм.
Энэ нь муу юм, учир нь үзэн ядалтыг pratiques
байх.Мэдээж бүгд дахин зөв цагт боломж .
Бидний зовлон Заримдаа зүгээр л юм.Бид бүгд л үзэл
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг эдэлдэг.
Үнэнийг илүү шударга зүйл алга.Би үзэл бодлоо
илэрхийлэх эрх нь хэд хэдэн хэлбэртэй байж болно.
Сайн байх тэнцвэрийг бий болгох явдал юм .
Тэнцэл ердийн мөчлөг юм.Мэдрэлийн байх тэнцвэр
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алдагдах юм.Хүмүүс санал өгөх дуртай.
Бид бүгд л цэвэр ариун байдаг.Нар эрчим хүчний эх
үүсвэр юм.
Бүх нийтийн хайр өрөвдөн бий болгодог .Хэвийн бус
зүйл болдог байна.Бид хүссэн үедээ бүх мартдаг.Хэд
хэдэн хэтийн төлөв үргэлж байдаг.Маш цөөн тооны
санаа ял шийтгэгдсэн .
Тэнд нөхөж баршгүй зүйл .Бүх шударга бус хамаарна.
Хайр таашаал эх сурвалж юм.
Үргэлж ганцаараа , хамгаалагдсан
байдаг хүмүүс байдаг.

.Бодох

дургүй

Мэдлэг бидэнд тодруулж гар чийдэн юм.
Бид бүгд л өдий хүрсэн байна.Заримдаа бид айдас
байдаг .Бид бүгд л тэнэг зүйлийг хэлж байна.Би хэнд ч
бичиж чадахгүй байна.
Бид бүгд санаж хүссэн ч бид гунигтай үедээ би мэднэ ,
үргэлж үүнийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд ямар нэг зүйл
нууж байх нь сайн юм байхгүй бол ямар нэг зүйл
байдаг .
Бид бүгд л эмзэг байна.Бид бүгд л ямар нэг зүйлийн
таашаал мэдэрдэг.
Боломж lurks үед түүний үүд хаалгыг нээж өгдөг .Бие
биендээ мэдрэмж харьцангуй байдаг гэж бодоогүй .Хэн
ч хэн ч байгаа, энэ гэрэлтүүлэх бүх эрхийг байна.
Найрамдал нэг найз нь өөр бие нь үргэлж сайн зарчим
юм.
Та өөрийн эерэг үзнэ үү төрөлхийн авъяастай дага.
Бид бүгд хайртай , бид гэрлийн үүсгүүр нь хайртай
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болно.
Бид хайртай бол бид үнэлсэн хүндэтгэх ёстой.
Энэ бол хайр юм , төрсөн хэмжээг нэмэгдүүлэх.Үргэлж
уулзвар тоглолтонд оролцож үг байна.

тусган !Барих сурч байна!Ойлгох нь үнэн юм!Өөрийгөө
гүйцэтгэнэ !
Би , та бид , тэдгээр нь тэр юм байна!Бид бүгд надад
байна!
Би тэднийг байна!Мөн тэд бидэнд байна!
Мөн бүхний дараа бид хэн юм бэ?Бид оршин Бид
яагаад байна!
Бид бүтээгдсэн учраас бид байхгүй !
Загвар бий болгох замаар !Амьдралын Хөнгөн !
Гэрэл зураг төсөлТөсөөллийн ба бодит байдал!
Бид хүсэж байна, ер нь ямар байх хоёрын хоорондын
Хоёрдмол !Баримт бодит байдлыг тайлбарлах байна!
Бидний эргэн тойрон дахь бодит байдал !Бид
бүтээгдсэн Амьдрах орчны !Гэж бидэнд хэлнэ
хувиргадаг !Хувиргах / мутаци !Инноваци болон
Өөрчлөлтийн !Цикл арга хэмжээ өөрчлөх !Шилжилтийн
үе шат !
Шилжилтийн саад бэрхшээл !
Мөчлөгийг даван туулах нь бэрхшээлийг даван туулах !
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Үүсгэсэн ба хуурмаг бэрхшээл , эсвэл бодит байдал!
Ухамсаргүйн болон ухамсартай хооронд хүндрэл /
асуудал харилцан !
Ухамсартай, амжилт !Ухаангүй болон хэтийн !Намайг
зураг төсөл !
Оршин !
Би удахгүй бид оршин байгаа !Бид би байна!
Дэлхий ертөнц !
А ертөнц би бидний дээр болсон !Бид энэ дэлхий дээр
үйлдэж, тэд биднийг !
Би та нарт нэг хэсэг дор ажиллана !
Та тэдгээр дээр одоогийн !
Тэд дэлхийн байна !
Дэлхийн төрөлхтөн !
Эсвэл биш юм төрөлхтөн !Амьд ба амьгүй уу !Гэрэл
барих гэрэл үйлдвэрлэх !Хөнгөн эрчим хүчний !
Эрчим хүчний !Эрчим хүчний хүсэл байна!Хүсэл хүсэж
байна!Хүсэл үнэн бодитой юм !
Бид бүгд бодит хүрч чадна !Бодит баримт болон зан
үйл юм!Зан үйл юм!
Үйл ажиллагааны дэлхийд хариу үйлдэл юм !Үйл
ажиллагааны Дэлхийн өөрчлөлт юм!Хувиргах өөрчилж
байна!
Өөрчлөлт үнэн бодитой юм !Өөрчлөх нь тогтмол хүсэл
юм !Байнга бид саналыг EnCalcE байна !
Дур хүсэл дарлаж болно !Бүх зүйл нь бид дэлхийн хүсч
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байгаа биз!Сэтгэл дундуур !
Бид биш, тэнд юу эхлэн !Аль нь ч биш бодит бус !Бодит
бус, бодол !Ямар ч бодит хүрч чадахгүйд !Цөхрөл хүрч
чадахгүйд !Цөхрөл зовж !
Тийм байна хатуужил !
Юу байдаг хүсэл татаж болохгүй вэ !
Бол бид байхгүй бол юу хүсэж байна!Бид аз жаргалд
хүрэх байх болно !Аз жаргал хүсэл биелэл !
Биелэшгүй хүсэл Unfulfillment аз жаргалгүй !
Хүрэх боломжтой байгаа биз!
Эдийн засгийн хямрал үйлдвэрлэдэг !
Хийж байгаа бол хотгор сэтгэл зүйн байдал.
Хийсэн биш, бодит бус бодит биш!
Ертөнцөд гарч тэнд бодит бус баримт !Зэвсэгт хүчин ,
үйл явдал хүрэх биш гэдгийг дэлхий гэж таамаглаж
байна!
Хэрэгжих боломжгүй сүнсний байна!Сүнслэг намайг
мэдрэх нэг арга зам юм!Бид бүгд л сүнс амьдарч !Сүнс
/ урьдач
Биднийг жолоодож Мотиваци ямар нэг зүйл !
Ажиллах Impulse !
Бусдын үйл ажиллагааны !Хууль , үйл ажиллагааны !
Бусад нь тэд ирэх !Би Үзүүлэлт Бодит ба уран тэднийг
(дэлхий) !Нийгмийн дэлхий !
Зан сурах !Мэдлэг хураана !Бодит баримт мэдлэг !
Мэдлэг мэдлэг Зэвсэг !Мэдлэг дамжуулах !Тэдний дунд
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би дэлхийг бид !Дэлхийн дотор нь байх ёстой гэдгийг
би мэднэ !
Бид мэдлэгийн дэлхийн байна !
Бид бүгд нэг хэмжээгээр мэдэж байгаа !
Хувьцааны мэдлэг сурах явдал юм !
Сургалтын амьд байна!Шууд харилцах явдал юм !
Тайлан холбоотой юм !Дотно харилцаа харьцаж байна!
Харилцаж дэлхий дээр ажиллах явдал юм !
Дэлхий дээр үйл ажиллагаа явуулах нь эргүүлж байна!
Мэдлэг дамжуулан дэлхий ертөнцийг өөрчилж хувьсан
өөрчлөгдөж байна !
Хувьсан өөрчлөгдөж мэдлэгтэй байх явдал юм !
Мэдлэг ээлж мэдэх нь байна!Дэлхийд мэдлэг асааж !
Олон соёлт мэргэн ухаан !
Infinite мэргэн ухаан !
Infinite хүрч болшгүй !
Ухаалаг байх нь үл гүйцэлдэх юм!Үл гүйцэлдэх хүрэх
хүсэл байна!Хүсэл !
Зориг дотоод хүч чадал юм !
Өвөр хүч чадал Би байна !Би ертөнцийг өөрчилж !
Дэлхийн тэдний өөрчилсөн байна.Тэд дэлхийг өөрчилж
!
Хэн нь бид дэлхий ертөнцийг өөрчилж байна!
Шалтгаанаар дамжуулан !Шалтгаан шударга ёс !
Шударга ёс , тэгш эрхийг !Эрхийн бид зөвхөн намайг
байх болно , учир нь !Тэдний өмнө хүлээсэн үүргээ
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биелүүлэх !
Бид дэлхийд шударга байх ёстой!
Ухамсар , бодит үндсэн үйл ажиллагаа явуулах !
Бодит бус баримт бүхий мэдээлэл сурталчилгааны
бүхий үйл ажиллагаа явуулах !
Бодит бус төсөөлөл баримтууд
Төсөөллийн зураг төсөлЯмар байхгүй байна бүтээсэн
байна!Төсөөллийн хүч чадлыг бий болгох !Бий болгох
боломж нь чөлөөтэй байх явдал юм !Эрх чөлөө гэдгийг
мэдэх болно !Мэдэхийн тулд тоглож байна!
Тайлбарлах тулд авах явдал юм !Амлалт нь авна !
Амлалт гэрээ !Гэрээ тангараглаж байна!
Юра үнэнч байна!
Үнэнч байдал нь үнэн !
Үнэн юм !
НҮБ-ын намайг юм!
Бид нэг дэлхийн байна !
Бид тэднийг та бид юм.Төрөлхтөн .
Өсөлт байх юм .Биет байна.
Бодит баримт байна.
Энэ нь бид байгаа бодит байдал юм , бид дэлхийн
байна !
Амьд болон амьгүй төрөлхтөн Дэлхийн !
Дэлхий миний төлөө , та нарын төлөө , тэдний төлөө
болдог.
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Дэлхийн хувьсан өөрчлөгдөж байна!
Хувьсан өөрчлөгдөж илүү мэдлэгтэй байх явдал юм !
Мэдлэгтэй байх нь мэдлэг бий болгох явдал юм !
Мэдлэг мэдэх нь байна!
Мэдлэг туршлага юм !Энэ нь мэдэрдэг үзээрэй !
Мэдрэмж, санаа сэтгэл мэдэх юм!
Зөвхөн бид л үүнийг мэдэрч байгааг мэдрээд !
Зөвхөн бид л оролдсон уу !
Сонголт эрх чөлөөг бид юу хүсч байгаагаа мэдрэх уу!
Эрх , үүрэг багтсан байна !
Бид сайн мэдэхгүй , хүсэхгүй байна !
Бид болгон өөрчлөх байхгүй бол мэдэхгүй байна !Олж
авсан мэдлэг !
Төрөл бүрийн ертөнцөд өөрсдөө !
Та мэдэхгүй байна , та өөр нэг асуулт намайг хүсэж
байна !
Өөрийгөө болон тэдний туршлага дээр зураг нь Elations
!
Бусдыг явах буруу зүйл бий тулгарсан байж болох юм !
Мөн энэ нь сайн биш байгаа нийтлэг ойлголт байдаг !
Амьдралын нийтлэг мэдрэмж мэргэн ухаан !Мэргэн
ухаан нь амьдралын !
Хуваалцсан туршлага !
Олж авсан мэдлэг !Харилцан дамжуулан нь харилцан
өөрчлөх !
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Дэлхийн харилцаа юм!
Бид дэлхийн байна !Дэлхийн цагт би, та , бид , та
тэдэнд !Хуваалцах , нөхөрлөл !
Найрамдал хамсаатан !
Хуваалцсан утгыг !
Олон цэг дээр ижил би .Бид нийгэм .Бид бүгд нэг найз
байдаг !Бидний хооронд бид ажиллах болно!
Бидний хооронд ажиллаж байгаа бид үүнийг нөлөөлж !
Тэрээр дэлхий !Дэлхийн хуваарилалт !Хувиргах !
Шинэ өөрчлөлт би, бид , тэд та нар !Шинэ ертөнц
.Шинэ бодит байдал .
хүсэл
... Надад үнсэж өг л адил та нар мэдэх үү? !Надад
хүмүүс та дараах зүйлсийг мэдэх нь зөөлөн үнсэж өгдөг
надад хүсэл өссөн үед бид бие биенээ surripiá- тэдний
адил нуусан үнсэж өг !!Та мэдэх нь чихэрлэг амттай !Би
та нарт үнсэж миний өгөх
нойргүйдэл
Энэ нь унтаж хүсэхгүй байгаа учраас би амьдрахыг
хүсэж байна , унтаж байна.Энд би сэрүүн байлгадаг
саад тотгор юм.Би нойр нь үүнтэй тулгарах болно
Shadow Wolf Caricuao сүүдэр чоно алдсан ч олсон
байна.Гэхдээ л сонголтоор , Тусгай хамгаалалттай
.Таны ов заль химийн хатуу , хэвлэмэл fissile H20
хооллож байна.Цэвэр ариун байдал өөрийн сүүдэр
адал явдал талаар өгүүлдэг бөгөөд буулт , Caricuao
байсан.Чоно хамгаалж байсан , харин хандлага гэхэд
дангаараа , илэрхий ганцаардмал дүрж .Би Caricuao
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чоно бичих Өнөөдөр түүний ертөнцийг тулгарч ,
түүнийг тайлбарлах .Бие даасан тэдний зэрлэг байгаль
ямар ч амьдарч чадахгүй Анд минь, харин бодит
Шинэков буяны амьдрал , би төгссөн Caricuao үр
хөврөлийн нь харгис үнэнч залуу цус , үнэнч шударга ,
ялангуяа нь эрэлхэг чанар байдаг түүний амин чухал
боловч , шударга, таны найз хүндэтгэнхамтрагч, найз
.Тиймээс итгэлтэй аян замын хамтрагч болон хамсаатан
нь үргэлж халуун дулаан уур амьсгалаар болон
чимээгүй нь тайлбарлаж .Би гудамж, Caricuao Cª -ийн
сүүдэр мэдэх нь хангалттай бага зэрэг амьдарч
байсан.Гэхдээ би зориг чоно хараад, тэрээр тэдний эрх
чөлөөг дүлий , хууль тогтоомж хуваалцдаг найз
холбоосыг бий болгосон.Байдаг бол чоно байсан нэг
зүйл нь эрх чөлөө байсан боловч тэр ганцаараа ,
ганцаараа байсан юм !Мөн үнэгүй !Shadow Wolf байх нь
тэдний замаар эрчим хүч гялалзагч гэрэл extrahuman
.Түүний Barking нь генийн шинж чанар , түүний хараат
бус байдал зэрлэг ан ногдуулсан .Fraternally нэг таваг ,
тэдний уух холбогдсон хамтад нь чөлөөт тэр үед чоно ,
эсвэл харин Caricuao чоно сүүдэр нь сагамхай загас,
сүнслэг байдлын хувьд зөвхөн Христийн Мэндэлсний
Баярын өмнөх хуваалцах шийдсэн .Бид сонголтоороо
ганцаараа байна вэ?Кларосын арга нь байгаль шиг
бодож эрхтэй.Энэ бол миний энэ Христийн Мэндэлсний
Баярын чоно Caricuao бэлэг байлаа ч тэр төрөлхийн
генетикийн орчны хувьд зэрлэг өөрийн мөн чанар нь
танд мэдрэмж нь цэвэр үнэгүй байдалд тэдний
хромосомтой замын талаар тусгасан .Амьдралын хэв
маяг нууцлаг боловч амьдралын төлөө хүсэл тачаалдаа
шатаж үүсч, ямар нэгэн хязгаарлалт , эсвэл ногдуулах
таны ганцаардаж ч үнэгүй гараа эдэлнэ.
Би болон сүүдрийн чоно найз нөхөд харин бусад
дарамт нь уламжлалт бус арга замаар ажилласан нь
176

өөрийн замаар шимтэн байна, ээж нь шинж чанартай
бөгөөд үнэ төлбөргүй хийж болохоор бид өсөж,
биднийг нэвчдэс үүсэх юу .Энд хамтын ажиллагааны
нохойн зөн билэг нь чөлөөтэй боловч ганцаардсан
гэрээ байна, Havana клуб халдварт галзуу өвчин зүрх
нь хувьсгалын ижил цангах нь , бид сайхан харгалзан
үзсэн .
Бүх улмаас хувьд, та нар , намайг бүү !Та юу гэж
надаас бодож, та би байна вэ?Би магадгүй дутуу
зогсож байсан , би уншиж байх нь танд талархаж байна
!
Онцлог шинж чанар, даван туулж аль хэдийн намайг
аль хэдийн хууль эрх зүйн цагт наад зах нь аймшигтай
асуудал нь аль хэдийн шөнө дунд масс буюу тоглоомын
азарган тахиа уран задлахад бэлэг нь elations авч
уншина уу! ?
Биднийг тусгаарлаж цуурай хамгийн бага , мэдэхийг
нам гүм нь ойлгомжтой харилцан онгод хөөрөлд нь
тусгал .Үйлс бүр шатаах энгийн татгалзах үг өвчин
юм.Дааврын болон оюун санааны химийн биет
байдлаар бус харин дааж давшгүй саад тод байх
ёстой.Огторгуйн
эрхэс
байгууллагууд
pansy
цэцэглэлтийн төлөө биднийг дайрав .Хайр хошоонгор
хайж , эд баялаг энэхүү үзэл бодлын нэмэх ямар нэг
зүйлийг олон талт тусын тулд, үргэлж ойлгоход бүрддэг
юм.Өөр нэмэлт , цаашид нийгмийн хэвлэл мэдээллийн
төлөөлөгч өөртөө итгэх итгэл нь биднийг цөллөгөнд
энэрэнгүй , хайраар энэ хүслийг нэмэгдүүлдэг.Өөрөө
нэг, хуваагдашгүй -ийн хэтийн харах , тойрог гарч илүү
их хүсэл ямар ч хүсэл нь alie- байна.Энэ нь алт, тойрог
, нь голлон нөлөөлжээ сайн итгэл, үнэнч , хүндэтгэлтэй
, -ын Guild байхгүй байна.Бид цэвэр ариун, тийм
үйлдэл дээр нь зэрлэг, мөн л тийм байх нь үргэлж
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өөрийн үзэл цэг нь өөр түрэн надад илүү хувиа
хичээсэн юу ч биш .Санаа нь энгийн солилцох
чадвартай оюун ухааныг үрэвсэл , энэ нь нийтлэг
утгаар нь яаралтай давж заалдах юм.Хэзээ бид өгөх
буюу өөр өөрийгөө авчирдаг.Илүү их ач холбогдолгүй
зүйл бидэнд хүсэхгүй байгаа зүйлийг үгүйсгэж , энэ нь
амархан.Хайр ба хайр , харин намайг бусад мэдэрч
байгаа юм.АНУ-ын амьтны хоорондын холбоос нь
бүтээлч хандлага , бусад амьтны хамтран амьдарч, эв
нь бий болоогүй байна.Зөнгөөрөө зан Хэвлэсэн зөвхөн
дараа нь над руу миний тухай бодож байна , одоо би
дахин бий.Зөрчил , учир нь нэг нь өөрсдөдөө болон
хувирч байна , би хэдэн өөрсдийгөө хэзээ ч мэдэхгүй ,
бид нь буулт хүртэл тэвчих ёстой.Энэ нь ямар нь
үргэлж нээлттэй байгаа нь бидэн дээр ирж байгаа юм
.Хэрэв та залуус but- өөрийгөө байж, амин хувиа
хичээсэн үзлээ ямар түвшинд байгаа нь өөртөө ЕХ-ны
анхаарлыг .За хуяг Би хэзээ ч байхгүй , илүү ЕХ-ны
Европын холбооны хуяг дарж байгаа ту -ын ийнхүү
дараах зүйлийг бататгана: уйлаан ч сайхан .Тэгээд
дараа нь толинд нүүрээ ирж, pelo -ын ЕХ-ны дэлхий
уйлж дараах зүйлийг бататгана: бүх ЕХ-ны байсан ,
учир нь байгаа л өөрийгөө тусгах вэ.Учир нь бид
ганцаараа , дараа нь , бид зөвхөн Учир нь ЕХ-ны эсрэг
хэд хэдэн Европын Холбооны -ийн амин хувиа хичээсэн
үзлээ илгээх зорилгоор хүсэлт гарган хүссэн үед
.Ганцаардал тэр үг нь маш өөрөө хайр гэж ямар ч Би
чамд хайртай үүсгэж чадахгүй байсан ч байдаг.Хайр :
Би , чи Omnia vincit Amor хайр эзэлж бий.
Хэрэв та мэдвэл Өө чи хүссэн , та нар ч мэдэж байгаа ,
энэ ноцтой юм , учир нь энэ ашиггүй зовнил тэрхүү
хүслийг нь түүнээс хойш хэзээ ч ирэхгүй байх ёстой
яагаад би ч гэсэн O хүртэл харуулж чадахгүй үзнэ үү,
эсвэл та ирсэн гавъяа байх шиг төгс өгч, та trouxesses
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авчирч байхгүй болөвчин биш, харин эрчим хүч хүсэж
байгаа боловч би цэг учраас юм уулзалт нь маш
өнгөлөг амьдрал хүсэж хүсэж чадахгүй байгаа байх нь
дараагийн надад би цэцэрлэг сарнай цэцэглэдэг харж,
цагаан дэлбээтэй дуусахаас хүслийг унаж чадахгүй
байгаа нь энд байх ёсгүй надад pints тавьж олон
өнгө,хүсэл хэзээ ч ганцаараа , гэхдээ би чамайг тэнд
байгаа , би энд чамайг хүсч , таны сайхан хүрэн нүд нь
би та бодож л намайг сэрэхэд сануулах далайн Чидун
адил юм энд байна буулгагч , би харанхуйд ямар ч
явсан сэрээд би өөрийгөө хүслийг олж,би хүчтэй үнсэх
харж, санаж л ороосон хүсэл хүсэл , хүчтэй бүжиглэн
танд өгч, хүлээн авсан байх төрөхийн гарч ирээгүй
асуухад би бүх зүйлийг санаж ч болоосой гэж хүсдэг ,
ямар ч өвдөлт харж хайртай гэж асуух ч тохироогүй
болонюу нь надад л тэд ямар ч урт үг нь чөлөөтэй зүрх
сэтгэлд хэзээ ч үгүй гэж хэлж бүх зүйл нь хайр,
анхаарал халамж , өрөвдөн , хүсэл тэмүүлэлгүй өгсөн
шаардав болон асуух юм уу эсвэл ямар ч хандив өгөх
нь үнэн юм юу өгөх гээд хүлээж байгаа юм байна
өгөвхүсэлт эсвэл та бус хэсгийг сонсож чадахгүй бол
шаардлагатай үрлийн хүрз , алтны хайр урт удаан
хугацаанд , би хүссэн боловч би та нар Бурханыг харж
хэлж чадахгүй юм гэж юу болохыг мэддэг юм байгаа
бол ямар ч эрх тэгш , зөвхөн эрдэнэсийг байгаа
эрдэнэсийг олж өгдөг хайлттэнд ямар нэг зүйл түүнийг
харсан биш харин орчуулсан намайг дуртай миний
дотор өсч харалгүйгээр , төрсөн учир ямар ч хүч , ямар
нэг зүйл гүн байсан , та нар бичсэн бөгөөд надад
хайртай байсан юм дотор өсөн нэмэгдэж буй зүйлээ
харж чадахгүй байсан , байсанямар нэг зүйл тэр хүссэн
хэдий ч байсан, гэвч тэр бүх айдас ч болж харанхуй
руу өсч харах дуртай гэж үнэхээр чин сэтгэлээсээ дагуу
гар шиг ганцаардлыг дулаацуулж нь унтаж унаж
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айлгүйгээр чичирч ч , хайртай хүссэн таныг харж
чадахгүй байсан цонхны байсангэхдээ хэдий ч
ойлгосон гэж байхгүй байсан, би өчигдөр нэг юм
хүлээн зөвшөөрсөн боловч өнөөдөр үнэртэж өөр харсан
байсан бөгөөд сонссон цорын ганц нүүр царай байсан
зүйл байсан юм би түүнд үнэртэй ус зандан үнэр нь
мэдэж, мэдэрч байсан , мэлрэг сонсоогүй юм сонсдог
боловч уулзсанТусгай намайг гомдоосон бөгөөд энэ нь
мэдэрч байх биш, таныг харж биш, амьсгалын болон та
нарын амьсгал амьсгалах болсон нь чухал байсан юм ,
та тэнд байсан учраас хол , төгсгөл биш байсан ч энэ
нь урагш ирээдүй харуулах нэг лам тавьж, таасан
гэжөгөх ямар ч чамайг хараад ямар харагдах цонх ,
цаана нь байсан та далайд хийсэн агаарын өөрийгөө
оролцсон далайн чийглэг амьсгал үнэр мэдэх нь та
нарт өгсөн , баяр баясал тэр , элс далайн харсан юу
байна, чийгтэй агаар харин та нарын амьсгал .
Би нэг тамхи бодож гэрэлтэж, сайхан хоорондын эв
нэгдлийг
эдэлж,
сэдвийг
бодож
намайг
эгнээ
хоорондын төөрч болгож, би тэр хачин бичсэн зүйлсээ
Асаах утас уншиж хэзээ ч зохиолч, уншигч хоёрын
хооронд үзэл санаа, зорилго нь харилцан бодож нь
урсаж , харин би хэн нэгнийг мэддэгби тодорхой бус
тамхины гарч дамжуулж , эсвэл болохыг хүсдэг хүрч ,
яагаад энэ нь дуртай юм уншиж, би байх болно миний
хувьд бодож байна уу? !Би мэдэхгүй байна , гэхдээ би
сүнслэг болон оюуны эрх чөлөө нэг хэлбэр намайг сайн
агуулга нь миний уншигчдад хүсэж болгодог шиг бичиж
, сайн би , оюун ухаан хайр тийм ч их гэрэл , эрчим хүч
ч сүүлийн үед их concrete'm бичих, очих ойлгох өөр
бас нэг төрлийн сонгосонухаалаг , илүү их хайр ямар
нэг зүйлийг унших дуртай хэн нэгний vociferously
эелдэг үгс хайртай , би итгэл зөрчил ч би шууд болон
бетоны байна миний үгсэд хоёрдмол байр суурь
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баримталдаг байхыг хүсэх нь ямар ч хайртай нээлттэй
зэвсэг , хамт байна нэгтгэдэг гэдгийг мэдрэх мэдрэмж
авахыг хүсэж байназохиолч бас төстэй тулд уншигч
тиймийн тул би үргэлж аяндаа ч хамтдаа үсэг , хэлбэр
авах ял нь үргэлж холболт , маш бодитой найдвар
бодож үг гэж би боддог бол уучлаарай бясалгалын хэлц
хоорондын гэрээний үгийг найз нөхөд давж заалдах
байгаа юу болохыг хүсдэг ч гэж бодох нь сайн
байназөвхөн энэ нь би бичиж, би хүлээн зөвшөөрч
зүйлийг уншиж болохоор нийтлэг идэвхгүй байдал биш
юм надад уншиж л ер бусын хувьд нийтлэг Moorish
Filipe дамжуулан энэхүү энгийн байдлаар оршиж ,
эсвэл бий гэж хэлж л байдаг зүйл юм шиг утгагүй дээр
болби бага зэрэг уншиж байсан ч түүнээс намайг
үүнийг хийх үед нь би энэ уншиж, уншиж, бодож
үргэлжлүүлэх нь миний асуудал гэж бодож байна.Би
өөр хэн нэгэн бодол гэж боддог гэж бодох нь илүү
талархаж , аз жаргалтай байна!Магадгүй би чулуун
явган хүний замд нүх элс, дэлхийн хүнд болон
холбогдох ямар ч газар шаардаж дор нэгтгэдэг ордог
дээр бороо шиг санагдаж мэдэрч чаддаггүй , ямар ч зай
эсвэл өөр чулуу үр дүнтэй харилцаа чулуу болгоогтун ,
шороо, элс тийм байдаг бөгөөд тэдгээрийн талаар
алхажэсвэл элс, шороо ямар ч элсэж, cobblestones
Мэйсон мэт нэгдмэл байх ёстой бүх дэлхий дээр төгс
төгөлдөр хайр Мейсоны гарт нэгдсэн хүйтэн чулуун
хоорондын харилцаа харилцан төрөл бүрийн чулуу
холбож , зүрх сэтгэлийг эргэж чадахгүй хүн юмбусад
хэсэг нь moldable чулуу ч сэтгэл хамтдаа энэ нь ямар ч
жин эсвэл бид хүмүүс хамгийн их ачаалал зовж тул
алхаж аялал устгах зүрхлэх цаг ингэж зогсох ширхэг
багц байх ёстой боловч тэд нэгдэн орсон тохиолдолд
нөлөө бага байдаг нь ТУЗ-ийнхайр хайраар бусад хэсэг
нь ямар ч сул талыг нь биднийг нэгтгэдэг элс, шороо
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байх болно , -t гэж бүх хэсгүүд хамт , сайн байна уу ,
зүгээр л илтгэлээ бэлдэх үедээ хүн өөрийн чулуу
төгөлдөржүүлнэ , бусад хамтдаа хүчтэй бөгөөд нэгдэв
багасгах хувцасдэлхий даяар алслагдсан болон хатуу
арга бүр чулуун хүмүүс амьдрах хугацаатай адил байна
гэж газар чулуу тавих элс өөр юу ч өмсөж зовж бол
бидэнд Lego төрөл нэгтгэдэг зүйл нь бүх нэгдмэл, өөгүй
нь хугарашгүй цайз болгоогтун байнахүн чулуу
элэгдлийн улмаас солих бөгөөд насан туршид нь жижиг
том чулуу болон байгалийн шаардлагатай lapidary
дэлхий дээр хүн зөв газар руу тохируулан - цутгасан
юм бол бусдыг нь багтах учраас тийм хүмүүс байдагбүх
хэсэг хүн бүр байр суурь эзэлдэг байхаар тохирсон ,
бусад гажуудаж хэсэг нь бүх дэлхий гариг дэлхий дээр
шаардлагатай байгаа зураг ямар нэг эндүүрэл байх нь
илүү ч үгүй дутуу ч чухал нь таавар нь харах хэрэгтэй
бүх эрэгтэй,эмэгтэй хэн ч бүх зүйл бидний амьдардаг ,
мэдэж ч өөр хоорондоо холбогдсон асар том эндүүрэл
газрыг нь амьдарч, энд өөр хоорондоо холбогдож
болох талаар арга замыг байна, юу ч биш боловч бүх
таавар илүү эрх төгсгөл тоглож , бусад тахиргэхдээ энэ
нь бид явган хүний зам хүсэж байгаа хамаг амьтны
хооронд эв дараа л нийцэж байгааг нь байгалийн хэн
нэг зорилгоор бусад мэдрэх харуулж чаддаггүй, үнэнээ
хэлэхгүй бол бид өөрсдийгөө тодорхойлж болох үе
тэнгийнхэн хоорондын хайр, холбоо хамтран бүх
ажилмэдрэмж байдаг хуваалцах зүйл бөгөөд энэ нь
зардлыг хуваалцах бас л амьдрах ёстой өвтгөж уу
боловч энэ нь жигд , учир нь хэрэв оюун ухаан бүхнийг
шийдэж болохгүй байгаа учраас бид хувцастай
мэдрэмж нь бидний нүүр царай нь бидний нүүр царай
нь бөгөөд учир та хэн нэгэн нүүрээ харуулах хэрэгтэй
гэх мэт үедмөн энэ нь миний миний адил уучлаарай
шиг байна гэхдээ би би мөн нүүрээ харуулж, миний
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нүүр мөнгө намайг худалдаж авсан ч учраас хэтэрхий
үнэтэй байх гэхдээ борлуулах зорилгоор биш юм
хэрхэн эсвэл би , борлуулах байхыг хүсэж зөвхөн нэг ч
нэг зүйлийг худалдан бүү юуби залуу хаан болон орой
биш л дээ , учир нь бүхий л худалдаж авах гэж
хэлээгүй титэм талд еврогийн эсрэг байна гэдэгт
итгэлтэй байгаа мэдрэмж тэнд зовж биш юм , учир нь
зовж , та нар зарж байгаа бол худалдан авсан нь
залуус хүсэж байна вэ хүсэж аз жаргалтай биш юм
байнамөнгө хэзээ ч харж байна , учир нь нүүр бүхнийг
харуулж байна , бид нэг өдөр орой үнэтэй солих ба
uncrowned нэг өвдөлт тулгарч байсан , учир нь хэн ч
хангалттай сайн биш байна , учир нь бид юу надад
тэднийг авах chutzpah авдагмөн ardor хайр хүсэл таны
сүр жавхлан байхгүй би шунал тачаалын үнэнч байна
бодитой шатаах , тэр ч байтугай өвдөлт бидний хайр
хуурмаг шилжүүлэлт нь бидний төсөөлөл байсан бөгөөд
манай дэлхий дээр жүжигчин байдаг байна чимээгүй
кино жүжигчин чманай багц ишлэл дуу дуулдаг
романтик кино зураг авалт нь "Энэ өвчин ямар ч
бидний шатаж буй хайр нь" та нар Намайг та дараа нь
байгаа байх болно байж болох юм шүү дээ бид аль аль
нь харж, мөн ирээдүйд мөн л тийм явцын нэг талаас нь
манай буланг үзнэ үүмөн орон зай бүгд адил
маршрутаар мөн адил ажиллаж эцэст нь idealize ,
үргэлж та санаа алддаг та шархны байж болох юм ,
учир нь та ямар ч гай зовлон нь олж харах хэцүү
ирээдүйн айж байсан юм санаа алддаг амьсгалах
төлөвлөх all'm авдаг таарсан амьдрал гэдгийг мэдэх
байсан тиймби төсөөлж болон төсөөлөл нь найдвартай
биш байна гэхдээ бид тусдаа байгаа ч хамтдаа байсан
ч зүгээр л энд байгаа би та учир нь хэрэв би та хэзээ ч
мэдэхгүй бол та дараах зүйлсийг мэдэх хариу харилцах
гэдгийг мэддэг ч би энд тэнд өөрийгөө олж , учир нь
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тийм би та нартай үргэлж бэлэн байдаг байна уу би
мэдэхгүй байнаодоо ч би та би та ярьж инээмсэглэж
инээж хариу үйлдэл чи намайг үйлдлийг зөвхөн
төсөөлж л учраас мэдэхгүй гэхдээ би ямар ч саад бүхий
л сайн сайхан хил хязгааргүй намайг төсөөлж , та бид
үргэлж л хамт , эсвэл тусдаа холбогдсон байна аль аль
нь , би та нарын тусламж хэрэгтэй байдаг,би та нарыг
би та нарыг зүгээр л би нисэх бүдэрч ч үргэлж унаж ,
эсвэл миний aleijo чи миний хүсэл амлалтын эмчлэх би
та хангах нь биш, харин татаж явах нь үнсэх болтугай
хэмээн би та хүсвэл бид авахуйц үргэлж санал нэг та
харж байна -г үзнэ үү харах та батлахби бүх зүйлийг
олж , би цаашид чамайг харсан шиг байх болно
төсөөлж байсан болохоор юу ч мэдэхгүй , би үймээн
давсан хэдий ч та нар миний бичсэн , юу мэдэрч би
үргэлж дэргэд нь таны хүсэж байсан зүйл чинь уншиж
байхад та бас намайг мэдэрсэн мэдэрсэнтулаан та нар
ч гэсэн би таныг харж төсөөлж мэднэ хайж ямар ч
харахыг хүсдэг , учир нь хэрээ хэн ч жинхэнэ эзэн
хааны байлдан дагуулсан буруутгаж байна disculpa
бөгөөд ямар ч хуурч мэхлэх харах байсан төсөөлөл
байсангүй.
Хэн нэгэн таныг нэр төр ялах бөгөөд энэ нь хүрсэн
учраас дараа нь түүнээс маш их аз жаргалтай урам
хүрэхийн тулд ялж , та баярлуулж ба түүнээс дээш
байгаа тохиолдолд үргэлж илүү ямар ч coisita хүсдэг
юм , учир нь түр хугацаагаар аз жаргалтай зохион
суухыг хүсч байгаа зүйлээ хүрэх үед хүчин төгөлдөр
бус болох , эсвэл тэг болгоогтун, хэн ч тоглолтыг нь
орхихби одоо аз жаргалтай байна ч following've ноён
бол одоо өөр нэг хүсэл гэж бодсон.Genius надад гурван
хүслийг бус, харин arem хүсэл , тэр ч байтугай одоо MR
олгох .Genie хонгор минь , биднийг жолоодож хүч нь
үргэлж хувийн болон практик идеализм Тиймээс
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хамгийн тохиромжтой зан үйлийн болон нийгмийн
байдлаа хамгаална дагах гэсэн зан нь би гоо сайхны
цаана их бага ямар нэг зүйл шиг санагддаг жүжиглэх
хандлага тэмдэглээд энэ ялгаа алга үгүй бишмөн
бодол, санаа зэрэг хайж байгаа эсвэл бидэнд олгодог
байгалийн хүч бидэнд ямар нэгэн Ai онцгой байх
эрмэлзэж ямар өвөрмөц бодь болон шалтгаанаар
өөрийнх нь генератор байх тэд гэж бахархал болж
учраас дагаж мөрдөх нэг замыг биелэлээта нэг л өдөр
аль хэдийн хөлөг онгоцны зогсоол та гаргаж тавьсан
тэвчих бас хайрлаж, уучлах шалтаг болон upa бүх гэм
бурууг нь эвдэрсэн унаж шүхэр ч явах хүсэлдээ ямар ч
итгэл намар зогсож тэмцэх итгэж байна!Зүрх сэтгэлийн
үндэс хоорондын холбоог бий бий цохих хөгжилтэй
Мариголд таны өнгө намайг сана тод миний сэтгэл
татах увдис , таны сайхан сайхан үс нь өвчин эдгээх
амьсгалж , амьдарч байгаа хэнд ч , та хүсч Өөрийн
ногоон, бор таны гүнж сэтгэл татам Сэтгэл зүрхийг
тань, диваажинд намайг авч тэр инээмсэглэл би аястай
гардуулан энэ хүсэл тачаалын төлөө талархал угтан
ганцаардлыг алах
Би та нарыг би дахин харж хайрын дохио байсан
хайртай , хайртай дуртай засвар буцаж анзаарсан өөд
ширтэн харав.
Та ийм тийм байсан , би та байсан талаар би та нарыг
тавьж, та бараг choravas би гунигтай байсан шиг биш
юм хараад надад ингэж хэлж байгаа бөгөөд та нэг л
өдөр та өөрөө олох уу гэж би чамд дургүй байгаа юм
биш шүү би баяртай байна хүссэнээр байж чадахгүй
байна тийм асуувэхлэл болгон миний тухай санаарай
амьдрал зураг гэж боддог алдаж, би та нарыг олох
болно гэдгийг би та энд угтан газар надад өгдөг аян ,
та нар аль хэдийн байж надтай хамт эзэлж , таны
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нуугдан намайг юу ч гэж хэлсэн эхэлдэгнь beijito , бүх
зүйл сайхан байна.
Асуудал нь намайг мартаж сануулж , харин би одоо
ямар ч өнгөрсөн нь орчин үеийн мэдэрдэг өнөөдөр
сэдэв харж, мэдэрч, өөрөө надад бүх шүлэг нь
өгүүлбэрээр хэлбэл захидал дээр явцгаая байна гэж
уриан болгоогтун гоёлын ямар ч судалгаа сонсох ямар
ч сонсох унших бичих ямар ч бий ямар ч төсөөлөөд
үзмөн нүдэнд хуучин нүүр мэдрэх нүд үнэнийг ойлгох
энэ мэдрэмж бүхий л дахин дахин хийх , би бас Урвуу
цаг байхгүй бол та үзнэ үү, эсвэл аяндаа ямар ч өмнөх
үе байсан юм шиг нямбай , бодитой одоогийн өнөөдөр
болохоор
нь
мартаж
байсан
байна
demagoguery'mминий санаж гадна би байхгүй дотоод
нүд ирдэг бөгөөд би өөрийгөө олж одоо мөч байсан
байсан надад биш удаа үйл явдал мөч энэ царайг
хором харж байсан бол одоо бараг акт нь энэ үгийг
гарч харагдсан нь одоо байнанэг нь зүгээр л ямар нэг
зүйл хүсэж байна гэж хэлсэн боловч тэр үеийн
үзэгдэлд тэнцэх бичих нь таашаал үргэлжлэх болно ,
бичих цахилгаанаар нь түүний өдөр тутмын бодисын
амьдардаг хүний баяр баясгаланг төрсөн бараг алга
болж, ус нь зөвхөнтодорхой, тендерийн нүүр явж
тайван , заримдаа алдаж, тэр юу хүсч байгааг сайн
мэдэхгүй байгаа ч интоор шиг сайхан байх зорилготой
болдог таны эмэгтэй хатагтай охины нүүрэн дээр
ажиллаж байгаа юм байна нулимс захидал нь бусад
шиг тэнэг мэт үгс нь заримдаа байнауур хилэн ч
өөрийгөө энэ дэлхий нэг хэсгийг эргүүлж байгаа нь
аялалд нь өгөөжийн шархыг шатаж бодож байгаа бол
гэрэл нь дотор ирж гэрэл мэдэхгүй байна , би гүн
харцаар түүнийг харна уу та би мэднэ бодож байгаагаа
мэдэж байгаа зүйлээ айдасби тэнд та нүд айдас мэдэрч
хаах хүсэлтэй байгаа хүсэл , би та нарын хөгжилтэй
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гэж бодож хүсэж байна, та нар эдгээр ганцаардсан
шөнө эдгээр үдээс хойш өөрийн хүслийг мэдэж байгаа
зүйлээ мэддэг хэн нэгэн хүлээж инээмсэглэл нэвтрэн
орох хулгайлах авч байгаа ч энэ нь өөрийгөө авч
байхгүй бол зоригтой хүсэлтэйтаны бидний мөрөөдөл
нь голын эрэг дээр бид таарсан би та нүүлгэж, чулуун
хэцүү ч би дотор шугам хоорондын бичих тусгасан
сууж байгаа бол та , ус галзуу зүйлийг цэвэр эхнэр нь
хөдөлгөдөг усанд чулуу нь эргэн тойронд тэнэг
инээмсэглэжюу ч биш өөр юу ч биш , юу ч аквариумд ч
тэр бэлгийг нэг өдөр жараахайнууд нь эрх чөлөө авах
нь хангалттай амьсгал , хүчилтөрөгчийн авч, тийм
Тиймээ би та нарыг яаж ч асууж байна гэдгийг харж
Сайн байна уу мөрөөдөж чадахгүй байгаа аквариумд
хуурмаг төрлийн загас чи би их, бага та нар Намайг
сонс гэж хэлэхби илүү би талыг харна уу гэж бодож
байна та бага ч хэзээ ч үзнэ үү бага харж, бүтээлч авах
нь кофе нь итгэл хэн нэгэн намайг хумс мэдэрч татах
алдах байсан сөрөг ямар та нарт санаа зовж биш,
харин та нарын эерэг, бүтээлч оюун ухааныг чөлөөлөх
харин хэзээ ч бүү мэдэрсэнтийм хүсэл урагш хараад би
та дур булаам шидэт л байсан хараад байдаг нь хэзээ ч
мартдаггүй бөгөөд та дараа нь тийм би та аз
жаргалтай, бусдын адил аз жаргалтай баяртай хүсэж
байгаа хэн нэгэн надад хэлсэн би хүн амын хөгжиж
хүсэж байгаа юу намайг хамгаална гэжта нар байсан
юм хүсч л та зөвхөн чи , би унаж буй бороо, нэгдмэл ,
бид бүх ид шид нь эдгээр дусал нь дарагдсан байдаг ,
би бичих үед би мэдэрсэн үед бүх баяр баяслыг
дамждаг юм омогтой би харж ямар нэг нойтон юм
хараад би аз жаргалтай байнаби санаж байна , цаашид
шулуун өмнө таныг харж, энэ нь би та үргэлж миний
найз илүү хавсаргасан бие уруул нь бие нь хүйс уруул
нь хүйс надтай хамт таныг харж үргэлж түүнийг хараад
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ямар нэг зүйл байсан, ямар нэг зүйл байсан гэж
хэлээгүй байхад гэж бодож хүсэж байгаахүссэн бүх
бүрхэг байгаа энэ хэмжээсийг оруулна харанхуй ирэхэд
гэрлийг эргэж гарч явдаг нь хэзээ ч нар мэт шар
сүүдэртэй сайхан ямар нэг зүйлийг бий болгох, бүх
өдрийн эрч хүч цацруулсан байсан нь миний төсөөлөл
танд тавьж эвдрэлийн холбогдолгүйгээр ямар нэгэн
хүчтэй нэг мэдэрсэнта харанхуйд бүх төслүүдийг олж
харахгүй хаана ч хоосон нь ямар ч сэдэл төсөөлөл
байдаг шалтгаан нь харанхуй хана хамгийн саад тотгор
тэмтрүүл дусал төсөөлнө шоу би хэзээ хүртэл гэрэл
хүртэл даавуугаар гэрэл эхэлнэ
Гэж би бодож мөрөөдөж болно , гэхдээ та ч бас намайг
зүгээр л юу ч бодож адил оюун ухаан хүн хүн өөрөөр
боддог юм шиг бодож байна!Би намайг онцлон болон
ear'm файлууд харагдана шингээж амарч хэлсэн дууны
өнгө аяс эвдэрсэн бүх эрхтэн унтаа сэтгэл хөдлөлийг
мэдрэх ямар бага зэрэг хайр байх нь darkness'm
зорчигч тээврийн харж байгаа шиг бид бодож, үйлдэл
нь үргэлж зөвхөн нэг болж байх ёстойунтаж гэхдээ энэ
нь хурцадмал байдал Pulse'm байр суурийг гарахын
тулд юу ч мартах нь илүү байж болох бус, магадгүй
хамгийн сүүлд намайг суллаж , би тайван байгаа ч
хариу үйлдэл ч энд нөхцөл байдал асарч үйлдэл
байхгүй бол асуултын хариу нь сайн цаг үргэлж бэлэн
байдаг юм байна тохируулж сүүлтsofridão унтраах
буудсан байна.
Би мөрөөдөл илүү сэтгэл татам гоо сайхны их агаарын
гүнж минь урам зориг надад зүрхийг хамгаалахын тулд
ямар ч арга хэмжээ байсан unarmored таны баатар
дайчин чинь төлөө бус төсөөлөл байсан нойрмог та
нээгдэж байсан байсан нэг нь байсан бол түүхийг шиг
би чамайг харсан сэрээд мөрөөддөг гэж бодсонби хүсэл
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та нартай хамт байхыг хүссэн түүнийг хайрлалгүй
үнсэлтээр асуух хэвтэж налуу таны хажууд та нарын
тухай бодсон унтаж та амаа унаж би та тайван сараана
дэлбээ таны сүрчиг би танд хурц гэрэл хурц гэрэл
flustered авч уулзахад намайг хүргэж үнэрийг -г үзнэ
үү өөрөө та мөрөөдөж олсонбид та намайг та санагддаг
алдсан маш сайн хийж байгаа инээмсэглэж намайг хэн
ч цааш явцгаая од надад та өөрийгөө нөөцлөх , харах
нь таны дээвэр байгаа тул зөөлөн мянга гаруй буюу
түүнээс илүү дээр нэмэх нь хязгааргүй нэг тийм сайхан
юмта намайг таны баяр баясгалан та нарын ид шид нь
газраас та нарын төлөө явцгаая нь илүү их мэдрэх
боломжгүй юм би мэдэрч байна.
Та байгаа нь эмгэнэл smiling're маш их байна би
хөгжилтэй байдаг хамгийн шилдэг нь би хүссэн most're
бүх зүйл бөгөөд нэгэн хөөрхөн хүүхэд нь их энхрий
байдаг хүссэн надтай хамт та хүсч маш их найз маш
эрхэм байдаг явганаар эргэн тойронд болж байгаа нь
хүүхэд хөөрхөн юм байна шүү дээхамгийн их баяр
баясгалан миний хүү минь pesky дэггүй хүү дэлхийн
байна юм байна та нар Жеймс минь гөлөг миний хүүхэд
, сэрүүн ч бүтэн өдөр таны инээмсэглэл нь эргүүлж
миний хүүхэд байна, та нарын баяр хөөр ханын эм нь
ямар нэг зүйл нь цэвэр харайлтын нь тун гайхалтай эрч
хүч байнаучир нь сайхан ирж, та ТТ үргэлж
инээмсэглэн, гудамжинд явахад бэлэн л өдөр маш
хүйтэн болохоор сайхан шүү дээ надад надад таны
курс өгөх , цэцэрлэгийн байгаа нь хүүгийн надаас
acercas та болон шиг сахилагагүй тухайта нар Намайг
та нар миний хажууд үргэлж чамайг хүсч мэдэхийг хүсч
дуртай
Үүлэн дор явж Ангараг дээр дахь гариг нь Ангараг
болон Бархасбадь байсан тэнгэрийн доор нисч чамд
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хайртай шийдэж, Бархасбадь гариг таныг минь үзэг
гаригаас баяр хөөр дамжуулж ямар нэг зүйл байсан
цахилгаан хүч чадал байсангүй байсан нисдэг байх юм
энд байсанцэцэглэсэн байсан хайр тийм нар хүч
наранцэцгийн ямар нэг зүйл шатаах хайр найргүй,
ширүүн хөөж байсан шиг сайн дураараа нүүж мөрөөдөл
нь амжилтын хүсэл хэмжих нь бодит бүх юм маш их
байсан байсан байсан гайхалтай эцэст нь маш их
хайраар харжтаны од гайхалтай фото Гялалзаж
гялтганасан би сарны миний , таны ЭХЗГ- ландшафтын
би газар дээр , мөн далай доор аялах чамайг харсан
аялал байсан харсан дээшээ харж байсан цонх руу
дараа нь би зарцуулсан тэнгэрийн хаяанд их урагш
хараад би харсан сканердсан анзаарсангазар дээр ,
мөн далай дор явсан авсан гар зүгээр л хажуугаар юм.
Saudade хүсэж байна хүсэх явдал юм хайрлах гэж
бодож байна Би чиний хүсэж байна Энд та нарыг юм
уулзалт та ямар байх нь таны байгаа алдсан нь мэдэрч
байгаа тухай өөрөө үргэлж бодож байна хайрлах юм
хүсэж байгаа явдал юм санаж , бодож сэтгэн, хүсэж
байна, мэдрэх явдал юм-t , та нарыг хараад ямар ч
чамд хайртай , 5 мэдрэхүйгээ та хүсч байна: нүдний
хараа хаалга ямар ч чамайг хараад , та үнэр үнэр ямар
ч дуу чимээ сонсож та үйлдлийг сонсоод, ямар ч танд
болон мэдрэгчтэй танд нотлох ямар ч намайг баярладаг
амтсанаж, эргэн дурсахуйгаар мэдрэх нь илүү дээр ч
хүрч .
Сонирхолтой ямар нэг зүйлийг бий болгох ч бий , юу
мэдэхгүй байна уншихыг хэн нэгэнд бичих өөрчлөх бод
доо маш их бүрхэг байгаа нь би мэдэх учраас ч би
бичиж, би унах оролдох болно гэж бодож эхэлж унших
ямар нэг зүйл байдаг нь энэ байдлыг нүүр нь байр авах
хэрэгтэй урам зориг дутагдаж байнаэнэ нь авах амар
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биш юм, учир нь бууж өгдөг.
Тэнд нэг өдөр зүгээр л нэг өдөр , нэг жилд адал , эсвэл
misadventures хэлэх юм бол одоо нэг жил өнгөрсөн би
эдгээр 365 ногдож 50 хоног дахин жаахан хүндрэлтэй
байх болно 50 хоногийн 24 цагийн турш энд өдөр нь
долоо хоногт нь жилийн 365 өдөр , 7 хоног байдаг
харж болножил 24 цагийн үед зарим огтхон , 60 минут
нь богино , түр зуур амьдарч !

айдасгүйгээр erer ялалт миний аялал тулаан зураг
ялалт гавъяа юм ирсэн онгоцон дээр ахмад гараар
бүгдийг байсан юм тэнгисээр хажуугаар юм.
Энэ нь хэн нэгэн тэнгэрийн дор хаалга , нээлттэй цонх,
эрэлхэг нислэг түгжих гэж баяр хөөр -O болвол
ойлгоогүй сул тэмдэглэл нь намайг үүрдийн харилцан
гэрээ , тэнд сараана , marigolds өмнө маш их халуун
газар орчин дүгнэлт үйлдэгч хэн ч үгүй байнасудал
учир шалтгаан нь дээвэр дээр чийгтэй нойтон хөрс, нь
эвдсэн чийдэн болон арчаагүй аюулгүй хүртэл хатах
биш байгаа хурцадмал байдал хүнд хэцүү ч гэсэн удаа
ч ойлгож, ард олны дунд ганцаараа байна гэж үзэх
ямар нэгэн би хэн ч мэдэж дунджаар хэнийг ч
өсдөгхарин энд байгаа ч , бүх их дургүй инээмсэглэл
товчхон дээрх амьд халаглах нь би сайн ойлгодоггүй
байсан зүйлийг бичсэн ч ялангуяа би бүх зүйлийг
хараад мэдэрч, дараа нь уйлж байх юм харсан нь надад
өгсний учир уйлж, та дараах зүйлсийг мэдэх хэдий ч
энд юу ч өргөтгөсөн үнэртэй ус нь үзье гэж хэзээ ч
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байдаггүйөвдөлтийн edgy хүсэл дараа нь ямар нэг юм
хэлэх цаг болсон асдаг нь зөвхөн энэ нь бүр ч сэтгэл нь
хүчтэй хүсэл тэмүүлэлгүй , хүчтэй цохиулах зэрэг
санаа авч л байсан юм насос болохгүй вэ зүрх нь
заримдаа хол судал дээр цус гүйж явдаг хөдөлж ямар
нэг зүйл байсан учирүргэлж миний төлөө , эсвэл та
бидний хайртай аль аль нь учир юм , бас л ямар нэг
зүйл төрсөн ямар нэгэн зүйл болон цэцэглэж татгалзах
нь биш юм авах ёстой төгсгөл мөн гэж би боддог эхлэл
байдаг та нар эцэст нь мэдэрч ямар нэг зүйлийг айж
байна , учир нь Гуйлгачин хүн голдуу хүмүүс байсан
бөгөөд оюун ухаанаа байсаннэг өдөр бүгдийг өсч, хоёр
дахь нь алга болсон тул бүх юм байсан нь зөвхөн
нэгийг нь нэг өдөр, байнга өөрчлөгдөж байгаа өнөө
үргэлж цаг хугацааны ухралт байсан цаг маш чухал ач
холбогдолтой байсан юм байх ч бас нэг хором
амьдрахыг хүссэн , хангалттай заримдаа ямар ч урт
байсан учраасби харж, үйлдэл нь зүрхийг олж авах нэг
арга хэмжээ харуулж байгаа нь үнэн гэж юу болох
залуу насандаа үнэн байсан төсөөлж ч юм бэ гэж дахин
төрөхийн болно гэдэгт бид итгэдэг зүйл айж байсан юу
хэлж мэдэхгүй ч , эсвэл хэн ч бүтээлийг холболт
байсантэр угаалтуур нь гараа хажуугаар хоосон бол
тийм ч энэ шалтгаан биш юм байх биш гэж бодож
байна гэсэн үг биш юм , учир нь хэн нэгний талд
үргэлж бэлэн байдаг байсан бүх гэсэн ганхалт нь биш
байсан ч тийм энэ нь шиг үргэлж биш юм , хэзээ ч
хүсэж байсанби биш байна , учир нь биш, харин ч биш
үйлдэл нь нэг эрх чөлөөний төлөө бус болгоогтун , чин
сэтгэлээсээ тэмцэх болон хувирсан нь заримдаа зүгээр
л би хийж байгаа болон аль хэдийн уншиж байх гэж
бодож байсан өргөжүүлэх, бичих , учир нь амьд байхыг
л хүсч үнэн биш, нэг тийм биш юмтэр явж, зогсож гүйж
явдаг чөлөөт, ухаалаг сэтгэлгээний явагдаж жимс
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алхаж хөдөлгөөний мэдэж байсан , би мухар итгэхгүй
байна энэ нь ертөнцийг хайрладаг , бүр биш ч хайртай
учраас л алхсан хүн итгэж , түүний нээлт асуулт
таамаглал худал хуурмаг төсөөлөлд байдаг шиг
унтажпуужин үүсгэх ион буюу протон бүхий гэрлийн
эрчим хүч бөгөөд энэ нь харсан ч тэр нь ямар ч гарын
авлага гаргаж, энэ нь хүн гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд
харин зургаа дахь мэдрэхүйгээрээ мэдэрсэн л төсөөлж,
бий болсон маш бүдүүлэг байсан юм байж чадахгүй
байсан боловч энэ нь болсон болохоор бодит юмүед
бид хүссэн юм.
Бид мөчид гаргасан товч амьдарч байсан бол, уран ,
тэр ч байтугай халуун эсэх , хэн ч гэсэн хайр нь удаан
та үнэн юм гэж төсөөлж байснаас амьсгал нь тодорч
шатаж авдаг ч юм өвчин ямар ч хайр төсөөлж өвтгөж
өвчин байсан юм гэж хэлэх вэхайр , тэр ч байтугай
харж ч ялангуяа мэдэрч, харж , харин дараа нь өвчин
нь зүрх ирдэг учир нь та нарын хайрын харилцаа нь
буруу хайр сэтгэл хамгаалалт бий болгодог өвчин
хамгаалах х сэхг й байх ч гэсэн хайрлах өвдөлт
биднээр хийлгэхгүй адил зовж , өгөх нь таныби зүгээр
л элс салхинд сормуус дарж хайрлаж хайж байна би
далайн од нь гуйлтыг бүдэрч бүрхүүл бүхий наран
шарлагын үзнэ үү долгион нулимс -г үзнэ үү харж ,
тийм болохоор нь үр тариа зүрх сэтгэлийг минь
хооллоно.
Би учирсан бол би харж чадахгүй байсан эсвэл
наранцэцгийн баясагтун инээмсэглэж байсан зүйлээ
ойлгож, нарны гэрэлтэй хамт embellishes өөрийгөө
чөлөөлж мөн галзуу айдас л намайг харж чадахгүй
байсан нүүж байсан нь бага зэрэг ямар нэг зүйл байдаг
гэдгийг багалзуурдаж алах нь таны гоо үзэсгэлэнг
харуулсан байсан учраас байсан юмэнэ тохиолдсон шиг
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хэн нэгэн түүнийг хараад хэн ч миний зовсон , учир нь
анзаарсан амьдарч, эсгий гэх мэт ямар нэг зүйлийн
төлөө зовж чимээгүй байсан ч үлдсэн тул товчхон л
эргэлзсэн нэг хүнийг хараад , учир нь шивнээн одоо
инээж биш үү тулгарч болох зэрэг урт хэсэг зуур
тарчлал болсоншөнө хүйтэн би нэг хэн ч хэзээ ч цуг
буцаж бүх зүйлээрээ, юу ч замын бууж ирсэн ч юм хэн
нэгэн байгаа эсэхийг тодорхой үйлдэл харсан та нарын
нүдэнд богино байсан, одоо ур чадвар уйтгар гуниг
байсан зэрэг нь тодорхой бус бус, Agias , буруу насны
гэсэндараа нь би тааз хараад, бүх зүйл нь хүн
төрөлхтний нь саад дуу хоолойг дуугүй байгаа бүх
гэсэн нь даруу төлөв гунигтай нүдний хараа , би шалан
дээр очих үед намайг алдар суут сонирхолтой соронзон
хальсны нь унаж байгаа учраас өвчин О , доош миний
O хоосон юм шиг санагдах боловгэж хэлэх хэн нэгэнд
нь саад дуугүй болохоор тэр надад алга би мэдэрсэн
баяр хөөр биш байсан гэж хэлсэн , маргааш
сайжруулах нэг өдөр л аз жаргалтай байхад тэр хүн
харамсалтай нь байхгүй учраас л хүссэн зүйлээ нэг
өдөр сэрээд болдог
Харанхуй ганцаардал нь ах ямар ч гэж хэлж гарч хүрч
энэ нь байсан бол энэ нь зүрх тань тоглох гэж байгаа
бол зүгээр л ганцаараа байх ямар ч өршөөл үзүүлсэн
байна
Би чиний инээмсэглэл мартаж хэзээ ч би чамд өөр юу
бичиж сууж Эдгээр чулуу Танай компани тэр ганцаараа
байхдаа үргэлж дараа үед та цаг хугацааны бодол ,
мэдэрч ямар нэгэн зүйл байсан юм , та нарыг зүгээр л
санаж байлаа .
Мөрөөдөл дохио руу намайг та одоо ч төсөөлж бодсон
уу эсвэл ердөө л зүүд явж болно гэж харах болов уу
хэмээн эргэлздэг барьж үед юу ч юу ч маш ховор
194

мөрөөдөж нь буруу ойлголт юм сэрээх сэтгэлээр
унагадаг бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ямар ч
дотор нь бүх зүйл өөрчлөгдөж , эцэст нь мөрөөдөлэсвэл
бүгд тэнцүү мөрөөдөж байна.
Гэхдээ гунигтай шөнө амь нас, нам гүм , маш sullen
misanthrope нам гүм нь од , тэр ч байтугай жинхэнэ
ханиа гэж бидэнд болгогч байх найдвар хэн нэгэн нь
найдвартай нэгэн байдаг ч гэсэн хамгийн харгис болон
харгис хэрцгий, байгаль орчныг гэрэлтүүлж, найз дээш
татах нь сарны туяа гэрэлтэж байнаямар ч үед үүнийг
ямар нэгэн байдлаар найз нөхөд байхад мөн түүнчлэн
тэрээр хэзээ нэгэн цагт найз гэж хэн бэ ялгааг мэдрэх
нь зөвхөн таны хүйснээс хайж итгэхгүй байна өвдөлт
нь бидэнд учирсан хайраар харж болохгүй вэ итгэл
үнэмшил ямар ч хайхрамжгүй бидний авч үзсэн эцсийн
хэн нэгэн байхнайз ба энэ нь хүн үргэлж өөр төрсөн
үеэс эхлэн тэдний амьдралын замаар тулгуурласан юм
болдоггүй , учир нь ямар нэгэн зүйл болгож мэдэх үгүй
гэж хэлсэн бол нэг л өдөр хүн хэн ч хэлж болох юм гэж
байсан ч цаг хугацаа өвдөж хайр итгэлийг мэдэрдэгөсч
, улмаар хүн хэн нэгэн урьдчилсан мэддэг, тэр хүн
болон түүний сайхан юм бэ , яагаад ч мэддэггүй байсан
бүхнээ нас барж байна.
Би дахин намайг гялалзсан , хүчтэй од мэт гэрэлтэж
ялж байсан юм харагдах гэрэлтүүлэх үргэлжлүүлэн
миний нүд мэдрэх сайхан байсан барьсан нь тодорхой
гэрэлтүүлэх зүйл гох хүчтэй байсан юм бэ , би харав
хайрлах нь шалтгаан байсан та нарын нүдэнд харсанта
нар миний байж үү хаана үзнэ үү хүсэл таныг надтай
хамт үргэлж байхыг хүсдэг хэн нэгэн дээр уйлж миний
мөрөн нь энэ хуйлмал дээр бичигдсэн нэг замаар явж
хүсэж байна, бид үргэлж гэрэлтэж манай сарны гэрэл
адил од нь ялах тэр газрыг хүсч үргэлж байна.
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Би юу болсныг л эцэст нь та бүгдийг ч гэсэн ийм зүйл
тохиолдож болно гэдгийг мэдэхийг хүсэж байгаа нь
хаанаас эхэлсэн тэндээ мэдэхийг хүсч, дууссан
хэтэрсэн байсан тул тийм үйл явдлын талаар мэдээлэл
байсан гэж болно гэдгийг мэддэг байхыг ойлгох нь
тийм ч хангалттай ойлголт мэдэхгүй байна ойлгоогүй,
ойлгож чадахгүйэнэ нь би энэ радио хөгжим
сайжруулах амарч, намайг хөтөлж зөвшөөрөх цаг
болсон шөнө гүн харанхуйд харсан харсан нь зөвхөн
хүсэл юм, учир нь эцсийн би чамайг хэзээ ч мартахгүй
гэж , та үргэлж ямар ч нөхцөлд бидний хайр итгэн
найдаж болно гэдгийг урьдчилан хэлж чадахгүйтэр
нууцыг хадгалж байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж сайн чих
нь чимээгүй шөнө гэж нэрлэдэг шиг боловч бага зэрэг ч
үргэлж conniving хэлсэн учир би баяртай байна , учир
нь шөнө хамгийн эмзэг мэдрэмжийг хуваалцаж болох
хамтрагч юм.
Эрх чөлөөний whiff хорих мэдрэмж болгоогтун , харж
бусдад ямар ч анивчих хүчдэлийн мэдрэл , илүү Улиг
болсон ямар нэг зүйлийг үнэ төлбөргүй , байгалийн
байх дуртай тайлах нь АНУ-д гаргасан байна бонд
нэмэгдүүлдэг гэсэн сэтгэл зовнилоо гарахын тулд бүх
дэлхийн хоригдлыг амьдрах вэсекси эсвэл би хэрхэн
ажилладгийг нь төсөөлж бичиж, ямар нэг зүйл төсөөлж
байх байсан, мэдрэх зогсож, тэр ч уншихад та бол
итгэл найдварын баяртай сэтгэлийн замаар явж бүх
зүйлийг бичиж үзнэ үү бүдүүлэг минь сайхан төлөөлж
буюу .
Энэ нь нэг харах амьдарч байхдаа амьсгалав тамхины
утаа нь өөр амьсгал нүд хойш нэг амьсгал тэлэх
тулгарч байна вэ гэдэгт итгэдэг амьсгалах хүсэл
мэдрэмж нийт алдагдал мэдрэх нь биднийг түлхэж Энэ
нь хувь хүний ганц албан тушаал, ямар ч
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зорилгогүйгээр энэ баримжаа алдсанэнэ донтолтоос
эерэг хандлагыг гэж шаргуу хүчин чармайлт өнгөрөх
жимс ид шид болсон нэгэн өдөр хол явах цаг итгэл
найдвар өнгөрч өмнө минутын би одоо өөр нэг амьсгал
нь байнга ямар нэг зүйл эрж , үг нь удаан тамхины
түлэгдсэн өнгөрөх үзэх байсан юмтэд мөн чанар нь
гарч , тэр илүү сайн , илүү байхыг хүсэж байгаа бол
ямар нэг сайн зүйл , тэр ч байтугай онцгой эх байх
болно !Ялагч , эцэст нь бүх дараах нөхцөл байдал нь
хуурамч үзэгдлээр нь барьж ч миний бүх талаас нь
чимээгүй шөнө өглөө ялж эзэмдэн аз жаргалтай , эсвэл
хүссэн л учраас маш их аз жаргалтай байх
Мөн би бас дахин төрөхийн өмнө нь нарийн учир
шалтгаантайгаар ер бусын зүйл рүү энгийн болгох
амьдарч байгаагүй бол хаана байж би сонссон зүйлээ
сонсох амьдарч, үгүй байсан тул амьдрах аз жаргал
өртөмтгий ямар ч century'm энэ өдөр өнөөдөр зүйлийг
бодож байгаагаа л нэг хэсэг болохбид зарим нэг дэд
эсвэл ямар нэгэн ариун журмын боол юм бол бид би
үргэлж бидний төсөөлж бүхнийг итгэж хамт өдөр бүр
амьдрах ямар нэг зүйлийн талаар мэдэж баттайгаар
өмнө явна санаа байхгүй бол ухаангүй зүйл байх юм
бол жинхэнэ амжилт болох нь хүрээлж , үүнийг
орхидогнэг удаа байх нь тэдний үйл ажиллагаанаас
шүүх биш юм хүний эрх чөлөөг эцсийн хүрэх нь
мэдрэхүйн төсөөлөлд ялаа чөлөөтэй амьдрах явдал мөн
зүрх фунт болгодог ажилладаг орохыг .
Нэг өдөр маш хурдан явж байсан бол өөр нэг удаагийн
дэлхийн галзуу уралдааны эргэж ирсэн удаан ч
тогтвортой, баттай алхам болсон гэж би удахгүй эргээд
зогсож байсан нь илрүүлэх нь амьсгал болон нөхөн
сэргээх итгэлтэй сэргээж , амьдарч шаардав алдах
чадсан билээуралдаан гэж нэрлэдэг амьдрал миний
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тэмцэж, -ээр ... сайн хугацаанд байрладаг нь аз
жаргалтай байх нь зорилгодоо хүрсэн гэсэн түүний
төлөө байсан юм ганцаараа тэмцэж шаардлагатай эрх
чөлөө бөгөөд энэ ганцаардлын эгч , түүнчлэн байнга л
онцлон анхны бөгөөд явах юмэнэ тэмцэх сүнс байхдаа
Эцэст нь та зөвхөн эхний болон сүүлийн ажиллах
ганцаараа өөрөө байж болох ч бид хэзээ ч ганцаараа
өмнө амьтай , тэр амьдарч байгаа болохоор нэг цикл нь
зүй ёсны юм эхэлж байгаа үед эхний болон сүүлчийн
ажиллуулж байнаэцэст нь явах боловч амьдралд
бидэнд ялж байна цэгүүд байгаа нэг газар ийнхүү анх
удаа амьдрал юм , нөгөө өнгөрсөн ч алдаж бид үргэлж
ялах амьдралын уралдаан болон тэр үед ямар ч
тамирчинтай хэзээ ч бүү зогсоо тэр тэмцэх юу юм,
амжилт !
Зугаа цэнгэл тус Powered , equacionei бясалгаж , эцэст
нь тайван бус хүн нь намын арга хэмжээ авч л үед нам
гүм байх нь тэвчиж чаддаггүй, болдоггүй, амьдардаг
бидний гаднаас тэсч ядан ямар нэгэн зүйл хайх , учир
нь дотор ирдэг аз жаргалын хайх шаардлагатай бол аз
жаргалгүй болдогтүүнчлэн энэ асуудал нь биднийг
гунигтай ганцаардлыг тэвчихэд болгож, биднийг нь
амьдралынх нь autistic арга зам боловч хамгийн агуу аз
жаргал нь энэ тухай бодож болохгүй олдсон учраас бид
юу ч эрж хайдаг аз жаргалтай дүүрэн нэг болж,
өөрийгөө
хамт
амьдарч
хүрэх
хүчирхэгжүүлдэг
зогсоохбидний дотор байдаг.
6tar байна ... 6tar тэнд та нар хүссэн үедээ нь ... тэнд
6tar ямар ч шаардлага байхгүй 6tar ч биш бол ...
байхгүй бол ... ... 6tar бүү асуу үед тэнд 6tar би 6tar
тэнд байхад намайг ... мэдэрч чаддаггүй болдөл ... тэнд
6tar чи надаас бодох үед ... 6tar дэмжсэн ирдэг ч ...
тэнд 6tar та тэнд төсөөлж үед ... 6tar тэнд сэхг ч
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байхгүй ... 6tar тэнд л тийм ... 6tar байгаа үед намайг
учир ньта нар надтай хамт мөрөөдөж , учир нь тэнд
хайр ... 6tar та байгаа учраас ... тэнд 6tar ... 6tar тэнд
би 6tar байна гэж бодож байна вэ ... үргэлж байдаг ...
энд 6tar байна ...
Хэзээ нэгэн цагт таныг харж , мөн энэ нь сонирхолтой
охин охиныг харсан гэж хэлэх юм бол , та намайг
итгэхгүй бөгөөд хэзээ нэгэн цагт зүгээр л gostasмэдэрч хүссэн тийм үзэсгэлэнтэй, тачаангуй зуунд
амьдарч хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан эмэгтэй хүн
байсан тод харагдах хөгжилтэй болон гялалзсан
инээмсэглэн ямар нэг зүйлийг байсанта шидэт ?Энэ бол
миний өдөр тутмын байсан юм.
Нэг өдөр ч гэсэн айж байсан надад энэ нь зүгээр л
учраас би юу гэж хэлэхийг мэдэхгүй байна гэж л бодож
, дараа нь бичих өөр байсан байх , би хэзээ ч энд дарж
харна дэлхийн нэг нь аялал дуусгавар болсон бол гэж
тайлбарлах гэж оролдсон тохиолдох , юу болж байгааг
мэдэхгүй байна, зүүд гэжнам гүм байсан ба хэн нэг нь
хэн ч бусад үйлдэл байхгүй бол зориг дутагдаж
байхгүй бол юу хийх л хийх ёстой гэж бодож зовсон ,
харин тэд харж, орхиж боддог, хардаг хэрхэн мэддэг
хэн нэгэнд сайн сайхан орхиж яаж мэдсэн юм !Тамхи
устгах , мөргөлдөөн үлдсэн эдгээх хүсэл гэж эхэлдэг.
Би exorcise үүсгэх болон бичих болно .Тэд хоёр минут
бичихээр үнэнийг эхэлдэг зарцуулж , өөр ямар нэг зүйл
танд хэрэгтэй биш шүү дээ .Би , нөгөө талаас жинхэнэ
анд , ялалт бүхий дайчин мэдрэх боломжгүй гэж
боддог.Устгах нь тамхийг нь 16 минут байна , үүнийг
relight хүслийг ургадаг.Та юу болж байгааг мэдрэх үед
бүх зүйл явдаг.
Би болохоор та хүлээх хэрэгтэй болно гэж бодож
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байна.Бүхнийг ялах хүсэл дур хүсэл сул талыг нар
жаргах гэж ирэх болно.Хүсэл байнга холбоотой
байдаг.Би өөрийгөө үзнэ үү сүүлийн удаа дараа хагас
цагийн бодож, тэр цаг үед гүйцэн санагддаг.Пуужин
бүр урьдчилгаа тэмдэглэх шиг минут секундын дотор
аялал юм.Би урьдчилгаа хүрч хэрхэн бодож , бага
зэрэг мэдэрч байна.Нэвтрэх тамхины байдаг , учир нь
ухралт байдаг.35 минут Би цуцлах хэрэг үйлдэл
болгоогтун .
Механик болон байцаан шийтгэх горимыг ажиллаж , юм
бодож байсан юм.
Би нөхцөл байдал устах нь явцад энэ боломж байсан.
Өөрөө аяндаа бий болгох , намайг түр зуурын Recoloco
.Үг , үйлдэл болон холболтын нь өгүүлбэр .Би
төлөвлөгөө нь цуцлагдах болно радиогоор сонсож , би
тусган болон хойд нь мэдрэх болно.45 түүнээс дээш
минут , өөр тамхи болгоогтун, би мэдээж , гэж бодож
байна !Бүх боловч бараг бүх зүйл нь надад бодож, бид
даван туулж байх ёстой гэж байна.
Энэ бол миний 30 20 жилийн үр дүнд цаг юм.
Бид 33% бидэнд өгч чадах 100% талаар бодож
амьдралын 66% амьдарч байна.Төвөгтэй боловч
тайлбарлаж байсан .
Би үнэхээр ажиллах арга хэрэгсэл судлах тэмцэх, нэр
төр гэж байгаа бол
Хялбар биш, хэцүү биш, "Жаст" , тамхи татаж руу орно
уу.Нэг удаа гарч , төслийн болохгүй вэ замыг дагана.
Мэдээж хэрэг , би нөхцөл байдлын талаар тамхи татдаг
байна.Миний мөн чанар цэвэр ариун байдлыг агуулж
байв.
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Тэд хоёр цаг 03 минут зарцуулсан , дараа нь esfumacei
гэж бодсон.
Та гарч ирэх , ямар нэгэн зүйл sortir болно.Би ямар нэг
зүйл авах гэж байгаа юм гэж бодоод инээмсэглэж
эхэлсэн байна.
Хамгийн амархан бууж өгөх байсан ч би шаардах
болно.
Бэхжүүлж, бодсон л би ялсан хэлж байна.
Зүй бус зүйл хэвийн бус байсан юм.Миний санахад ,
хамгийн сайн төрөл унтаж жүжиглэж байна.
Хүсэл ирэх ч би хол ажиллуулж чадахгүй байна.Би
ямар ч гэрэл байна, харин эрчим хүч хэзээ ч алддаггүй
.
Намайг бүрхэнэ хэзээ ч аянга цахилгаан мэдэрдэг.Би
энэ бүгдийг өөрчлөх эргэлзэх байх болно , өөрчлөгдөх
болно.
Мөн би байх болно , учир нь мэдэх болно.
Нь тайван, Улиг болсон тамхи , ядаргаатай бага зэрэг
эргэлзээтэй .
Нэг өдөр цахлай буцаан авчрах асуух come'll үед та юу
ч миний хийх юм шиг та хүсэл нь аварга том хайр, та
нарын бодож байх үед нь үргэлж ухаантай байсан
тайлбарыг оролцсон ямар ч бүгд дамжуулан , хүссэн
алдсан байтал нь юу байвби галт уул та аз жаргалтай
харагдах болсон инээж , ялангуяа том хайр , үргэлж
ялгуусан хаана ч би чамайг үргэлж хүсдэг байсан
миний ертөнцөд ирж чин хүсэлтэй мэдэрсэн нь таны
сэтгэлийг хутгана дуртай болохыг хүсдэг байсан гэж би
тэнд , энд та алдсангэж бидэнд нягт холбодог , хэзээ ч
биднийг нь санамсаргүй тааралдаж зорилго нь явган
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хүний замд нь аль хэдийн юу ч зураг хараад, гүйдэг
байсан гэсэн үг голын дээгүүр гүүр төсөөлж байсан
бөгөөд хэзээ ч нууж байгаагүй тусгаарлаж одоогийн
байдлаар бүх дамжуулан бүх цахилгаан, илүү
хүчтэйзөгийн бал захидал шиг би цаасан уншсан
сайхан үгс нь утга учиртай юм bullshit , салхи үлээж
байсан нь сүүлийн хэдэн онд оршуулсан бөгөөд тэр
нүүр нь таныг дэлгэцэн дээр зурсан байсан үр дүнд нь
урлагийн нэг хэсэг байсан биднийг хайрлахгүй хүрээнд
сойз нь будсан гэж бодож байсан юмийм олон зууны .
зураг
Зугтаад , гүйж хэдий ч тэр намайг барьж аваад , намайг
татаж , түүнтэй хамт намайг авсан.
Бид харахгүй байгаа боловч энэ нь сурталчилах Зураг
хараагдсан юм.Тэр үлгэр шиг харагдах туршлага
танигдахгүй хэлбэр юм.Зураг шивнэв : Хэрэв та ямар ч
нүүр нь хүний айж байна !
Тийм ээ - Би зарим нэг айдас нь хариулсан байна.Би
зөвхөн гэрлийн дэргэд байдаг , учир нь бүү ай.
Би гэрэл, эрчим хүчний ярьсан хэдий ч хэзээ ч түүний
нүүр voluptuously мэддэггүй бөгөөд гарч ирэх бөгөөд
таны биеийн хүрэх ямар ч зугтаж ажиллуулах хүн
байна.
Зураг гэрэл амьдарч чадахгүй харанхуй нь сайхан
юм.Хачин харанхуй, нам гүм тань нуух сүүдэр
юм.Гэхдээ гэрэл , хар Faceless гэсэн малгай ostentas
хамт давалгаанаас .Би тэнгэр өөд өгсөх харагдах ба
хувирмал гэрлийн гуйвуулах нь улам лавшруулж
байна.Цөхрөл гутрал болон султан агаартай хэн ч гол
зэрэг голын тэнгэрт зэрэгцээ хар тэнгэрийн хурд бүхий
хариу өгөх , болор болон edgy Борооны дусал намайг
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densifico .Гэвч ямар ч нүүр усаар хүний хувьд миний
бие алдагдуулж , миний өөрийн гэсэн томоохон
gabardine нэвт норгох юм.Энэ нь сүүдэр хийсэн
байна.Эдгээр нь хуурмаг тоо хөөх харанхуй болон
гэрлийн эрэлт зугтаж , үхсэн орой намайг дахин үүсгэх
байна.
Би золгүй явдал сүүдэрт найз байна.
Бүх муу байхгүй байна үзүүлэлт юм.
Энэ нь алга төрх юм.
Насан туршийн таашаал хэлбэр гэж хашхирах бүүдгэр
сэтгэл нь гарч ,
Бусдад хамгаалах мэдрэмж , аймшигт тоглогчтой сүнс .
Ямар үргэлж өсдөг ч буурч харин Луйврын баас нь
өсдөг .
Та юу -г үзнэ үү үнэхээр өндөр, хадны нь үгүй уналт
юм.
Долгион , ногоон , цэнхэр худал хуурмаг алга болж,
өндрийн дээр.
Бусдын зарчим гэх мэт улаан дохио өсөлт .
Энэ нь чанга , чимээгүй Хашгираан нь цөхрөл
гүнзгийрэх тусам хар бараан гунигтай Хөнгөн хийсвэр,
үргэлж одоо биш юм.
Хэлбэл хүсэл явдал ер бусын ид шидээ хангахын тулд
хэлж байгаа юм.
Нь барьж байхгүй бол , захидал бичиг үгсийн утга
зохиолын хана улмаас завсарлага бичихийг мөн сайхан
эсэргүүцэж байгаа бол тухайн хугарашгүй сэтгэл
хангалуун нулимс урсаж зайлшгүй баримт ... ирдэг ,
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гэхдээ энэ нь дахин сэргээсэн болж байгаатай
холбогдуулан гарч бүтээдэгнүд гялбам төрөлхтөний
дунд байх өөрийн ид шидээ няцааж , энэ нь урт
зарласан дуудлагаар хүслийн гал шатаж руу алга болж,
ямар Антарктикийн мөс .Тэр бичдэг болон сүнсний бий
болгох машин асгарсныг хөрвүүлнэ.Шугам, хэлэхийг
дунд Энд нэг гэж боддог , бусад санал юм шүү дээ.
толгой эргэх
А эхлэл нь хад , цаг түр зуурын биш юм , учир нь .Муу
эхлэх зэрэгцээ намар , arrefeço .Tiptoe намайг
тэнцвэржүүлэх , би , шумбах очиж болно.Намайг саад
байхгүй бол үсэрч болон толгой эргэх төсөөлөөгүй .Би
явж төсөөлж зүйл их гайхсан Хурдан зүрх .Өмнө нь би
агаараар гулсуулж хоёр дахь нь амьдрах хугацаатай
харсан.Энэ намар -ийн газар цохих үнэгүй намар
байсан юм ... агаарын breather цаана нь гэрэлтэж
нойтон давирхай зам хүйтэн байна!Нойтон асфальт тод,
гялалзсан тэнгэрийг санаж харанхуйд гэрэл дотор
умбан сүндэрлэж , цэнгэг ус мэдэрч, энэ нь газар,
хүчтэй ирж юу устгах болно энэ нь нөлөө маш хүчтэй
байсан.Цаг зогсоож, түүний бодол хором мөнхөрсөн
байна.Салхи хурдаас дээш tailspin -д ирж, өөрөө эргэж
coiling болон өсч , өссөн , ямар ч дараа нь үнэ тэнгэрт
хадаж байх буурсан үед ийм намар явуулах нь үүнийг
дуудах өмнөх агшинд эргэж ирсэн юм.
Гэх мэт мэдрэмж төрүүлнэ бахархал би sofrais хэзээ ч
бусад найдварын арьсан дахь бие биенээ мэдэрч, харж
хэзээ ч бусад учирсан хэн нэгэн бахархал учруулж
эдгээр саад тотгор гэж арга төрсөн чулуунууд юм байна
янзаар тусалж , харилцан тусламж сүнсийг нэмэгдэх
үзнэ үүби итгэл үнэмшил нь дэлхийн төгсгөл хүртэл
тэмцэх, таныг хангах , эцэст нь байж , бүх эцэс гэхэд
нь хит мэдрэмж замаар явдаг цохилтыг учруулж бие
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биенээ , тэнд хашаа урлагийн тэдний дэлхийн хашаа
мэдэх доод авч ирсэн учирилд хожиж, гэгээрүүлдэг
гарч унаж байхад , өвдөлт мэдэрч ялагч болон
ялагдсан байх хэдий ч нэмэгдэх улмаас унасан байх нь
зовлон санамсаргүйгээр дамжуулах хүчийг тэмцэх
төсөөлж байна өвдөлт ялалт тэмцэгчөндөр өнгөрсөн
үйлдэл , бид бүгд сөнөөгч хүссэн ялалтыг авах ёстой
ялагч тал ялагдагч болон алдрын тухай таамаг төдий .
Энэ нь өглөө
Энэ нь аль хэдийн орой цаг ч өнгөрөөгүй байхад өмнө
байсан хуучирсан чийгтэй өглөө нүүр нь гуйлтыг гэж
хийсэн мэдрэмжийг ирсэн уйлж хол биш нь хэт их нэг
Хөнгөн хийсвэр, зовлонтой үүр нулимс байсан бөгөөд
ирэх нарны төлөө үзэх гэж хэлсэн ба нулимс
ууршихдоош нь ажиллаж байгаа , энгийн инээмсэглэл
үнэхээр гайхшруулж байлаа гэж хэлсэн үүл дэлхийн
хянах гэж ирэх нь юу шийдэх намайг шийдсэн бөгөөд
энэ нь үнэхээр шийдвэрийг шалгах та сан минут мэдэрч
байгааг мэдэрч нь асуудалтай юм хаана ч гарч гарч
хийгээгүй гэх юмзориг, тэвчээр хатуужлын тухай нь
зуршил минь орон зайг бий гэдэгт найдаж байна
хооллож, манан тодруулж, тэрслүү салхины хүрч
байсан ямар нэгэн зүйлийг хүрэх хүсэлтэй болсон гэнэ.
Luck тэмцэл өөрийгөө болон хайртай явцыг цаг хугацаа
эхэлсэн бөгөөд дараах өдөр тэр өдөр ид шидийн юм
шиг заагч , надад цаг , минут, секунд уншиж,
чөлөөлсөн цохих нь өөгүй удаагийн үнэн зөв байсан
эсрэг тэмцэхэд болнобаяр баясгалан , зугаа цэнгэл
ихэнх хүмүүс янз бүрийн усан үзмийн мод оюун ухаан
нь мэдээж зүгээр л surtir тэр нь юу болох байсан гаруй
харлаа.
вэб
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Миний нутгийг хараад, муухай биш юм нийгэмд бүх
зүйл хараад холбогдсон , бүх зүйл байдаг бөгөөд энэ
нь вэб харсан гэхдээ би аалз бол жинхэнэ драмын үхэл
аалз айлчлал байсан талбай гэж бодож байсан , вэб
түүнд байсан, би эргэн тойронд нухацтай харлааОройн
хоолны төрлийн хамгийн их , хамгийн бага wove хатдаг
хүмүүс зовж аалз авч, тэр унтаж энэ идэж calhava
буурсан талаар бүх вэб аалз нас барсан хүмүүст
муухай үхэл арилсан байв , нас баралт нь ийм байлаа
нас барах болно гэж мөрөөдөж байнавэб , аалз ,
амьдралын айлгүйгээр үхэшгүй байх мөрөөдөл нь бүх
нас барах ч интернетээр бөглөдөг маягт болон муухай
авч чадахгүй вэ амьдралд сайн байж болно төгсгөл гэж
аалз харж амьдрах биш, хүсэл байдаг ч бидний хувьд
хүртэл энэ ньхарин вэб хувьсан өөрчлөгдөж байсан
барилга байгуулах , ямар ч шийдэл нь вэб , муухай
аалз , миний төсөөлөл нь аалз дор үргэлж компанийн /
вэб нь мөчлөгийн төгсгөл .
Кофе гэрэл муу, шарж кофе хооронд unlit тамхи авч энэ
нь энэ сансрын хүмүүс хаанаас ирснийг сайн оролцсон
нь Airy , хаана ч би зорилт байдаг бол би бичиж энэ
орон зайд нэгэн цикл бий болгох, ирээдүйд өөрийгөө
харах болноби өдөр тутмын бүр instant'll нь тайван
энергийг мэдрэх хооронд шугам гэрэлтүүлэх гэж
найдаж тусгайлан гэж нэрлэдэг кофе гэрэл нь өдөр
тутмын үйл явцыг байлгах нэг бүрт энэ орон зай дахь
өдөр өөрийгөө зориулах нь 2000 орчим цагийн дотор
болж, итгэл найдвараатогтмол бий бичих , төөрч ,
сэтгэлгээ, бичих доод хооронд амьдрал байдаг миний
сэтгэл хөдөлгөм, сорилт бэрхшээл далайн манай
дэлхийн далайн өөрийгөө төсөөлж олох зүйл юм !Би
бэх их анхаарал , эсвэл ямар ч хур тунадас эх
бичвэрийг хэллэгийг , шүлэг , тэр ч байтугай энгийн
бодол хооронд сайхан мөрүүдийг бий болгох урсаж
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үзнэ үү бичгээр далайд сэлж , тэр ч байтугай
хүчдэлийн цаана нь хүрэхийн тулд harpoons бүхий
захидал хүртэл ан миний далайн бодол байдаг вэтөрөл
бүрийн сэтгэл хөдлөл , мэдрэмж мэдэрдэг , харин юу
чухал байдаг нь бидний зүрх сэтгэл далайд шумбах ,
ялангуяа янз бүрийн далайгаар хайрлах .
Би
эрчим
хүчний
болгоогтун
дэнлүү
дэнлүү
гэрэлтүүлсэн эрчим хүч хоосон устгадаг гэрэл ,
төгсгөлгүй хүсэл маш их залхуу гэрэл нь тод харагдах
хэрхэн сэрээж байна, дуут дөл нь үдээс хойш удаан
өнгөрөх гэрэлтүүлж ийм зүйл тохиолдвол мэдрэмж
надад сэргэж бөглөхэнэ нь мэдлэг, дэргэд нь олз их
хүчтэй, халдварт Учир нь болгоогтун , амьсгалын
цэнгэл жаргалыг хэрхэн сайн өдөр бүр ижил агаар нь
үргэлж зөв биш инээмсэглэл инээмсэглэж амьсгаа ч
гэтэл та гоё сайхан болгодог мэдэрдэг нь үнэр унтраах
өгөх нь өтгөн үнэртэй байх ирдэгдотно бага зэрэг
инээмсэглэл , зүйд нийцэх надад чи надад хүрэх үед
cunningly санаа биш, харин тодорч цохих инээмсэглэл
баяр баясгалан шинж тэмдэг болон гайхамшиг учраас
маш байгаль , тайван үнэ цэнэтэй баяр хөөр аз жаргал
хандах гэх мэт түр зуур өөр stunning'm бага зэрэг гүн
сэтгэлгээ юмби заримдаа харсан хэтэрхий тод харагдах
нь баяртайгаар инээмсэглэн нь хоёрдмол нь бодит
байдал дээр харагдаж байна.
Fado Та зөвхөн өөрийнхөө Миний бичсэн бүх зүйл биш
хамаарна гэж бодож байна гэхдээ би бичих гэж боддог
нь хүсч хүсэлтэй харах насны хол цөл ямар ч эргэн
дурсахуйгаар төв маш ойрхон тэмдэглээд нэг газартаа
fado .
Энд хялбар байдаг боловч албан тушаалд нь өөрийн
туяа болон та нартай хамт нарны загварыг гаргах гэж
хэлж болох цөөн хэдэн үг бороо бичсэн салхины
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итгэмжилж салхи сонсож зүрх сэтгэл минь чамайг авч
үгийг буурсан бус,цас салхи үргэлж үлээж байсан энэ
нь тун байхад чи миний нар үргэлж өдрүүдэд ч гэрэл
гэгээтэй байх болно учир нь би та нар миний эрч хүч
байна гэж хэлж бас болох юм.
, Бодоод үз л дээ тусгах, ажиллах , эсвэл илэрхийлж
байгаа бол мэдэрч , хэрхэн хүнд хэцүү л байдаг боловч
тусган мэдрэмж үйл явц адилгүй өмнө болон бодол
зохицуулах тухай хууль гэх мэт дүр эсгэх , үгүй нь
мэдэрч , зүгээр л заримдаа хангалттай биш илэрхийлэх
явдал юм хийхгүй байхүйлдэл нь одоо ухаантай бол
дүр эсгэх болгоогтун .
Дараа нь бас чимээгүй гэхэд заримдаа бодуул зүүх ,
зүгээр л байх гэсэн утгатай оршихуйгаар үлдэх болно
мэдэрч чадахгүй харин хариу үйлдлийг тусгасан дараа
энэ нь мэдрэх юм.
Саад заримдаа үйлийн мэдрэх боловч сонирхол
амьдарч, бидэнд үргэлж , золгүй явдал саад
бэрхшээлийг даван туулах нь алдагдлын хандах
хэрэгтэй энэ нь заримдаа өсч, амьдралын төлөө
тэмцэлд сурах явдал юм хөгжүүлэх төлөө тэмцэх явдал
юм айх ямар ч шоу нь ялах саад бэрхшээл биш юмби
даван туулж эцэст нь ялалт ялалт бидэнд биднийг ялж,
ялагдсан суралцах үнэ цэнийг олж зохих үнэ цэнийг
өгч, хамгийн их баяртай байна нэмэгдүүлэх амьдралын
мөн чанар юм.
Далайд гулсмал Далайн хуйлралтыг ус, тариа элс ээрэх
dropwise тариа шалан дээр гулсмал нь сэвшээ салхи ,
хост сул өөрөө гарт буурсан үзүүлэлттэй зэрэг далайн
тэнгисийн өөр элс дусал нэг гараараа татажөөрөө
чөлөөлдөг тэдний гарт бүх зүйлс байсан хэн
мэдрэмжийг тэлэх биш харин бүх зүйл бүх зүйл нь
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заримдаа хүрсэн нь сэтгэл хөдөлгөсөн бөгөөд
бүрдүүлэх гарч нэг бариад байгаа бидний зүрх сэтгэл ,
гар л юу мэдэрч байгаагаа хооронд гараа алдагдах нь
чадахгүй байнахуй салхи .
Байгаа зүйл биш чамд хэлэх нь үнэн , гэхдээ энэ нь
туйлын худал биш юм !
Алдагдал нь галт өвчин .Хаана , харин та нар хаана
байна вэ?Би хийсэн гэж юу вэ ?
Би сэрүүн хүлээж байна , яагаад гэвэл би мөрөөдөж
байсан.
Та ирнэ намайг , намайг мартаж чичирч энэ шуугиан
намайг аварна , намайг болон авлигачид эвдэж , та
биш шүү дээ гэжээ !Би хаана байна , би илүү , би
цорын ганц амьд хийгээд амьсгал хадгалж чадахгүй
байна.
Чиглэлд дамжуулан зам , ахиц намайг ямар нэг зүйлийг
хадгалж байдаг болгоогтун .
Учир нь ухрах , арын Би бүр бодож , эсвэл байж
болохгүй шүү хаанаас авах .
Би чулуу, фулиминат дээр мөргөлдөж , тамхи унтраах ,
хол ажиллуулахыг хүсч байна.
Миний зүрх чи намайг болон зангилаа unties түлхэж
нэг байх болно бадраах хүслээр гарч явдаг энэ
тамхины адил юм.Хэлхээ холбоо хавчааруудыг ирнэ
гэж би сул утас байхыг хүсэхгүй байна байх байсан .
Хэрэв та хэлэх , эсвэл миний талаар хэлэх зүйл байхыг
хүсэхгүй байна , би юу мэдэрч байхыг хүсдэг.
Энэ нь зангилаа , харж чадахгүй байна strangles болон
squeezes болон устгадаг юм.
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Энэ нь тэнцсэн нь эвдэрсэн байж болно.
Буцааж тэг бүх юм бий.Би зүгээр л эерэг, эсвэл сөрөг
байх хүсэхгүй байна , ямар ч логик мөрөөр ямар ч 0
байхыг хүсэж байна , харин та нар юу хийх, яах ёстой
гэж шаардах .
Намайг үзье.
Яагаад уйлж ?
Би мэднэ , гэвч би барьж барьж , учир нь нулимс унаж
, сул , би бас заримдаа би бусдын алдаа гарч
ажилладаг , учир нь мэднэ , яагаад үргэлж мэдэхгүй
байна .
Би намайг унагахыг хүсч , уйлах гэж хүсч байна.Инээж,
мэдэрч , харин та нарын нулимс үнэтэй бөгөөд халуун
хүйтэн
Шивэр
намайг
орхидог
мэдрэмж
энэ
айлджээ.Төгсгөл биш хөөгдөн гарсан ч үргэлж нулимс
Бусдыг нүүр нуугдаж болон ажилладаг нулимс хүрч
эцэст анхаарал тавих болно .
Та нар шиг би бодож байлаа.Та юу гэж бодож шиг
Тэгэхээр нь ердийн хэрэглээ , стандарт юм.
Би та бүхэнд хэрэгтэй байгаа зүйлийг надад өгч , харин
чадахгүй зүйлийг харахыг хүсч байна ямар үлгэрийн
санаа зовохгүй байна.
Намайг хүсч байна .Та үргэлж байсаар ирсэн та нарт Би
чамайг хүсч байна, юу гэж бодож та юу байсан юм ,
эсвэл та нар биш байсан бол та хийж , та хийж байсан .
Намайг байна.
Би хэдэн хүрэх боловч ямар ч сум ч нум байх ,
ганцаараа зорилт байг гэж бодож энэ түүхийг эхэлсэн
би мэдэхгүй .
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Би ч гэсэн жигнэсэн байхгүй бол тариа цохих ямар ч
зорилгогүй , би тийм өвдөлт , би , сумтай зүрх сэтгэлд
холбоотой юм байна хүрдэг гэж боддог .Revitalizes илүү
цус харвалтаас болж тэмдэглэгдсэн нь ганцаардсан
зүрх , өвчин хүсэл насос хэтэрхий хүчтэй байдаг.
Би чөлөөт биш.Би бүрэн чөлөөтэй байх нь миний эрх
чөлөөг хайртай , гэхдээ би намайг хайрладаг хэн
хүлэгдсэн мэдрэх аргагүй болно.
Тэд надад хайртай учраас ?
Хайртай юу .Тэд эрх чөлөөтэй, хэн нэгэнд хавсаргасан
байхыг хүсдэг.Намайг ганцаардаж, мэдэгдэхгүй мэдэрч
байна уу .
Би довтлох , учир нь би хол ойртож хүсч , ямар нэг
зүйлийн талаар бодохыг хүсэхгүй байна , юу ч
ойлгохыг хүсэхгүй байна.
Би хайрыг хүсэхгүй байгаа эрх чөлөө байх ёстой гэж
хэлсэн .Би зүгээр л надад ямар унагахыг хүсч байгаа.
Зовлон , гарз .Байсан ба ямар ч болсон юм.
Зүүн мэдрэмж байхгүй ирлээ .
Энэ нь мөн чанар хийж , бид юу хийх бол гэдгийг хэлж
, илүү хийгээгүй байна.
Би явахыг хүсэхгүй байна , юуг ч хийх хүсэхгүй байна ,
Би авч чадахгүй бол хаашаа явах гэж хүсч байна.
Байх явсан , юу ч авчрах болно.
Уйлж болохгүй, инээж байгаа гэж бодож байна, харж,
би үхсэн биш л дээ шиг санагдаж байна.
Ямар нэгэн эмгэнэл !
Тэгээд би нэг өдөр би бас нас барах болно явах
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хэрэгтэй болно.
Яаж ирдэг вэ?Тийм ээ, би яагаад , яагаад гэж боддог ч
дамжуулсан байна гэж бодож хүсэж байна.
Тэмцэх хүсэхгүй байгаа, хэзээ ч хэн нэгэн аль болох их
байхыг хүсэхгүй байна.
Дуу гашуудан гуниглахгүй байгаа өвчилсөөр байна .
Hang дээр .
Би аялах болно би ирж мөн тэвчээртэйгээр явна.
Би хэлж чадах вэ , би их байхгүй, байхгүй, өөр учраас
би дутагдаж байна.
Намайг надад хэлж байх түрэн хүсэхгүй байгаа .Би
хүсэхгүй байна.
Би буцаж очихыг хүсэхгүй байна , би энд хүссэн үедээ
хөгжмийн жүжиг , салхины чиглэлтэй байдаг.
Чөтгөр байхыг хүсэхгүй байна , диваажин ба тамыг
хүсэхгүй байна , тэнгэр элч байхыг хүсэхгүй байна.Би
бүх зүйл байгаа газрыг хүсч байна.
Орхих хүсэхгүй байна , Би Би хаана байна, би
амьсгалж , дээр бодох , тэнд л намайг орон зай хүсэж
байх.
Төсөөлөөд үз дээ , миний өөрийн оршин бий .
Би зүгээр л агаар амьсгалж байна.Агаарын бид амьсгал
гэж намайг сул байна уу .
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Би сайхан хүргэхэд юу хүсч байгааг уншсаны дараа
бүгд ил юу бичиж байсан юм .
Би тийм ч амар биш л дээ .Би их ч ойлгож чадахгүй нь
гэж олон хэлж байх болно гэж бодож байна.
Би эсэргүүцдэг.
Эрс намайг ядууруулж юу татгалзах хүсэж байна.
Ач холбогдолгүй зүйлд сэтгэл нь маш их байдаг
зүрхэнд ямар ч газар байна.
Бид зэрвэс харахад үзнэ үү та юу зүрх сэтгэлд чинь
тэмдэглэж болно.
Тэр харахыг хүсэхгүй байна , авч ч, чиний нүд үзнэ үү
юу мэдэрч чадахгүй.
Тэр харж чадахгүй бөгөөд багасаж байгаа тул зүрх
сэтгэлийн нүдийг нээж болохгүй.
Би энд байна .
Та намайг харж байна уу?Би биш гэж бодож байна !Та
намайг мэдэрч чадах уу?Мөн би биш гэж бодож байна !
Та надад юу харж байна вэ?
Аан , би юу заримдаа биднийг нэгтгэдэг биднийг
тусгаарлаж , учир нь чи намайг esquecesses тулд , та
хүн биш зогсож чадахгүй л байсан, гэхдээ би энд байна
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та нарт хэлье .
Би мэт дүр эсгэх байх болно
Би бичиж, энэ нь урсгалыг зөвшөөрөх болно.
Би юу бичих нь эргэлзээгүй нулимс юм.
Энэ нь сул , нойтон , гунигтай, ганцаардмал байдаг шиг
би нулимс бичсэн байна.
Намайг сана нулимс , өөрийн өвчин шаналал , таны
уйтгар гунигийг таны ганцаардлыг , ганцаараа байх
явдал гэдгийг та багтрах арчина үзье.
Би та нарыг өвдөлт мэдэрдэг Энэ ууж, намайг сана
нулимс долоох болтугай
Зөвхөн ганцаараа .Намайг энэ л надад би байна!
Би яаж байна ?Зүгээр л би .
Мэдрэмж үнэхээр өвдөлтийг мэдэрч нэмдэг.
Хэрхэн , энэ нь биднийг гэж боддог юм.Би талаар
гадаадаас ирдэг цааш явж байна гэж бодож байна.
Дотоод сэтгэлээ хүсэхгүй байгаа бол , зүгээр л унтраах
ирэх бүхнийг хүсч байна , би хуудсуудыг нэг хуудас ,
сул өгүүлбэр , сул хуудас , нэг хуудас , сул хэллэгийг
алдах тэр хэзээ ч биднийг харж , харин бусдын төлөө
оршин байхын тулд , би байдаг гэдгийг бид мэднэүг
бүр , зүгээр л нэг өгүүлбэр их өвдөлтийн захидалдаа
би бичиж бүгдийг evaporize бүгдийг , esvaísse evoluirei
, би өөрийгөө хоосон таны өвдөлт юу ч аварч , би
чөлөөтэй намайг тохируулах бичиж байна.Зовох гэж
хүсэхгүй байна.
Өглөө Өөр нэг өдөр , шинэ өглөө агаар, дуу чимээ
ихтэй бас .Би харанхуйд та хамт авчирч гэрлийг харж
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шөнө чимээгүй шөнө , хүсэж байна.
Улсын чимээгүй болон харанхуйг нэгдэх ёстой.
Гэрэл гэрэл далдлах хийцгээе .Талыг , булан , сахиус,
дэвшүүлсэн , шүлэг , хэлц .
Би харанхуй шөнө та нарын гэрэл байх үү .
Би гүн далайн түрлэгийн буланд явцгаая тул ятга
өндөр лусын дагина тоглодог.Би үлдэж, би бичих болно
та юу хэлж ч та харахыг хүснэ .
Чамайг хэзээ ч мартахгүй хэрэгтэй.
Юу ч !Юу ч байсан
Эдгээр үгсийг зорилго нь хоосон байна.Бид ямар ч
болсон нэг л өдөр та бүхэнд ярихыг хүсч бичихийг
хүсэж нь таны уншихыг хүсэж байна.
Харин одоо зүгээр л юу ч жаахан хүсч байсан юм.
Та унших юм бол надад маш бага Би та нарт хэлж өгөх
хэрэгтэй юу ойлгож мэдэхгүй байна.
Та юу анзаарч хүсэж байгаа entendas , бүх юм, гэхдээ
миний хувьд эзэлж , тэнд та нар надад найдаж болно
.Гэвч хэнд ч хэлж болохгүй.
Миний decepe үхэл хүлээх болно.
Үхэл ?Ямар ч үхэл байхгүй !
Мөн энэ хүргэж байгаа юм.Би үхлийг ч чамайг алдахаас
айхгүй байна .
Бус, тэр ямар нэгэн зүйл намайг гомдоосон ч байх,
байх гэсэн туршлага байгаа нь юугаараа ялгаатай юм ,
яаж ийм байж чадах вэ?
Би , би юу татгалзах , би мэдэхгүй байсан үед би бүх
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зүйлс байсан , одоо би юу ч юу хүсч байгаагаа мэддэг ,
давтах , ямар ч , би , чөлөөт надад бүх зүйл ангид байх
юу ч хүсэж би хүсэж бага , их юу ч юу ч хүсэж
байгаахэлхээ холбоо , тэр байдаг юм надад гашууныг
унах болно.
Зүгээр л би байхыг хүсэж байна !
Би зүгээр л надад байж чадах уу?Намайг бүх Тийм ээ,
энэ бол миний хүсэхгүй байгаа бол юу ч биш ."
Мөнхийн "
Hit , мөн зогсолтгүй хувьд бусдаас нь урьд өмнө
байгаагүй урсгал нь цохих , эсвэл нэг өдөр үргэлж
нээлттэй , би хэлэх болно даруй ойрхон байсан уурхай
байсан юм хийхийг эргэн ирж ямар ч илүү нээсэн ,
харин дараа нь гэмтэл зодож эхэлсэн миньтаны
захиалга нь , дараа нь үгийг зүрх сэтгэлдээ та бид !
Байх нь гүнзгий уй гашууд
Энэ нь мэдэж байх болон таны ойр дотны Учир нь
болгоогтун хамт амьдарч сурах нь тодорхой бус , ялгаа
нь маш бага бөгөөд байх хамаарах үргэлж бууж өгөх
мэт алга болж, ямар нэг юм л байхыг хүсэж байна мөн
чанарын хувьд ямар ч дургүй нь өөрөө байната манай
дотоод цаана нь харж болно , тэнд бид илүү өндөр
илэрч нь илэрхийлэгддэг бодуул болгоогтун тулд муу
зүйл байна гэж үзнэ үү , Би бид хэрхэн илүү өөрийгөө
харах болно өөрсдийгөө байрлуулах бөгөөд тэр үед
түвшин хэр их бага илэрхийлэх бүү зөвшөөр ,үргэлж
гайхаж үл гүйцэлдэх болгоогтун, төрсөн амьд байх
өчүүхэн , сурах улам ойрхон байдаг , та үнэхээр ойлгох
үед ямар их өөрчлөгдсөн бол өөрийгөө хол бүх ажил
руугаа алхаж явлаа , мэдэх гэсэн мэдэх вэ?
Бүх зүйл миний чимээгүй ертөнцөд !Яаж ирдэг вэ?
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Би өөрчлөгдөж , бүх нүүр хүсэлтэй байна ч учраас
бараг миний бүх дэлхий чимээгүй миний ертөнцөд ирж
?Энэ бол маш зөв зүйл хийхийг минь хэлж оюун ухаан
юм!Төсөөлөөд үз дээ ?!Хязгаарыг өргөтгөх ямар ч агаар
мандал нь хэмжээ нь хий хуурмагийн үргэлж өөрөө аль
хэдийн сэтгэл хангалуун хэлсэн үнэн үг хий
хуурмагийн харанхуй гарч ирж түвшинд timelessly нь
ид шид нь сэтгэл дундуур орж ,ямар ч эв нэгдлийг
цохилт энгийн зовж шаналж дотоод зөрчил Дора үеийн
.
, Нууцлаг гүн, эмзэг гэдгийг эрчим хүч их захидал ,
эсвэл үсэг бага зэрэг үгийг бус холбохыг үсэг юм.
Энд sedimenting бөгөөд бага зэрэг их бичих гэж байгаа
юм бол menhir юм.
Дэмий зүйлд чинь явах гэж буй , зарим нь зогсож байх
болно байх нь олон ирэх болно.Хүнд сөнөөгч нь илүү
гэдгийг би та нарт хэлье , харин та хэд хэдэн зогсох
болно " ашиглах " , харин дотоод бага байгаа хүмүүс нь
зөвхөн та авах боломжтой үнэ цэнэтэй байх хэрэгтэй.,
Амьдарч, өсч хөгжиж , сурч, үргэлж цаана нь бага
зэрэг үл гүйцэлдэх мэдэх юм.
Энд бага зэрэг нь өдөрт + нь тэд аль аль нь уншиж
байгаа гүн гүнзгий мэргэн ухаан нь зөвхөн тайлбарлах
өөр бичих шинжлэх ухааны мэдлэгийг энгийн мэдлэг
Мэдэгч нэгтгэх юм байна гэдгийг мэдэж л хүсэж байна
Би дуусгахыг хүсч байна Би юунаас эхлэх болно.
Утаа нь миний өрөөний дотоод нэмдэг.Мөн түүнчлэн
миний дотоод хувьд энэ нь зөрчсөн байна.Би чамтай
болон бусадтай эвдэж хүсч байна.
Би авах болно ?
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Намайг өвчилсөөр , айдас ч урагш ахиулахын тулд
надад хэлсэн хүч чадал , бат бөх, хүч !
Та миний өдрийн өмнө дуусгавар болно .
Бүх гадна би мэдрэх болно би ... эсэргүүцэх болно
гэдгийг би мэдэхгүй , гэхдээ би энд миний бяцхан түүх
энэ хуудасны дээр гарч , чи миний сониуч зан бага
зэрэг түүхийг босгосон байна.
Намайг гадаад ертөнцтэй ямар ч надад оршдог жинхэнэ
өөрийгөө олох нь би юу Эдгээр хуудсууд нь та нарт
хэлэх болно юм.
Хэрхэн Хэрэв энэ нь боломжгүй , бидний би өөрийн
түүхээ хэрхэн тайлбарлах болно харах болно.
Ямар ч урт урьдчилан тулд, үнэхээр явахад бэлэн
ухарч .Тамхи татах нь энэ орон зайг дэлгэрснийг
байна.
Төгсгөл нь хаана энэ түүх эхэлдэг.
Би та нарт хэлье бүхнийг тэмцэх явдал юм.Би эцсээ
хүртэл авч, би дотоод мөн чанараа нэмэгдуулэх зэрэг
бүгдийг юу ч , хийсэн гэж хэлж болох эсэхийг харцгаая
.
Тамхины товчхон энд ирлээ Хуудасны тоо яагаад
уншиж гарлаа.
Улсын тэмцлийг авч үзье , энэ хугацааг болно
Sopra цагийн дотор , секундээр минут байна.Энэ нь
гаруй байна!
Би хаана төгсөхийг би эхлэх болно.
Энэ нь тамхи татах агаарт цонх болон хувилбаруудын
алдагдуулж бэлэн байна, Би зөвхөн агаарын байгаа нь
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энэ утаа байхыг хүсэж байна.
Би зүгээр л агаараар амьсгалж хүсч байна
Би хөвдөг ба хэлж өгөх болно Энд ямар байхыг
төсөөлөхийг хүсэж байна.Би юу хүсэхгүй байна вэ ,
эцэст нь дандаа нэг алдаа гаргаж эхэлнэ.
Тулалдаан хол цоожтой байх явдал юм.
Би юу ойлгуулахыг хүссэн мэдрэмж , нөхцөл байдал,
зөрчил юм.
Тэгээд би тэмцэл байсан сайхан ялалт юм .Намайг хөөж
зураг , бусад байхыг хүсэж байна .
Намайг түгшүүртэй байдал ба надад хэлсэн миний
өөрийн мэдлэг : та гарч ялалт
Би энд зогсож , гэхдээ энэ нь хөөх хөдөлгөөний эсрэг
тэмцэж байна.
Миний гол минь өөрөө ирдэг., Өөрийгөө чөлөөлөх нь
Өөрийгөө өргөжүүлэх , намайг надаар дамжуулан
таныг байг.
Би ямар байх вэ гэдгийг энд эхэлсэн.Асуулт гэж юу вэ ,
намайг өвчилсөөр нь зургийг болгоогтун, flinching ямар
ч үргэлжлүүлнэ.
, Дахин дахин төрөхийн амьдарч, мэдэрч яах вэ .Ямар ч
demagoguery болон худал хуурмаг , та нар харж
чадахгүй зүйлийг амьдарч байна.
Зөвхөн тэр үед л та нар өсч хөгжих болно учраас босч,
хэлж байна.
Би би ямар байхыг хүсч байна, намайг билээ.
Би байсан бөгөөд зураг байх болно гэсэн үг юм.
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Миний төсөөлж би байх болно.Намайг хөөж байхдаа би
та урьдчилан хэлж өгөх болно.
Надад тулгарч буй , намайг чөлөөлөхөд .Эцэст нь
хараахан эхлүүлэх.
Бүх гэж бодож байна.Энэ нь таны найз нөхөд нь кабель
танд болон төгсгөл хөөж байх болгоомжил .
Энэ зуур уучлаарай ямар ч илүү .Тэнд , тарчлалын
эцэст хүрч , тэр надад хүрч , надад шивнэн ?
Одоо би энд тайлагнах эхлэл төгсгөл юм.
Одоо би хэлж байна, зүгээр л надад ирж, ялалт намайг
оруулсан .
Надад гол
эзэмшиж !

нь

чамд

болон

хувирч

байна.Намайг

Та хамгийн сүүлд миний үнэр байх болно.Тийм ээ, та
явж болно.
Таны
явах
нь
намайг
гунигтай
болохгүй.Ингэхэд би чиний замд хайж байна.

харуулж

Та ирэхэд та хэрхэн бий болсон тухай , яв.Би та нарыг
илүү сунжруу золгүй явдал байдаг, таныг хүсэхгүй
байна.Таны оролцоо гутаан доромжилсон хэрэг мөн .
Би та нарыг , хэзээ ч хожиж байгаагүй нь л алдсан
гэдгийг бид мэднэ.
Та өвчний тамхи найз нөхөд шиг байна .
Хэсэг явж , ирэх тухай байхгүй байх болно гэж явж явж
.Миний хэлж , Emano таны үнэр нь зөвхөн ... ires өөр
амт, үнэртэй ус олж байна.
Магадгүй та мэдэж болно шүү дээ ч та provocas юу
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санаж байгтун.
Би
мэддэг
учраас
та
хэдэн
жилийн
санаж
байна.Хангалттай одоо энд та нартай хамт байх хүсэл
оршино.
Би анх бодож та нарын өмнө гаслах , гэхдээ сайны
бэлгэ тэмдэг бага зэрэг өвчин эмгэг нь болно.
Сэдэв байна , би жаахан сул дорой амьдарч байгаа
нөхцөл байдал нь бидний холболтын Гэхдээ сүйрлийн
болон хуурмаг таашаал бий болгодог.Би гачигдал
зүрхлэх .Тэр намайг тэжээж тийм учраас л , дараа нь
хөнгөн , байгалийн болно .
, Хөргөх тайван , дулаан, нөхөн олговор эв нэгдэлтэй
байх болно
Цаг хугацаа урсах байгалийн салхи үргэлж түүний хойд
хамт мэдэрсэн.Агаарын урсгал бидэнд тулгарч буй
шуурга болно бидний эсрэг bafejado энэ нь зөвхөн
байгалийн агаар нь өөрөө гарч байгаа утаа юм.
Нь бид байгаль гадаа чөлөөт гүйдлийн эв дотор олж
болно.
Цэцэг , өсч, ангижралд маш үндэслэж шийддэг.Бидний
уулзалт нотлохоор шалтгааныг эхлээд цөлийн элс
дахин их ягаан хоёрдмол утгагүй өв залгамжлах
.Биднийг тусгаарлаж дотно харилцааны Хазгай нь
хүний бүдүүлэг зураг чөлөөлөх хүрнэ.Бид Та надад
ямар ч хиймэл , нийлэг болон Учир нь үүнээс exprimas
билээ байгалийн болон органик байна, өөр өөр
байдаг.Саармагжуулж болно үйлдэл байхгүй , та нар
намайг аз жаргалтай болгох болно.
Та надад ярьж ирэхийг би үүд хаалгыг нээж
болно.Гэхдээ би энэ ajar удалгүй гаргаж авахын тулд
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үлдээх болно.Хэрэв та өөрийн тархах мэдэж байгаа
Зураг , надад үймээн самуун нь тэвчээрийг consomes
.Та байгаа бөгөөд та бага зэрэг их ач холбогдол байх
болно.
Бид бүгд ихэвчлэн хүүхдэд эдгээр тэнэг үе шаттай
байдаг.
Тэд бидний дээр байгаа хүүхдийг чөлөөлөх насанд
бидэнд хэлэх юм бол, би муу үе шат чамтай хамт
байв.Би буцаж өвчтөн тайван явж байна.
Та миний хаалгыг түгжих явж болно .Та яагаад ирсэн
Нэлээд мэднэ, харин чи явдгийг тань хаана бас мэднэ.
Ялгаа өргөн, илүү өргөн хүрээтэй танд унах гэж үздэг.
Зугтаад , надад ямар ч танд болон дэлбэрэлтийн
хавсаргана .Таны үг бол миний хэллэг байсаар ирсэн ,
харин дараагийн чи надад хэлж байхад надад хэлээгүй
юм бол эхний өдрөөс эхлэн Сайн байна уу , би энд
байна , гэхдээ энэ нь аль нэг рүү дайран үзье байхаар
мэдээж таны аялал хэцүү ч эв нэгдэлтэй бодит байдалд
буцаж орох байх болно ,бидний бидний хайж байгаа
зүйлийг байгаа вэ?Тиймээс зүгээр л нэг үг та нараас ,
тэр баяртай байна.
Мөн та эхлэн хол явж ирсэн ...
Энэ нь ... хамгийн сүүлд байсан орхих ирж санаж
байна.А нулимс унаж, уйлж барагдуулсан .
Намайг хүлсэн олс, намайг suffocates
юм.Урсгалаар өлгөөтэй хүзүүний цэг .

тэр

биш

Оюун ухааныг Estrangulas , ухамсарыг sufocas .
Та юу санал болгож удаан үхэл шулуухан хэлэхэд , энэ
замыг алхаж , хийсэн шиг ярих юм.Нэг цохилт
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ламинатан муухай амьдарч байгаагаас бууруулах илүү
цочмог өвчин арчиж болно болохгүй.
Борнойдох санах ой болон хий цохилт дээд талд .Байх
ба байхын хооронд таны Хоёр сонголттой байх нь
байсан .Амьдрал бүхий л дэлгүүр, даруй цутгаж гэрэл
зургийн мөчид хамрагдсан.Чи надаас гарах нь надад
амьдарч учраас.Таны хувь тавиланг Erases бөгөөд
хэсгийг амьдарч байна.
Дараах мөч тарааж Энэ нь үнэ цэнэтэй санагддаг.Таны
суудал гаралгүй нисэх талаар.
Та амьсгалж болгож байгаа , энэ удаа амьсгалж , учир
нь зогсоох биш бөгөөд та хэзээ нэгэн цагт зогсоож
болно.
Амьд дур хүсэл амьсгалах шиг хүчтэй юм.Гэхдээ зүгээр
л амьдарч байгаа бол амьсгалын .
Та амьдрахыг та нарт орхих үед та амьсгалын зогсоож
чадахгүй .
Тиймээс нэг арчаагүй дүр төрхөөр үүссэн тэр нь юу вэ .
Хязгаарлалт, үр дагавар , дараагийн алхам бол .Өөр
нэг бүрийн мөч байх нь шинээр гарч ирж буй Энэ бол
миний л гэсэн үг , бид үнэхээр биднийг байнга биднийг
хүрээлж мөн чанар нь юу вэ хөдөлгөдөг, бид амьд
байхдаа өөрийгөө flagellation Цохио нэг хуурмаг
амьдрах юм нь юу биднийг устгаж , зөвхөн бидэнд саад
болдогмөн чанар нь хүний хөдөлгөөн хэлбэрт бүх
мөчийг хэтрэхгүй санамсаргүйгээр болон superlatively
бүх урсгалыг тусгасан тул шингээх цаг -д зөвхөн
хуурмаг оюун ухааныг хандлагатай байна.
Дотор нэмэгдүүлдгийг , гэхдээ зөвхөн солиоролд
мэдрэмж эх шинж чанар нь биднийг хөдөлгөдөг нь их
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сайхан юм барьж авах гадуур ямар ч байлаа гэсэн
өөрийгөө зураг эргэн тойронд гарч байна.Ямар нэгэн
цаг хугацаа, ариун журамтай , зөрчилтэй түрэн үед та
оюун ухааны агшинд харьцуулж байгаа бол эдгээр
мөрүүдийг суралцах тохирох , ямар ч цаг үед гарах
боломжгүй юм.
Аз болоход, асар их болон холын бодол давалгаанаас .
Би та шийдвэр гаргаж , үргэлж manobraste ... тухай
ярих гэсэн юм.
Үүрэг ухрах дуугүй хэлсэн байна.
Нэг үгийг нислэг үйлдэл юм.Та үл тоомсорлож мөн та
нарыг авч байна.
Та салхи сүүдэрт эргэн тойрон нисч байна.Та нуух
учраас та хүссэн үедээ , тийм болохоор гарч .
Та нар харж байна уу?
Өөрийгөө өөр өг , та хэн та нарын энгийн золгүй явдал
өөр нэг найз байдаг юм.
Энэ хүртэл жигнэх гарч .
Энэ нь арван Тиймээс тэр тоолох байсан юм , би
нээлттэй байсан , ирээдүйд нь дарж том, өргөн уудам
болох гэж харах нь зөвхөн сүүлийн утаа өргөжүүлж,
хэр их ирээдүйн цонхны хормын хувилбарыг агшинд
vislumbramento ойлгосон.
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