SUN KU -Light of Truth
Vaatimaton näkökohdat tehty hyvässä layout ,
erittäin annos itsenäisyyden , syvä , kiinnostavaa kuin
näemmevuorovaikutusta erittäin hyviä ideoita , mikä johti
vaiheessa kertoatarinanmoraalinen että onTarinan ...
tämä tarina kahdesta työhevosetjoka tekimatka läpi
antiikin japani , koskaaika löytö ,harmaa aasi oli ladattu
suolalla , erittäin raskas kuormitus ;musta perse
johdetaan kohteeseen asuntovaunu , koska hän olierittäin
kevyt kuormitus , otti sienellä jopa ylpeilevät onneaan oli
erittäin epäkohteliasta tavallaharmaa voinut sietää sitä ,
ja oli kuolemaisillaan kunvaivaa kompastuskivi putoaa iso
lätäkkö vettä derretendo-jos puolikuormaa , musta perse
hämmästytti katsomassauskomaton tuuri perämies että
siellä menee nosto , helpottaa kun mitä oli jäljellä
korvauksetta
.Driven
by
mustasukkaisuus
,
heitetäänveteen toivoensaman kohtalon .
Sieni imeytymään veteen tehden lähes mahdotonta musta
edes seisomaan , tietysti lopulta sortuminen väsymys ja
kuolla .
Tarinoita pappa
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Rakkaus on kuinsateenkaari , ei ole aina läsnä , mutta
aina tulee !Utopistinen kaaosteoria muotoiltu 1 = 1 + 1 =
2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopia monitekijäinen rakkaus
loppuu maksimiteholla kokonaisuus säteilyn , kukkii
auringossa
-maa
päättyy
,aurinko
inspiroisamat
väritmaalatamaailma - hengitän , voit innostaa samalla
ilmassa rakkauden ja olen kaikki värit maalata maailmaa !
Kaikki osa miten tunnemme asioita ja on olemassa asioita
, jotka yhdistävät , muut erilliset - muttatotuus ei piilota
tosiasiat .Ensimmäinen muistikuva yksinkertaisesti vain
muistumia , jossa imeytyy sopimukseenkirkas päivä , ja
valmista minulle voimalla valon pimeydestä , ja jakaa
voimaa ja energiaa koko constelar yhteisöä .Laitoin itseni
ajattelemaan , jos jonain päivänämatkan ?Jos jonain
päivänämatkan , olisi hävittäjä , pelottava , meluisa , tai
oli säälimätön kirkas , kaunis , säteilevä ja energinen
.Jokaisella ray on ihmisinä erilaisia ominaisuuksia , eri
toimintatapoja , eri valossa , eli kukin ray / olla
ainutlaatuinen
ja
yksinomainen
.No
jos
jonain
päivänäetäisyyttä ainakin se oli alkuperäinen .Jokaisella
ray ontoiminnan muoto , kuten milloin tahansaihmisiä,
jotka jakavat ajoittain syntyy jakeet .Olemmeko
toimivatpalkki / olla , voisimme muuttaa suuntaa ja
määränpää .Mitäkohteita jaensimmäistä kertaa aion
vedotaJumalan nimeä , yksi päivä tuli , onkeskustelu
uskomuksia ja uskonKoraanin seuraaja , joka kertoi
minulleseuraavan tarinan , joka aion kuvata :
oletkoantanut pelikäsien ja kiihkeästi pyytää Jumalaa
jättää sinutmaksimipisteet ja jätti sinutpirun .Rakas
,tarina kuihtuu mutta joka vihdoin julkaissuttietoja ?Sen
lisäksi tämä tarina Haluan kertoa teille, että meillä on
toimintaa ja säde / toimivan ympäristön kanssa , jokainen
heittää noppaa kanssa energia / muoto / käyttäytymiseen
.Tiesin, että se olisimuuntaja ja että asiat menossa
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ontasapaino hohtavan voimia , jotka muuttavat
todellisuutta .Elvytettävä energian ja joka asuu
tyytymättömyys tyytyväisyys tulisi kaikissa väreissä
maalata maailmaa .Heräsineri todellisuudessa kuin
tavallisesti ja tutkia kirjoittamista kurssien kautta tämä
kirja laajentaa olemukseni .Pohdin , miten siirto ajattelun
ja rinnastaa senvalon ja sen voima .Me kaikki ajatella
useita näkökulmia täytyy noudattaaketjun jasielu on
hetkiä häiriöitä ,miten me katsomme aina ei ole naiivi ja
energia laajenee .Troubled mielensä synnit ovat
pahentaneet jaääni ääneen kovempaa kuin monia ääniä ,
sanat ovattaiteellista ilmaisua , nyt siellä on inspiraatiota
.Sydämensyke on sen rytmi , joka laajeneesuonet
.Painostus tekee kuolleet , koska kaikella on q .Kaikki
ajattelemme pahaa ja joskus tehdä meistä hiljaa , " mutta
me kaikki ajattelemme , "muistot eivät ole aina läsnä ja
sanoa ei pratiques vihaa , koska se on huono .Meillä
kaikilla on sananvapaus , mutta kaikilla ei ole sitä oikeaan
aikaan , eikä mitään muuta rehellinen kuintotuus , meillä
on erilaisia ilmaisun muotoja ja on hyvin on saada
tasapainoon .Tasapaino onsykli rutiineja , on hermostunut
onepätasapaino .Ihmiset rakastavat kommentoida .Kaikki
on puhdasta universaali rakkaus synnyttää myötätuntoa
.Aurinko onenergianlähde ,epänormaali on mitään ei
tapahdu , kaikki unohtavat , kun he haluavat ja on aina
useita näkökulmia , paljon ideoita , muutama tuomioita ...
Siellä korjaamatonta asioita , koska kaikki voivat
epäoikeudenmukaisuutta .Rakkaus onmielihyvän lähde ja
aina yksin ja suojattu : on olemassa ihmisiä , jotka eivät
pidä ajatella , mutta tietoisuus ontaskulamppu, joka
selventää meille .
On paheet , että meillä kaikilla on joskus pelkoja , he
kaikki sanovat ja tekevät tyhmyyksiä .En kirjoita
kenellekään , meillä kaikilla on jotain, mitä emme halua
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muistaa , mutta se on hyvä tietää, kun olemme surullisia
ja aina myönnä sitä eikä piilottaa mitään, koska meillä
kaikilla on heikkouksia , me kaikki tunnemmeilo jotain ja
kun tilaisuus vaanii avaa oven.On ainatunnemuita , mutta
" kukaan ei kukaan " ja niin jokaisella on oikeus loistaa
.Ystävyys on ainahyvä periaate kaverille on toinen itse
.Seuraa vaisto näetpositiivinen .Voimme kaikki olla
rakastettu ja rakkaus rakkaus on kevyt generaattori kun
me rakastetaan meidän on kunnioitettava tätä tunnetta ,
rakastavat toisiaan ja lisätäsyntyvyyttä , aina sanat
risteyksessä pelejä epäilemättävihamielinen sanoja mutta
teidän logiikkavälttää kärsimystä ." Mikä onvanha ei ole
viisautta , mutta varovaisuus ", niin kuuntele !Jokainen
tietää hyvän ja pahan ?Meillä on käsissämmepäätös olla
hyvä tai paha , hulluus on joitakin järki , todella tieto on
tärkeää ! ?Jos mahdollista olla valmistunutkoulu elämän
... Minä kääntää itseni sinulle , minulle ja niille, jotka
rakastavat minua .Vaihda evoluutio .Kaapeli , joka
kulkeevilkas nykyinen ahdistusta , sähkö , juosta elimet ,
syöttölaitteet ja toivoa jotain uutta ja ihmeellistä , että
lähteestaattinen liikkeitä , mutta kilpa ajatuksia ja
ahdistunut .Halvaantunut liikkeen ,jännitys nousee
suunnitteluun ja todella hallitusti ja mitata liikkeitä ,
alasportaita ajatuksen missä olemme yhteydessä toisiinsa
.Onko tämä tikkaat ajatukset, jotka meidän luokitella
käyttäytymistä
,
kasvot
ja
liikkeet
eivät
mahdulaskeutuminen ja nousuhetkiä elämän , valot
ruokkiajuoksumatto pysähtymättä johtaa sinut hulluksi
tämän vuosisadan todellisuudesta .XXI , energia ,
taikuutta , puvut , kaikki näennäinen harmonioita , mutta
varokaaportaat , kaikki eivätliukuportaiden elämän , on
olentoja, jotka kiivetä portaita , jotka nousevat ja
erityisesti joku liikkuu ja tukee se, että tarpeeksi vai onko
sekyse
tasapainosta
?Voimatasapaino
on
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välttämätöntätasapainoa liikkeitä , ylös ja alas tasolle
jokaisen olennon , mutta eivät kaikki ansaitsevat mennä
alas tai tukemaan meitäkiivetä , vaivaa ja sitkeyttä ovat
keskeisiä , nosta itsesiuhrimielestä ilmanvamman tai
pysähtyy ja hän otan sinut valossaajattelun olento.Ei
tasapaino ulkoisten voimien , jotka voivat antaa ,vaiheet
ovat kiinteitä ja ruokitaan kaapelit toivon tulluttärkein
sähkökaapeliElämänsyklinne ,energiaa, joka ruokkiimaa
.Minun sähkötaulun oliyksi , joka voisi käskeä kannat ja
määränpäät yleisvirtalähde .Se oliauringon valo , joka
valaiseepimeässä maan uumenissa luontoa .Mitä oli
tapahtumassa tuntui surullinen Dawn yksi puku joka tuli
illansuussa , asui , elvytetty ja uudestaan olen
sevoimakas aurinko ( aurinko) *säteilylähde että putoavat
kuin putoaalattialle , tämä lähde elämän ja valon .Minun
majakka
,
joka
pyrkii
lakkaamatta
kääntyvästi
liikkeenpoikkeavuus
.Alkavat
tunteaensimmäisen
sähköiskujen ja meluisa hermoja vilkkuvat sydämen
sähkötapaturman .Sähkömagneettisia aaltoja , jotka
tulevat ja menevätaaltomuodot ajatuksia ympyrän
aaltojen
.Sähkö
kulkee
kehoninykyiseen
että
pääsenkinpiiriaaltoja .Sähköinen impulssi alas ja olen
ravistellut pulssi kiertävä sähkö -tilassa , aina
tiesitotuuden, kun löysi impulssi hehkuu , onsähkökatkos
ja hiljaapiinaavat äänet kirkas tunne , syttyykirkas
kynttiläkertynyt tuskan sulanut vaha .Electric ovet auki
kevyesti koskettaa , mutta sulkeminen ei ole aikaa avata
.Sähköinen moottorisaha palattummaa elinvoimainen
vihaa juuret .Sähköllä kirkkaassa savu tyhjentää muistin ,
sähkömagneettinen
turbulenssi
mielissä
vilisee
,
myrskyisä
ääretön
electromagnetismos
.Ulottua
sähköistää säteitä halvaannuttaamieli , onkevyt , musta
sähköistää
on
salamointia,
vaivaavat
minuakulkuakatkeamattoman ketjun .Peittävä syttyvät
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omituisia olentojahämärässä .Johdot kulkevat lävitseni
kehon
elinvoimainen
täynnä
energiaa
.Subo
ja
eteneminen osaksi10. piiri ja onenergia " vika ,
lahjomaton jopapimeässä ontehon menetystä ja putosi
raitiovaunusanoja ekstaasin ja tunteita .Valoisa terävä
leikkaus ja kirkas kaikuja , paistaa valo tarttumalla ääni
rikkomatta,salama
välähtää
,
jossa
tumma
hämärähairahtunut
olentoja
silmän
orientaatio
.Onfluoresenssi ja joka ei Bloom ja pudota ukkonen
kaikkiin suuntiin ja merkityksiä ." Ofusculência " ja nämä
lävistyksiä salama varjoonsa toisen ilo tuntemuksia ja
ulkonäkö .Incandescence ja leikkaavat syvät kumartaa
sielusi , jotka pitävätatomit , dynaaminen ja hehkulamppu
iskuja .Kutenvihje mäiske minulleristiriita tunteita , jotka
vaativatvoimakasta
ja
määrätietoista
valo
minun
puuttuessa hämärän että käpertyä pehmeästi , korkean
valot olemukseni , ja varovasti iloksi kuin salama
.Onpahaenteinen kevyt , uhkaavien toipilaana valot
vaivaamaan meitä ja anna ennakoidavaaraa ?Onlamppu
,valo mukana olet paimen ja pysty kohdata hetkiä
intimidas sinua salassa .Onvoimakas punainen valo ja
estää kiihdytin hermoja .Zarpares sokki ja epäpuhtaudet
mielissä ilman impulsseja rönsyilevän ylös , valo yritys ,
valaistu mitä ei ole annettu eikä tunneyhtiö valon
.Thunder jauhaa ja särkyä nälkäinen ääniä ilo .Tehokas
valot tuomita toisten elämää koulutuksen ääniä .Kuinka
voimakas ja lacerating säteitä leikata siteet mahdotonta
sitoahämärässä jossa varjostaa tietoisuus , jotka
tunkeutuvat
tilaa
vieviä
nippuja
.Tehokkaasti
valaistasumut mustan valonkirkas kosminen , läpitunkeva
ja syvä kosmoksen että lievittää unohduksen sielun
.Lightning lämmittää ja tummuu ja muuttuu liikkumatta ja
hiljaa , mutta valikoima ja ääntä, kun se tapahtuu, on
hengästynyt ja ylivoimainen , joka tartuttaaraivo elää ja
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olla läsnä muun valot ja valaisimet tai jopa yksinkertainen
mutta silmiinpistävää ohikiitävä pimeydessä huokaa
jarikkookaikkein sähköistää hiljaisuus .Tämä salama
poistaa
sinun
omatunto
merkitty
antamalla
kaunopuheinen ja moans että toimien nopeuttamisen
laiminlyöty tunnetta omaisuuden olla mahdollisuus
tuolloin putosi
toinen salama tässä maailmassa
.Muistanotettu kuva veljeni ( nyt roikkuu omassa
huoneessa ) ja olen paikassa, jossa minulla olihelvetillinen
isäntien myöhemmin viitata .Kunvaaleanharmaa , nämä
tuhkat että merkki lämmitätrautoja villi ja vahva
vainkolhiintunut saastuttama tuhka valossa menneisyyden
ja tulevaisuuden jokapaikan unohda .Leikkaahetken
mielijohteesta ja etenee hitaasti vääntörakenne ja
effusively kerron ohjaa sinua , ja heittää sinuthyvin valoa,
joka hukuttaa muistoksi hillitön sanoja ja kaatamalla
janosi
valoa
.Vuonnameteli
ovatkytevä
hiillos
magneettisen elimen pillit ja vilkkuu sydämessäsi palava
halu jotain , viriili ja maskuliininen tai feminiininen ja
aistillinen sitten , tämä loukkaa persoonallisuuden että ei
tuota edes yhdelle puolelle tai toiselle .Nämä
vaaleanharmaa lämmöntumma jakevytmielistä ja ovat
heidän lämpösuojan sateen ja söivät , että leviäminen
mantereelta ja ajaton avaruus hyökkää meitä ja esittelee
meille oivalluksia ylellinen ja antaa meille monia
nautintoja ja masentava .Ahdistus kemia istumista
mielihyvää , mutta ei kovaksi, mutta painettu naiivi
kasvot .Piittaajännitystä tunne ja tuntuu häikäisevän ja
paistaa ja lievittää supistukset tuntuvat ylilyöntejä ,
ylilyöntejä siten, että ohjata meidät toiseen ulottuvuuteen
, kehittää , ruokkii riippuvuutta ei perääntyä ei värähdellä
tai
yhteentörmäyksen
hullu
hiuksetkieltäminen
.Hypnoottinen kevyt ja haparoiden kokemus tunteita
tuntui edessä , jotka lupaavat periksihalu , johtaa meidät
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virtaviivaistaa ja uskon, että siellä on , sillä me olemme
taipuvaisia ilman luottoa ilman velkoja , pysähtynyt kuin
hypnoottinen
elämä
ylimaallisen
olentoja
sekasotkukuivatut
lähteistä
,
rave
veloitetaan
kulmakarvat häpeämättömyyttä ja vapaa .Tämä johtaa
meidät uusiin haasteisiinsaman ajatuksen eri reaktiossa ,
nämä reaktiot joskus kohtuutonta jossa kohtaamme
puhtaalla halu saada , voidaan syöttää häntä eikä
toteutettiin irrallaan savea , jotka tulevat yhdessä
kuumennettaessa .
Toinen muisti on nimenomaankuva pukeutunut puku
missä olen samassa vaatteetensimmäisen kuvan , joka on
nyt huoneessani , olen Açoreira kunauto Muistan
putoamisen
alas
portaita
isoäitini
joissa
oli
nauhojakäytetty suullakärpäsiä .Muistan soittaamaa
isoäitinimaa kärpäsiä oli paljon levottomuutta aaseja tai
hevosia jatkuvasti juosta .Isäni , joka omistaasininen auto
, joka oli syntynyt toinen muistaa , oliDatsun .Minun "
vanha " käytetään kertomaantarinan , historia hänen
mukaansa välillä isoäitini jaaasi , joka ei tottele häntä
,vanha nainen puri hänen korvaansa .Tänään kun tarina
joka lukee et putosi hampaita .Näinrinnat minun mummo
kerran ja olipeili oli sängyn alla vanhempani oli parempi
vitsi että oli lapsuuden kunnespahin painajaisia ,
painajaisia minullakauhea alasstream ja pottiin ,
ajatellatämä voi ollapahinta mitä voit haaveilla lapsen ja
kuolema lopulta kuolemaan ja juuri kuten ennen
kuolemaa tai kuolematon että valo joka jakautuu
vieraantuneen elinten liikkeen ja värähtelee kahden
helppoa tapaa kirkastaa , mutta ei elämäomistetaan
surun ja harmiksi systeeminen hypnoosi , joka ravitsee ja
kehittyy .Tietoisesti on niin voimakas, että on lakannut ,
ja siellä on jopa poistettu .Psychedelic rajat toisiaan
siteitäukkosen
rohkea
,
että
tukea
ja
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parantaapoikkeavuus, joka tulee siitä, että me kattaa
koko tämän psykedeelisen ukkonen .No tässä kaikki
pysyy johdonmukaisesti ilman valtuuksia tai asteikot
,siirto olisi vaintekosyypoikkeavuus ,musta ukkonen ,
häkissä ja lähettääoutoa , syvä hymyilee järjen
absorbanssi
koska
se
sammuu
,
alue
ja
liikkuuilmanvähiten
salamyhkäistä
,
näennäisestimaailman psykedeelisiä valoja vaivaavia
jotka kiertää , jos haluat tai nauttia nautinnot porrastettu
värjätty vääryyttä vino värit pysähtynyt , haluton
luomaan tai pelkkä hemmotteluun .Täynnähengessäajatus
sirpaleet hajanainen seikka ovat ne , jotka kuvittelevat
toiseen maailmaan , pois häiriöitä , jotka ärsyttävät meitä
, kun me naarmuttaasilmän , tai yksinkertaisesti vilkkua
.Tämä liike vieraantunut muut liike hehkuu ja
suihkutakaukainen
ja
tietämättömiä
mielissä
yksinkertainen tosiasia onvarattu tai hektinen .Thunder on
psykedeelinen ja ajaa pois henget ilman niitä ilmentää ja
miksei siellä onrinnakkainen todellisuus huhuja ja
myöntymättömyyttä kuinmörkö , eikä kukaan täällä syö
outoa persoonallisuuksia ja aliaksina ennestään vaikka on
todellakin.Siksi kaikki on epätodellinen on ajaton tarina ,
mutta on jotain , pelkää, pelkää , että deports
vuonnahorisontissa 5 mitat , polígonas ja lineaarinen ,
mutta ei todennäköistä tai edes asetettu mitään piirre ,
tämä piirre on , ettäpallonpuoliskonjatuonpuoleinen
apotheosis ajatteli .Ei kukkia tai kasvaa filamenteista
abstrakteja ajatuksia miksi , kyllä impulsseja syntynyt
merkkiä koskaan nähnyt , koristeltu , jäljitelmä liikkeitä ja
sopivuushetkellä, mutta kaikki tietoisia ja minimaalisesti
laskettu .Ei laskelmia on todellinen ja arvaamaton , että
on olemassa todellinen spontaanius , joka on järjetöntä
ajatella mitään .Hio ja jauhaapäät vanhaan ja on
desvanecestes keltainen lehtiä ja syönyt bibliófagos että
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ei sinnikkyys pelotella vanhentunut muisti ja tehdä
väärennettyjen
ja
sen
toimenpiteen
.Ympäröivät
mittauslaite He tyytyväisiäAbyssinians rotulantes ja
nauraaukkonenabessinialainen
.Kehotti
niitä,
jotka
elävätvalossaAiemmin kuolevien kuin hyökätä näkyvä
taivaankappaleiden todellisuudessa tapahtuu ,välitön
.Mutta kaikki ovat teknisiä , enemmän tai vähemmän
intensiivistä , mutta ovat säteilyä , jotka eivät ole
yhteensopiviaohi , vaikkaedellinen hetki .Muistoja
aiheuttavat siten haitallista säteilyä , mutta ei varjoonsa
mitään ajatellut, että jos haluat syttyä milloin tahansa ,
vauhtia tai hetki .Viimeisen leikkaahetkellähetki , vauhtia
, toisen tai osa , mutta eivaikutteet ovat siis ainavoimakas
valo aika on puhtaan virran ekstaasin , joka leikkaa kuin
tuuli kasvoihin , jotain asti riisuttu tahallisuusja
liikkumista ilo tehdä tai olla , koska mitä on olemassa
jahuomioon olemuksemme onclick että yksinkertaisesti
innollavalon menneisyydestään , enemmän tai vähemmän
voimakasta valoa , menneen elämän hikoilu , muttaei
ohjaaperiaate liikkeen laukeaa jäljellä impulsseja ilman
maskia ,toinen asuihetkellä ole kuin että yksinkertaisesti
ryömiä noin valot menneisyyden ja takertuvat mitään .No
se synonyymi saastuminen , säteily ei kiitos !Siksi mitään
vahvempi kuin valo tuolloin , ja on aina kaikin voimin ,
mutta kukaan ei ole parempi kuin kukaan , se onasia
taistelun, eikä tule luokseni näitä synnynnäisiä valot
koska jokaisella on ,väsynyt tahtoa ja mielikuvitusta ja
puhdasta energiaa kehittämistä ja luomista , maaginen
värit heijastuu keltainen aurinko .Itse ei ole paljon valoa ,
jäljelle jää vain jäljellä olemassaolon puhkeamisen ja
tasapainoisesti esineellistää , jota ei voi nähdä .Joten ei
ole todellista , onseuraus jostain , joka auttaa meitä
lisäämään tietoisuutta .Mutta säteet mitä on tietoisuus ?
Mikä on todella tietoinen tai tiedostamaton ?Tässä oneste,
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joka ei toteudu vartenpaljon järkeä tehdä ja ymmärtää ,
me kaikki ajoi toistaiseksi.Tämä laittaa ennakkoasenteita
esteitä ja sanoa virtaukset ovat ylitsepääsemättömiä ,
kun tosiasiassa ei ole esteitätodellista! ?Kaikki on niin
kuvitteellinen kaikki asuvat samassa virrassa illuusioita ,
istuin muita väkeviä alkoholijuomia , jotka eivät
vaikutatotuutta , koska siellä on , tai jopa ei ole este
välillähalutajuton aina läsnätajuissaan ja että pidätämme
itsellemmevain tyhjyys , kyllä siellä on kuvitteellinen
taivaallisia
olentoja,
jotka
elävät
kuin
se
valossamenneisyyden , enemmistöllä , jotka päättivät ,
että se piti olla painoa tai toimenpide , mutta sitten taas ,
jotka ovat ne häiritsevät .Se havaitaan ja on
katsoahämärtyminen , kunnes se oli vain luonnollista,
että tämä kirkas valo , että se pian mukaudumme
.Poikkeamia , vastoinkäymiset , konflikti , joka toimii
pelkästään aneet akkuun asenteet ja ongelmat tajuissaan,
mutta ei niin syvä , joten ne ovat luonnollisia .Välillä
luonnon ja tuonpuoleinen on minimaalinen vaikutus on
normaalia ympäröi meitä ja saa meidät tuntemaan olonsa
ja hiljainen , kaikki on luonnollinen : ilma , ilo , joka meitä
ympäröi , että koputtaa ja pakenee ja erityisesti
koskettava, hellä kosketusniille, jotka haluavat suihketta
keveyttä .Energia hallitaanydin , voimakas lähde säteilee
muuttumassa , psykologinen muutos , miettikäämme
kaahaa tämän ydinvoimasta .Tämä vilkas valo kasvaa
voida
odottaa
,
että
todellisuudessa
ei
kärsi
vaanriikinkukko että suodattuuimpulssi takavarikoitu ja
jotka johtavat meidät toimimaan toimia tai ei toimi ,
impulssi , tämä dynaaminen ja selkeä räjähdyksen .Näin
voimme hyödyntääsuurin eksponentti väkevyydestänsä ,
ovat tavallisia aineita, jotka korjaa , pilarit murentua
mahdotonta epätasapainoon se onvoima muutosta .Ja
mitään vahvempi kuin muuttua , tämä muutos jotain joka
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nostaa ja suojelee meitä saastuminen .Muistan itku ja ei
halua mennä esikoulu- ensimmäisenä päivänä , mutta
varsinkin sen jälkeen nauttinutystävyyssuhteita , leikkii
kavereiden kanssa .Oli normaali sairas lapsi , joka
aiheuttaa korkean kuume custom painajainen ,joka oli
kiinnitettyketjulla ja alaspolttava pata muttarave ajatus
olin menossa helvettiin , mutta yhtäkkiä heräsin ja
pelastui lopullisessa count poikineeseen.Tiedän , koska
olen myös oppinut erottamaan kuuma kylmä , mukaan
veljeni,
joka
laittaakädenlämmittimen
mukaan
häntäkylmimpään osaan ja hänkuumimmillaan , tulos :
vain paloioikea ranne , joka muistuttaa minua666
taipedon merkki uteliaisuudesta viimeinen puhelin päättyi
666. - jotain pysähtyy meitä, jos haluamme jatkaa ,
mutta miksi pysähtyä , jos se on toimintaa, joka etenee ja
tuottaa tunteita , tuntemuksia ja ärsykkeitä , kun joku
vastaa ja reagoi , toimintaniYstävät , kärsivällisyyttä ja
älykkyyttä ymmärtäätoinen on vastakkainasettelua .Miksi
jättää negatiiviset energiat halvaannuttaa meidät , kuin
olisimme olleet lapsia vastattu , rakas rohkeutta ,sana
onjärjestys , joka on arvioitava ja kuka ontuomari syystä ,
joka voi olla normaali tai epänormaali , joku !Meillä
kaikilla on uskoa ja olen fezada antaa, että epäillään,
tahto ja kaikkitietävä ja halu , muttaharppu , joka viittaa
ja pakenee lähettää kuulostaa merenneito hallusinaatio
kaikuja .Mitään muuta kuin rentouttava kuulla kuunnella
kaksi kertaa niin paljon kuin me puhumme ja hiljaisuus on
toimintaa eikä naiivi tai hallitsematonta , muutama
vastustaa hiljaisuus ja siellä - kokeilla .Voi jopa olla
torturous mutta vastata moniin subjektiivisia ja
objektiivisia kysymyksiä ,seurallisia hiljaisuus on hiljainen
, mutta voi toimiatäydellinen ase hallitsematon ,
HALUAVAT impulsiivisuus ja jano , jotka eivät voi hallita
.Rauhoitu ja kuuntele , kuuntelehiljaisuutta sinua .
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Olen
kerran
kiinnilintu
sidottu
häntäjohtosilityslaudan rauta antaisi hänelle ruokaa ,
vettä ... Ja kuoli sinä päivänä minun elävä lelu
.Ensimmäinen pelata kiinnipeli huono tulos on veljeni
takanani aiheuttaa minulle saostua yksi " nurkkaan ",
jossa säröillä päätään kunnesvaalea kudos oli noin
.Kävelin noin 4 km mennä vuorelle jatupakointi Kentucky
12,50 dollaria näihin kokouksiin ystäväni söi lamput ,
kupit , joka ilmestyi ,sirkus oli kulunut äskettäin kylässä
.Ensimmäinen vuosi pyöräilyn exhibitionism oli veljeni
,kaksi epäonnistui viettää muutaman tiilet ja vain ottanut
häntä
pro
sairaalaan
.Lähes
samaan
aikaan
ottiferradelaraskaana narttu ja sittenmarmorit varkaus ,
joka sai minut mukana veljeni kostaa minulle ladrãozito
joka myöhemmin ystäväni ja minulla olihulluin velimaa
.Tämä ystävä ei kutsuttu minun syntymäpäivä , mutta
varmisti
tarjota
minulle
ensimmäisen
lego
ja
ainutlaatuinen elämä .Päivää ennen 1. ehtoollinen meni
ystävänsä
kanssapaikallisen
monitoimitalo
ja
varastaasynti kiekkoja .Se oli vasta alkua .Sitten aloin
pelata ässä piilossa ja niin kätkin äitini paras ystävä
jättäen hänet yksin talossa myöhemmin tietää, että hän
oli kauhuissaan , ja vaatii meitä siellä avaamme oven
.Ystävät pelataan polkupyöriä , autoja , marmorit , ja piti
seikkailu ... Päädyin tapahdupäivässä laulaajaneiras Kings
ja saada rahaa viettämällä se sitten vain muistaa tarjoaa
makkarat ja muut Savustettumietimme 3. luokassa ja
vaikkaopettaja korvattiinkoulun piha oliteoksia hiekalla
kukkuloita
ja
reikiä
,
mutta
uskalsin
,
kun
tulinhuoneeseen ja ensimmäistä kertaa tällaista uskallusta
olisi
"
johtaareguada
"
ja
uskalsivatotinkäsin
ennenopettaja löi minua ,toinen edessä opiskelijoiden ja
teeskenteli anteeksi .Vuonna4. vuosi myydään kollegani
isäni kokoelmista kattaa , koska nämä lisäykset , jotka
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tulevat ulos tänäänpaperit .Muistan ensimmäisen ohjatun
mihin äitini vei minut ja isäni ja veljeni ja minä
näinohjatun koskettaa niitäsukuelimiin minulle hän ei
uskaltanut ja heitti viha oli ensimmäinen , joka inhoa
vuonnakäyttöikää .OlenNatal plus serkkuni ja veljeni ja
hän saaensimmäisen lpPink Floyd -seinä , primaço viileä
.Muista1.
ehtoollisen
toukokuuhun 1986kirkkohihna
miekka tuhka , oli jokovaa kävellä tiukka kengät .On aika
lähteäEstarrejassa kunta , takaisin vasemmalle ystäviä ja
tuttavia , sai piilottaa lähtöni kaikkihyöty jää juuri
ennenkoulun vuosi 4. vuosi vastapainona myöhemmällä
kirjeopettajaosoitti ihaillut minun hiljaisuus .Kun sain
Estarrejassa
maakunta
muutin
Pardilhó
,
olen
ollutmuutaman kuukauden , alkoi täällä minun päivä - today , tiedän tuolloin mitä me nyt kutsumme Bulling
olinuhri ja pelkäsi , pelkäsi jopa matkalla kotoakoulubussi
, siellä oli yksi , joka oli onnellinen " märkäkeittoa ! "1.
työ,
muistan
pesiauton
isäni
ja
siirtää
laskun
jokirjoituskone ja hän maksoi minulle .Meninviides vuosi
erityistä
lupaa
elivastuuvelvollisuusasiakirja
allekirjoittanut minun huoltajan tullaviides vuosi koulussa
c + s Brodick koska ei vielä ollutalaikäraja .Oli vain rulla
wc-paperia ja fumava- saavutti halua maailman pysähtyä
aikaa minulle hyödyntääpankkiryöstö , jne ... Mutta tänä
vuonna saan ensimmäisen asteen , jossa mainitaan , että
opiskelija on osallistunut maastohiihdon1988/89 koulu
hakeminen 15ºlugar , mitään pahaa ei joku, joka ei ole
vielä kasvanut , niin myös tuntenut kasvanut
ohittaaverkon ja mennä ostamaan savukkeita .Hän käveli
ilman pyörä jarrut ja viettipohjat lenkkarit minun varhain
tupakoinnin
vakavasti
olen
velkaajättiläinen
SG
naapurissaparas
kapakka
aikaisin
Estarrejassa
edullinenbuffet ja ei syö kahvilassa .Muistanensimmäinen
hautajaiset Kävin oli minun papukaija sääli tämä oli
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leikattu siivet ... Hän meni pelatapihalla ja kiipesiloquat
kun hyppäsin maahan , kännissäundulaatti !Täällä alkaa
minun jatko ;nukahdin edes itkenyt menetettyään että
eläin , päädyin liittyminenmosaiikit ja siellä teki
hautaaminen .Kaikki hyvin ollakissa seuraavana päivänä
mennä etsimään sitä !Tulos tämän tarinan päättyykoira,
joka oli pyytänyt joululahjaksi mutta todettiin harhailla
oveen taloni , olemme tyytyväisiä tähän " Teko " ja
päätyy neuvotaan hyökätäkohde kissa , vain minun Teko
tappamisestakissa
.Olen
jopa
lyödä
kivellä
päällekevyempi uteliaisuudesta ja se hajosi .
Minun alkuaikoina työtä , huvitti minua
leivonnaiset , jossa hän työskenteli , että haukkumiset ...
Hän jopa ottaasanomalehden vessaan lukemaan ja
savustettu yksi tai kaksi savuketta kuitenkin tuolloin ei
kuuluisi
veljeni
ja
minunsisko
saapui
pelosta
heittääpaketin
ulos
ikkunasta
autoon
.Minulla
olikokemusta suden varjo : katosi , mutta löytyi .Suojattu
, mutta vain omasta tahdostaan.Ruokinta näppäryyttä
kemiallinen kiintoaineita ja olennainen vettä .Puhtaus
oma " varjo " kerrosta seikkailuun ja olilasku , Caricuao
.Koska susi on suojattu , mutta asenne yksin , upotetaan
näennäinen yksinäisyys .Tänään kun kirjoitan Caricuao
susi , minä kohdata maailma ja tulkita sitä .Friend
itsenäinen elää ilman niiden villi luonto , muttatodellinen
newbie hyväntekeväisyyteen elämän alkio Caricuao missä
Valmistuin
on
uskollinen
nuori
veri
,
etenkin
rehellinenpeloton luonne , kovaa pohjimmiltaan mutta
oikeudenmukainen ja kunnioittava ystäväsikumppani ja
ystävä
.Joten
uskollinen
matkakumppani
ja
rikoskumppanuutta tulkitaan aina lämmöllä ja hiljaisuus
.Olen elänythieman riitä vastaamaanvarjot Caricuao "
katujen " ja yritys .Mutta minä näinrohkeutta susi ja hän
perusti tyhmä ja lakisääteiset uskottu ystävä linkki
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vapautensa .Jos on olemassa yksi asia,susi oli ollut
vapaus , oli yksin , yksin !Ja ilmaiseksi !Shadow Wolf
extrahuman hehkuva energiaa niiden tapa olla .Hänen
haukkuminen
johtuvat
heidän
villi
riippumattomuuttageenien
luonnon
.Päätti
jakaa
hengellistä yksistään turskan jouluaattonasusi , tai
pikemminkin varjo Caricuao susi taas yhteydessä yhteen
vapaan lautasen ääneen fraternally myös jakamaan juoda
.Olemme yksin omasta tahdostaan ?Tietenkin!Olemme
vapaita ajattelemaan kuten muotoja luonnossa .Se
olilahja minulle tänä jouluna ,susi Caricuao , mutta
luonnosta synnynnäinen geneettinen ympäristö vedetään
niiden kromosomien tunne vapaan tilan puhtaudesta
omaansa .Arvoituksellinen kuinelämäntapa , vaan ruokkii
Lust for Life ja nauttia yksinäinen mutta vapaalla kädellä
mitään rajoituksia tai käyttöönoton .I ja varjo susi ovat
ystäviä , on epätyypillisiä sen tapaansa toimia
ennakkoluulottomasti pakottamista toisten , olemme
vapaita käsissä luontoäidin ja niin me kasvamme ja mitä
me aiheuttama tunkeutua meille .

Sain olla yli 10 min especado katsot isäni rakastaja ja
ajattelin , ajattelin , että ainakin hän tekimelu oli
menossa on joitakin ongelmia .
Olen aina halunnut veljeni mutta kerran
voittamaan minut nyrkillä ja iskiidentiteettiä isäni , kun
minä pakenin pyjamassa kadun Pardilhó , Estarreja
maakunta
ja
päätyitakapihalla
lähellä
karhunmarjapensaat .Kunnes jouduin laittaa meikkiä
tavallinen lähtö sunnuntai takia jälkiä hänen kasvonsa
.Hän käveli ilman jarruja ja vietti lenkkarit kiinni ,
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myinpyörän ajoit ilman renkaita vainvanteen tarjoavat
isoisäni ja myi senpaino , jossa tein 300 dollaria
siitä.Tässä koulun päätän kaksi negatiivista , toisiaan
matematiikka käsitöitä , En ole koskaan ymmärtänyt sitä
oli
niin
huono
käsityötä
.Luonnollisesti
mukana
yhteiskunnan ja sen tapoihin alkaa vuonna 1989
jalkapallon loppuun tämän uran vuonna 1998 urheilijan
urheiluseuran Estarrejassa kuten harjoitellaan jalkapalloa
aloitti keskusta - puomi saavuttaatavoite 3 minun pitkä
ura ,mutta se olikoulutus ottelussa Ovarense .Sitten kun
ne kasvoivat oli vetäytymässä keskustassa eteen,
matkustin pitkälle vasemmalle , sitten oikealle keskellä
sitten keskimäärin keskus saada suojeluaKeski- ja
vapauta kantoja .Se tunnettiin lopussa uraniurheilija
pahamaineinen
anti
reilun
pelin
,
mutta
rekisteröityätoinen maalin päivänä pyydänvalmentaja
onjoukkueen
kapteeni
ja
pelaa
keskeinen
keskikenttäpelaaja , sijoitettiin tavoite siinä pelissä
,tehtyero ja ratsastietäisyyskeskeltävastustajan maalia
tekemällä" cuequinha "maalivahti .Ajattelin ottaa nastat
jalkapalloa , jottasoittaa alalla .
Vuonna
1990/91
osallistui7ºano
lukiossa
Estarrejassa , oli huonosti integroitu tämän koulun ollessa
kapinallinen ja läpäissyttarinan , että jonain päivänä olen
masturboi luokkahuoneessa , kopioitavan historian
professori olevan Patriot ohjus - että tuolloinIrakin sota ,
väistämättä paheksuvat vuosi 4 negatiivinen .Mikä
satuttaa minua eniten oliPortugalin , koska se
oliensimmäinen ja ainoa minun kouluaikana .Päätti palata
Brodick kouluun, jossa oli5 vuotta .Kun1991/92
lukuvuonna 7 koulun c + s Brodick ensimmäinen vuosi on
lempinimeltään "AIDS " kollegoiden kesken , tulossa on
käyttäytynyt huonosti kuuluisuuteen , mutta koulun
onnistumiset
olivat
minulle
huomasi
hyväksytyn
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arvosanan , jokorkeus kohdatessaan miksi olet tullut
Estarrejassa kohteeseen Brodick sanottiin karkotettu
koulun Estarreja .Piercedalhaisen tiheyden levykkeitä
kaksinkertaistaakapasiteetinsaman teki hänellekäsiporan
tuli mennäEstarrejassa oppitunteja Brodick on" pyörä "
tarkoituksella mennä sen jälkeen kunnes munasarjojen ,
varastamalla purukumin ja karkkiahypermarket .Paras
peli tein urani oli sen jälkeensuora ja vastustirannalla
klubi kunnesvan tuli hakemaan minut kotiin .Laitoinlentää
voileipiä kaverille nimeltä " MINETE , "ensimmäinen
täyspitkä elokuva I saw hämmästytti minua ,nainen oli
munaa ja tissit samalla jotain, joka muistutti häntä , oli
toinen käärmeitä ja ankeriaat, isäni kohtauksia...
NiistäEstarrejassa ja Brodick matkailu olivälyscp tehdä
mutta tupakoinnin alkoi pahentaa sijaan ostaapass ... olin
jo siinä vaiheessa vain liftata on pieni muutos tupakanja
menileipomon syödä puoli leipää juodaolutta Litradasukat
kollegojen
kanssa
.Kotona
isoisäni
potkaisi
pallonilmakivääri ja lyijy ricocheted ja melkein osui minua
ja kuulinsurinaammuksen .Olen kerran menisynttäreille ,
nytvillitys huumeita paloi yksi purukumin ja kääntyi
musta kun tekee uskoa oman puolueensa , joka oli
hasista .Ennen kuin menet junalla kutsuttu ystäväni talon
ja varasti pulloa samppanjaa isälleni ja joi ennen
koulutusta tulossa useita kertoja karkottaa .Eräänä
päivänä yksi hänen ystävistään kesti niin juoppous että
joutui sairaalaan .Hänen isänsä tuli soittaa minun
päätöksentekoon valituksen .Sisälläjalkapalloseura oli
erityistä koulutusta , tämä oli meidän vastustajan
joukkueen valinta Aveiro etsimään uusia kykyjä
.Esityskielivaltava harjoitus ja silloin he laittoivat minut
harjoittelemaan Aveiro valinta ja sai jopasijoitus .Aveiro
kausi 91/92 jalkapalloliiton pelataanhyökkääjä , descaindo
vasemmalle puolelle , olikorvikepelaaja, joka oli
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myöhemmin fcPorto .11- 07-1992 valinnassa sub - 13
olisikohtaavat , jossa he kohtasivat valinta Aveirovalinta
Leiria päättyykauden 91-92 , oli täällä tässä pelissä
minulla oli mahdollisuus ja menitoisella puoliskolla
kuinilmoittamatlehden Aveiro , tiistai, 14 heinäkuu 1992 Aveiro , 2 - Leiria , 1 " peliurheilu monimutkainen s
kenttään.Jacinto ." Vastineeksikylpyammeet ,Aveiro
joukkue ottikentän toisella päättäväisesti .Toisin kuin
ensimmäisessä osassa , jossaleirienses hallitsi , Aveiro
eteni
ottamaan
pelitilille
ja
hyödyntää
paremminvastustajan puolustus , antoi"noin kasvot "
tulokseen .SaavutettuTasoitus kautta maurien Filipe että
leijui sisäänBeacon tausta " .En tiedä mitä tein siinä
pelissä , Muistan mennyt niin pitkälle, että pysty
saalispallot , tai oli liian hidas tai oli erittäin nopea , mutta
lopulta ei olisi sijoitettiin3. tavoite minunjalkapallo uraa ,
tänä vuonna ei ollut turnauksen maajoukkueiden välillä
taloudellisista syistä , voisit ovat kehittyneet enemmän ?
Et koskaan tiedä .Tulelukuvuoden 1992/93 , joka
osallistui8. luokka koulussa c + s Brodick ja jo savustettu
kaikki välein , se olikapinallinen kanssa poikkeavasta
käyttäytymisestä .Hän kertoiystävä, joka oli sotakoulussa
, sain tullaRanskan luokan tukeawc-istuimen päähän
sanoen se oli sinulle wc , ei ollut rohkeutta kohdatasilmät
isäni kunnes ensimmäinen sairaalahoito ,pureskella
yrttejä ennen kotiinlähtöä jälkeen ensimmäinen jalkapallo
koulutus
ja
viimeisen
kerran
otinpelaajan,
pelataankoulutus alkoi , "otti" ja pahoinpitelivät häntä ja
käski häntä odottaa minua siellä, jotka vielä ottivat
enemmän , jahän odotti ... kunnes pääni oli vastaanterva
hänellä olilempinimi" Pardilhó " .Minulla onensimmäinen
disko
minun
ullakolle
antaa
sillenimi
ku
*
.Nousikattoikkuna yläreunassarakennuksen ja tuli ovat
huopia katolla muun muassa kavereiden kanssa
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savustettu
villa
useita
kertoja,Nunoystäväni
sai
minutreunanrajojen lähellätakka , vasenpöllö ettäolin pois
tasapainosta ja aiheuttaa minulle lähes putoamisenkaton
.Blue Ray Blue Ray raivostui tunkeutuu minun olla
paahtava energiaa , joka virtaalikainen huokosiin
ennakkoluulot ja intoleranssia , että tämä sininen salama
iskee .Tuottaman valon kaikkien olentojen käärii laitteissa
ilman vaikeaa häpeä ei sekava harmitonta keinotekoisuus
.Tämä
laservalo
tunkeutuu
ja
näkymättömästi
tunkeutuunäkymätön ja huomaamatta .Se onpsyykkinen
ja
mestari
valoa
oletusten
liityristeykseen
oma
psyykkinen .Huomaamaton ja harmiton syiden kautta
säteen imu myrkyllisiä ajatuksia ja ennakkokäsityksiä
omaan myrkkyä ja sen vastalääke .Katto valo ,savu , joka
puhkaiseevalossapeitellyn
mielen
rätit
muistoja
tekemättömäksi heads ilman suuntaan ja toiminta,
toiminta , tämä moottori , joka jäähdyttäävaihe kiihkeä
ajatus hidasta ja ristiriitaiseen massificadora mieli
.Lävistyksetinnostunuttyhjäkäynnillä
aika
loppuu
ja
jakeleeaivot
ja
jännittävä
valot
Deambulante
sähköstimulaation .Kiristyy lumoava ja lamauttavaa
painoindeksi
,
koskadesencadeio
riimejä
vuonna
siansaksaa
.Nämä
katto
valot
syttyvät
joko
suunnittelukokonaisuuksia pää ." Jotkut ihmiset ovat
apinoita , toiset vain ullakoilla !" Muut valot
hämärtääpääsisäänkäynti , haluan tunkeutuva ullakot
muistoja , ajatuksia , lyhyen elämänsä elänyt ilman
merkittäviä syitä , mutta monia muistoja .Muistot , jotka
ovat valistaamielessä ikuisesti avata tai sulkea vuonna
arkkua ... Ia hakea VHS-nauhat , ja joilla ei ole rahaa
maksaavuokraa jopa leviää aikaa ja jakaaharvoin
kasvavat nukkui miettiä, mitä oli .Minulla on jopa kasetit
kuukautta kerääntyä .Vuonna 1993 aloin halua ottaa
rahani ja päätti puhelun jälkeen työskennelläpelihuone
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.Tuolloin hän oli 15- vuotias ja oli nähnytpaljon
viranomaisen että pidetään järjestyksessä tilaa ja
kielletään
alle
16
alueelle.Tuliensimmäinen
kontaktihasista ja se osoittautui myöhemmin kulutus yli
17 vuoden ajan .Tässä ympäristössä otan yhteyttä muihin
realiteetteihin
,
mutta
kielsi
koskaan
ja
olen
kieltäytynytheroiinin ja kokaiinin , ja kertoa , että tein
koko elämäni ollut kunnossa tai tarkoitusta eli ehkä olen
ollut " louhittu " mutta ei koskaan kuluttaa.Oli väärä
suhtautuminen kulutukseen ja jokuuluisa " taiteilija "
onjuontajaloppuun lukuvuoden puolueen 9. luokan
finalistit 1993/1994 .
Generator , generaattori tai generaattori rakkaus rakkaus,
mitä polttoaineita tämä ei virtuaalinen lihallisia halu , ja
tämä tunnepitoinen linkki avoimesti suudella ja janoaa
jotain elintärkeääkehittämistä emotionaalinen energia ja
sähkö siteet .Tämä generaattori tarvikkeet egot ja
persoonallisuuksia piilotettu kasvot päivittäin edustuksen
ottamisessa aamiaista tai illallista , tai vettä , joka
ruokkiienergiaday-to -day .Ei maskien tai lacerating
ajatuksia , enquadramo meitä todellisuudessarakkauden
energiaa tairakkaus sähköistää energian ja terävä
lävistyksiä ja edustava näyttää rakkautta ja yksinäisyyttä
, joka elää syöttääkaapelin , joka ei koskaan sammuu
,lahjomaton valtaa , muttatotta , ikuisesti !Aina janoinen
sähköistää
halu
etsiä
ja
kärsivällisyyttä
keksiyksitoikkoisuus päivä ja vino kasvot, jotka edustavat
mitään sähkö- keskipitkällä ovat löysällä johdot
.Eläväänmielikuvituksensynnynnäinen
moottorin
ja
edelläkävijä realiteetit mutta tukehtuahetkellinen kontakti
.Ota välttämätöntä moottorin käyttöikää , moottori ,
ettäyksimielisyys todellisuuselävä ja olla läsnä , mutta
tietämättömänä
muiden
todellisuuksien
lähes
huomaamatontajuissaan halu , mutta se on siellä !On aina
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läsnätunne välitöntä mahdollisuutta , jotenmedia ei voi
olla vetistä , ei dioja ajatuksia rakkaudesta generointilaite
ja resursseja ;rakkaudesta generaattori on aina vaania ja
muita ei- virtuaalinen ympäristö ja ohjata tätä
olemukseensa heittäytyvät , niin ei voi myydä itsesiilo se
tuottaa , ja lisääntyy näissä alati läsnä kasvotsielun pala
olet aina halunnut tukahduttaa.Koska et voi hävitä mitään
pala , sillä energia on yksi ja monikulttuurinen sen
tyydytyksen tunnetta , tyytyväisyyttä , joka kehittää
erilaisia todellisuuksia , sillä me ovat virtuaalisia ja
kuvitteellisen , ainoastaantoisten läsnä ollessa tai itseään
peilistä kätkiuuden sääntelyn teho mielissäneutroneja ,
että
nämä
ovat
todellisia
eläimiä
valoa.Kirkas
lohikäärmeitä voidaan sytyttää javirtaa kauttamme ja
elvyttää meitä päivittäin antaa meille voimaa ja miimikko
hohtavan olentoja ja hairahtunut , kyllä !Walkers koska se
voi ollavoimassa valon tai sairas ja toipilaana sortoa että
loukkausdualistinen ja ahdistava todellisuus .Ei abatas
teille
tästä
nykyisestä
negatiiviset
navat
infiltroiviaalitajuntaan
ja
vähentää
syvää
tuskaa
vastustavaa kriittinen persoonallisuus , syötetään
mieluummintuonpuoleinen todellisuus ja positiivisuus anti
kemiallisten ja kemiallisten syöttölaite piiritinnovatiivisuus
ja saavutus , saavutus , että tämäei voi siirtää , koska
syöttölaitteet kiihkeä kilpailu kohti mitään iloa , mutta
vetäämielenaallot
ajatuksen
ja
välittämiseen
.Välittäminen ajatuksia on todellinen ja kehittää piirien ja
kukaan ei voi kiistää nämä piirit ovat nykyiset
leviääajaton ilmassa aistimusten ja nautintojen sorretaan
, koska olemme kaikki alkavat ulkopuolella ärsykkeiden
beetasalpaajien mutta parantaa meidän jano elämää
.Nämä impulssit vaikuttavat siten ajattelua ja joskus
konflikteja esiintyy tai voi syntyä ajatus , mutta voi tuoda
onnea
,
ettäjännitys
protonien
johtaa
ulkoisen
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todellisuuden .Sininen valo laukaista vahvoja tunteita
sininen valo , joka kulkee läpi siltojen ja portaat ja
tunkeutuuvoiman tunteita ruokkivaa nokkela kehittää tätä
potentiaalia, joka suhtautuu myönteisesti sen ultra herkkä
palkit kauneus avoimuuden kaunopuheinen ystävyyden
etsivät hieman " sininen ", vahvempi , voimakkaampi , ja
kehittyy
meissä
tähtikuvioita
syvällisin
seurannaisvaikutukset tunne ja vieraantuneet että
Hertzian aalto .Tämä voima vaikuttaa vino mielissä vailla
tunne elää , turkoosi vaikuttavat syvä ja kestävä ystävyys
, se harjoittaa itse maaginen palkit hulluuden ja iloksi
ystäville harvinaisen kaunis ja virkistävä .Kierteet hämärä
intensiteetti hän kehittää ja välittää energiaa ja lämmin
suojaava pahuuden ja herkkuja tuska ja hiljaisuus , ei,
eimaskia , joka pakenee meitä ja viittasi meitä abstraktiin
ajatteluun , se on melkovoimakas valo ja tehostamalla
ilotodellinen ja kuvitteellinen , mutta se vaikuttaa ja joka
aina vaikuttaa hänen liikkua ja loppuu rajatluontainen ja
kestävä ystävyys .Hän rakastuu ja miten vailla järjen
vaan tarjoiluun tunteita , tulee ja tuo iloa ja himo iloitsee
, että ilo on kalori ja valtaa kaikkivimma jännitystä tämän
pääväri
että
makuulle
ja
rullat
abrochakertyminenenergioita, jotka ovat tyhjiä ajan ,
mutta se ei katoa tässä tulevaisuudessa , eli on aina läsnä
, suojaava , ei anna meille kehittymääntasolle
hallitsemattomia kirkas ilo .
Vuonna 1994 aloin oppimisen sähkömies ja
siellä syntyylempinimi kuin olen edelleen tunnetaan
jotkut" Faíska " tämän, koska otinsokinlöysä lanka ja
lopussa ei ollut sähkövirtaa .Aloin käydäyön ja
sittenensimmäinen vierailu vuonna 1994 Disco eclipse ,
minusta tuli" catch - kupit " Muistan vielä, että päivä
tehneensäpuhalluskoe jatulos ennen sen käyttöä oli
suurempi kuin 2,0 .Tänään oli fantastinen , minä vain
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nappasinpullon kaikkidisco ja kuljettaa yksijohtajientalo
päänsä ulos , ja siellä jätti minut kotiin , se oliihme,
ettäviime
vuonna
eclipse
kesän
pääsenloppuun
niinbaarimikko
tekee
laukausta
ja
baarimikot
korvatakeskellä yötä , että ei enää voinut seistä .Jätin
edetessä ja saan munasarjojen , liittyilukuvuoden
1994/95 klo 10 vuotta Urheilukenttä koulun joseph
macedo fragateiro , oli ainapahin kannalta ed .Fyysinen ja
urheilu tämä myös johtui minun huono käytös , minulla
on jopalääkärintodistuksen uima käytännössä korkeus
viitatenallerginen reaktio kloorin , mutta mitä en tiennyt
oli uinti !Olijalkapallojoukkue, joka oli nimeltään " les
bufons " tai peidolas ja tulivat heille kerätä varoja
kaupallisen alueen Estarreja .Päihtymyksellä sai minut
läpi pj Aveiro toinen ystävä , teki vaiheita ennen
maailmanlaajuista
näyttöäsekundäärituotanto
"
sukellusveneitä " olut ja kakku seos tuli leikillään .
Kunmatkafinalisteista Bayou supermarket hame hellyyttä
syntynyt oluita otimme hänetasunnosta, jossa tapasimme
-footer
mainitun
asunnon
tyhjiä
pulloja
.Sen
yhteydessävuosipäivän
tyttöystäväni
tuolloin
oli
humalassa Furadouro minua niin , että päädyin
nukahtaminen pöydässä vielä oli vastakeittoa ja kun
heräsin oksensinpöydän päivällisen jälkeen sainkyydin
kotiin ja halusin ollaosapuolelleeikä kotona .Minun
kahdeksantoista näkielokuvan Trainspotting aina löytyy
valtava vitsi , koskamiehenwc ja syöksytmereen turds ja
useinkeskustelun isoäitini halunnut puhua mitä tulee ulos
minusta on , ettäpaskiainen , joka on paskaaminun
ETAtoissijainen , joka teki kiusaaminen jopa vanhempia
he olivat jopa uhkaava veljeni häihin kanssa 3 pulloa
rommia ja monta laukausta ja tarttuikaihtimet aamulla
oksettaa .Minusta tuli mestarijoukkue puhuttu "
Tšetšenian " injalkapalloturnaus jatkoin edistymistä ja
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1995/96 jo11. alakoulussa José Macedo Fragateiro voisi
saadasiirtymisen 12. luokan , mutta matematiikan ja
fysikaalinen kemia takaisin ,koskaan saanut niitä toipua
.Hyppäsin ulosluokanikkunasta ja käveli ovesta sanoa,
että hän oli mennyt vessaan opettaja, joka olijohtaja
ryhmä sanoi, että se kertoa vanhemmilleni ja olen
vedonnut , että oli ongelmia kotona .Kuitenkin ratsasti
käynnissä ja valitti liikaalihas ja joka myöhemmin tuli
käyttää kun kyseessä ontyrä vuonna 1996/97 , koska se
ei
ole
yksi
vuosi
häämöttää
asepalveluksen
jonkasotilaallinen
tarkastus
pitävät
minua
kelpaamattomaksi, valitti minulle, että ei voinut ajaa ,
koska se satuttaa jalat .Se tekitri- turboa ystävät eli
nivelten 3 suodattimia .Aiheutti Bulling tilanteet
vaikuttavatryhmä "takana "koulu olivat niitä, jotka
puhuttu
eta
.Edistäminen
kokoukset
4
ja
5
henkilöäkaupungin
munasarjojen
lounasaikaan
,
todellinen hyökkäykset sananvapautta ja vieraille , jotka
kokoontuivat
minun
paras
liittolainen
Nuno
coagíamostavallista
sukupuolen
ryhmissä
.Julistus
raatihuone
Estarrejassa
,
I
puhtaaksi
:
hän
palvelimonitoriaammatillista
ohjelmaa
lapsilleensimmäinen sykli perusopetuksen " aktiivinen
loma " aikanaheinä , elo- ja syyskuussa 1997. "
Vahvistan, että palveluton laajalti tunnustettu ja kehui
sekäkiinnostusta
ja
sitoutumista
demostrados
taiansiotyöstä .Santarem sanottuaan hän aikoiexpo meni
kotiin kavereita tulossa antamaanpieru ja hämärtää
minulle kaikki , jotka ovat heitetty ulos ikkunasta
nyrkkeilijät toistetaanvuonna 1997/199812. vuosi jossa
olen
solvataan
vikojen
omistautumistayhdistys
opiskelijoiden että vuosi alkoi ajo .Odotus ja hän ajoi
hyvin haluavat , haluavat hyppääminen, hyppivä ja
tupakointi käveli ilman selausta kohde ahdistusta
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vaihtelee iän vaikka aina asuu ansiosíssimo tilassa
odottaa jotain , haluamme aina jotain , kaikki meissä
seisoo
Willtahattomasti
itse
.Tänä
vuonna
olen
valmisseuraavat äänestyskierroksella ehdotus : se on
määrätietoisesti ja vastuuntuntoa että candidatamos
näissä
vaaleissayhdistys
lukiolaisille
José
Macedo
Fragateiro
.Pyrimme
edistämään
kulttuurija
virkistystoimintaan kunnioittaa tämän koulun , se
tarvitsee kipeästi asettaa sisäisesti ja ulkoisesti .Tämän
tavoitteen
saavuttamiseksi
ehdotamme
:
toteutusfinalistas- prom edistää kulttuurista ja urheilu
myönnetty päivienkoko opiskelijoista , kutennuorten
viikossa , jalkapallo turnauksia , koripallo ja lentopallo (
miehet / naiset .. ) .Valmista kuukausittain , jotta voidaan
muodostaa ja ilmoittaa opiskelijoillesociety-ongelmat
kannustaa luomaankoulun sanomalehden keskustelut koulutus associados- hankintabiljardipöytä jalkapallo nuoriso viikkopäivä eri toimintojen - yhteyttäkanssa"
keskimääräinen" edistääkseentoimintaan meidän koulun
ja erityisesti oppilaskunnan aloitteita ." Luotamme
äänestäsi " lista - tämä on yhdistys lista - antaakaveri
vocês.na kampanja jakaa kondomeja opiskelijoiden ja piti
yhteyttäterveyskeskukseentulevista keskusteluista , jotka
eivät
tule
ymmärtää
miksiterveyskeskus
halusi
opiskelijoita
jäädä
yksityisiä
luokkia
osallistua
.AlleKampanjan tunnuslause , "antaakaveri sinulle ! " "
Seuraa askeleemme " ja jopa " pelaamaan meidän
musiikkia , " sosialidemokraattisen puolueen julisteita,
jotka tukevat tätä kampanjaa tarjoamallapäämaja
halusipanos tai militanttiosapuoli ,militantti levyt jaettiin
mutta ei yhtä militantti on saanut tämän poliittinen voima
yhdistyksemme .Mitä muita hankkeitajohtokunnan ostaa
biljardipöytä jalkapallo ja saa puolet20 kuoret , jotka
maksavat kukin ottelussa.Päivänä vihkiäisissä lainaan
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seuraavatvaalit kulunut viime 14 tammikuu 1998 välillä
10 ja 20 tuntia .Osallistui kaksi listaa , ja b jonka
edustajat esitetäänhakuprosessi , rekisteröimällä ettäteko
tapahtui
normaalin
rajoissa
.Sen
jälkeensulkeminengallupit , joka äänesti 740 opiskelijaa ,
etenimme ääntenlaskijaa .Saatiinseuraavat tulokset :
kymmenen valkoinen - viisitoista ääntä ääntä nulosviisisataaseitsemän äänistä lista a- kaksisataakahdeksan
äänistä
lista
b
mukaanäänestykseenluettelo
on
voittanutkokonaiskilpailun
voittaja
ensimmäisellä
kierroksella hallussa myönnettiinAssociation äänesti viime
vuonna,
että
seuraava
antaaarvion
yhdistyksen
suhteessalukuvuoden
tuhatyhdeksänsataa
ja
yhdeksänkymmentäseitsemän .Tämän jälkeen esitys ei
näy
mitään
positiivinen
.On
myös
huomattava,
ettäedellisessä yhdistys on sen perintöpöytä ,metalli
kaappi ,tuoli ,penkki ja kaksi shakkipeleistä (
epätäydellinen
)
.ja
mitään
muuta
lisättävää
päättyiistunto nämä minuuttia laadittiinettä kun lukee ja
hyväksyy allekirjoittavat läsnä olevista jäsenistä .Päivän
kuluttuakampanjan onanonyymi valitus kiertäväkoulu,
jossa sai lempinimenLeijonakuningas ja Al Capone , koska
joskus minun mennä läpi tällaisia merkkejä luokassa ,asia
on
monimutkainen
vierelleni
se
oli
myös
nähdäjohtokuntakuluttajana
hasista
ja
mukaankoulupsykologijohtaja
.Lopussa
1998
munasarjojen
psp
avautuu
tutkimuksessa,
eikä
poliisitutkinta
kuulemmanimetön
valitus
olinpoikapresidentti
Estarrejassa
kammion
ja
olipääihmiskaupan verkkoon.Oli vain marihuanasavuketta
kun astuinpoliisit tilat , kiisti vievää ja oli yrittänyt ja ei
pidä , koska ei enää ollut yhteydessä tai tietoja minun
kuulusteluun että joukkue munasarjojen .Tänä vuonna
prom epäiltynä ja syytökset maksamatta jättämistä , että
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illallinen , moraaliton , koska se maksettiinseuraavan
päivänensimmäinen työ paras ystäväni tuolloinlistan
hakeneenseuraavana vuonna pelkäsin, että emmeme
maksetaanillallinen , joka oli tehty , huhuja .Tammikuun
98 Olen kutsunut viikon koulutuksen , toi muistoja hänen
lii .Jorge Sampaio Tasavallan presidentti , joka
kohdennetaanvalokuvanomistautumista " ryhmään Aveiro
, erityisesti kouluun ja José Macedo fragateiro , jossa
ystävällinen halaus " viikon koulutuksen 24 tammikuu
1998 - Tasavallan presidentti , oli lounas seisovasähkömuseo, jossa tervehtipresidentti .Samana vuonna
tuleemahdollisuus työskennellädiscopildrinha Furadouro ,
sielläbaarimikko viihdytti vieraita pulloja ja jongleerausta
temppuja, jotka tuovat mieleenelokuvan " Cocktail " oliyö
, kun kaikki pyyhittäisiin minua ja minulla olitunne,
ettädiskooli syttyi uskoen tämän jälkeenkin hereillä , kun
olen kaikki hämärtynyt heittääpikkuhousut ulos ikkunasta
ja lyösateenvarjokahvila , päivää myöhemmin on
äitiystäväni palatajo pesty alusvaatteet sanomalla,
ettäEhkä oli pudonnut ylhäältä .Se oli yhteinen juoda 2
pulloa kultainen lakko yksi absintti yhdessä parini .Kunnes
juhlissa Olen palveleeasiakasta edessäpomo ja alkaa
täyttäälasit leviäänestettä ympärilaskuri ja oli heti potkut
.Lyhyesti oli yksijohtaja asiakkaan kanssa ja olen palvellut
heitä kaksi laukausta leviää kaiken hän vain sanoi : Häivy
täältä !ja tämä päivä ei enää puhunut tämän miehen
.Kävinhäät paras ystävä veljeni , minä savustettu
ruohoakylpyhuone ja oli humalassa minua niin , että
laitoin pöydällekenkä ja valmistettu matkapuhelin .Yö aina
mukana lasit ja kuluttaa hasis tapana kirjoittaa Einsteinin
kaavaa koulu kattaa 1998-1999 monho bar - baarimikko
oli
täällämuutaman
kuukauden
palvella
kupit
.Toteutuneetlopullinen puolue 2ºperiodo , kuten tavallista
samanaikainen disko Phoenix löi 900 ihmistäensimmäisen
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monho suihku osui700 ihmistä vastaan lähes 200 muuta
ihmistäkilpailija puolue olimenestys .Juhlien jälkeen vei
kaikkiruokailu
yhdistys
elementtejä
pois
maksamallaomistajallemonho illallinen ei anna tätä , ei
lisää rahaapuolue .Tänä vuonna aloitin työntekijä
alennuksenphilips , tehdastyöläinen jossa työskentelin
kaksi kuukautta lähes kahden viikon poissaolot .Silloin sai
työtä Uniteca / Quimigal .Meni baarimikko / viihdyttäjä
minun jongleerausta temppuja dacasca disko oli täällä,
että kuluttaa minun ensimmäinen " tabletti " katkesi
kahtia ja lähti eri päivinä puolikkaat tuntui että mitään en
ollut kehon nopeutta, esimdefoliatekoko lehden eikä
lukenut mitään tai saada kotiin ja laittaa musiikkia ja
saada tahdissa .Se oliensimmäinen ja ainoa kokemus
niistä.At
The
Disco
dacascasuhdetoiminnan
ja
turvallisuutta, kun menin etsimään toista työpäivästä
kertoi minulle, että minä eilen pulloja ja minun
jongleerausta oli osunutpäänasiakas, joka oli mennyt
sairaalaan lähtöäuutisetsanomalehdessä , kun kaikki se
kaikki on valhetta ja olin uskonut .Saatviive kolme tuntia
olintyttöystävä sinne ja olen korvataan poiminta lasit ja
ampui paikan päällä .Avattuuusi baari Estarrejassa Olen
ollutvuosina
1998/99
kuinbaarimikko
/
ovimies
sankareitabar , yksi niistä yötä lainatakirjan "ovet " ja
kuolla " amerikkalainen" kerättiin kouluttaa hänet ja
kirjani .Tulin tekemääntalletus 100 dollaria voidakseen
nostaa +1,000dollari ... kaksi vuottatalonmies ja jopa
polttivatoven bensiinillä moottoripyörä , mutta ei koskaan
kiusannut
tai
mukana
ketään
.Järjestä
yksi
Uudenvuodenaatto 1998/1999 Heroes Bar \u0026 ystävät
Faíska organisaatio soittaa kaikille ystävilleuudenvuoden
.Mando kaikkibaari suojelijoita lähteä ennen puoltayötä
lopulta lopettaabaarissa jauudenvuoden .Menen baariin
munasarjojen
kivet
missä
olen
pahoinpidelty
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mainontaaperustamista
toiseen
tapahtumaan
,
kantelipoliisille ja he menevät baariin , jossa heille
kerrotaan, että käveli tuhkakupit sisältä , puhdas valhe
.Sain mennäsyyttäjälle mutta en seuratatapauksessa
puute todistajia.On uudenvuodenaatto 98/99 - sankareita
av bar .Salreu Estarreja varakreivi ratsastiohjelma, jossa
:12 kellopeli yhden yön [ ja päivä] ... DJ valvonnan asuva
Sergein
vieras
djVicky
ja
tuntemattomana
.Keskelläpuolueen ja jotta pukea minut kotiin juhlia ja
ystäväni näy , laita kaikkiasiakkaatbaarissa , jossa hän
oli, että yöportieeri vuoden lopussa .Vuonna ajatus
kyseenalaistaa
järjestyksessäaakkoset
ja
tullut
ajatelleeksi , ettäab tai Abba olivat hyvin eteenpäin
mielestäni luodaturvajärjestelmä miehillä kirjoittamasi
silmäniskuista tai kosketa ja tuntea toisensa ja vaellamme
kaikki nopeus nähdäettä oli paha tai kärsimystä ja apua
.Katso TV ja mielestäni alatunnisteiden sisältävät viestit
mielessäni nähdäkanavan ftv ja uskon, että päivä
saaNobelin .Olen ajatellut kerran syö ihmisen elinten ja
oliruokakaupasta sen kilon että päivä ajattelinlasinsiruja
kadulla olivat timantteja , oli katsomassaelokuvaa
nappaamaan / siat ja timantteja elokuvan Aveiro kun
ajattelen onnäyttelijä elokuvan ,alkaa riisumaan kenkänsä
ja päästä sisään ja ulos elokuva , se oli minun elokuva
.Estarrejassa juoksi perimmäinen vapaus toimia lähellä
jokea ja ajatella kiipeilypuita , imidimeto puoli elinjoen ja
mielestäni olennero ja että mr .Tasavallan presidentti on
havaittu , minulla on yhteyksiä lehmät laiduntavat ja
yrittää kommunikoida teille ajatuksiani .Mielestäni ne ovat
minua varastamaan ideoita ja minut haluamaan tehdä
vahinkoa , minä alkaa tuntea outoja asioita , eristää
minua , teki asioita, kuten pyöriväkoko huone , lukeminen
psykologian kirjoja yrittää ymmärtää , mitä minulle oli
tapahtumassa , aloinhaltioitunut , harhaluulot vainon , tai
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että hän oli katsellut ja ohjataan joko televisiossa
taisanomalehdissä päivä , tule ajatella, että isäni ostaisi
minullebaari , ja se olimaailman suurin , tehty vain outo
asioita johtavavanhempani olla vakavasti huolissaan tässä
yleisesti menosta joku soittaa GNR ja palomiehet edelleen
kuljettaa minut sairaalaan joka kesti tuuliajolla tuntia
kävelyä kunnes olen saapuvatsotilaallisenGNR , jotka
kertovat minulle , " me vain etsivät sinua "Olen ottanut
sairaalaan Aveiro , jälkeenpsykiatriseen hätä Coimbra
.Ottanut
palomiehet
rahapulassaGurney
jälkeen
keskustelun olen ajatellut Otaninjektio ja minulla on
tyttöjen kanssa kuultuaanpää psykiatrian , mutta kesti
vaininjektio ... Kun herään olenhuoneessapsyke osastolla
! ?Paetkaa , otintaksin ja meni Coimbra jossaEstarrejassa
sanoitaksinkuljettaja odottaa ja meni varoittamaan äitini
...Seuraavana päivänä olen taipuvainen ottamaanpilleri
lähetetty psykiatrit tietämättä se oli määrätietoinen
tuntea huonoa , kysyyjohtaisi minut sairaalaan , jäi yli 20
vuorokautta fyysinen turvajärjestelmä , joka on
sidottuvyö
nukkumaan
!Estarrejassa
tyytyväinenIntermarche
näytti
minullekutsun
tullaviereisessä rakennuksessa , tulin tullapuutarhaan
ajattelu heille, että olinvaras ja jopa onnistunut
tekemäänvalitusta, mutta sen jälkeenGNR sanoi olevansa
jopa etsivät minua ja vei minutsairaalaan .

Ei lähtöä verratamaanjäristyksen sosiaaliseen elämään ,
saada heikkeni tulevina vuosina , tulin pelkoja kuten
mennäkahvila , pelkäävät, ettäkuppi kaatui ja ihmiset
kommentoivat minun nimeni .
Miten 3ºescriturário vuonna 1999 olipostin
jakelu ja ajokorttien rekisteröinti tuolloin descolorei
hiukset , jakelupostin auton ilman edes kirjeen
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sisälläkehätehtaassa, jossa se kulki 30 km / h , halusi
tunteaensimmäistä
kertaaautosaada
ollaonnettomuus
jättääpuskurin ja oli jopa perustella .
En nuku , koska se ei halua nukkua haluan
asua täällä pikemminkineste, joka pitää minut hereillä
minä puhuen unettomuudesta .
Olen kirjoilla sisäoppilaitoksessa Luis de
Camoes ,Portugalin määräsivastaavuudesta 11 arvoja ja
palasivat takaisinreittiä opintoviikkoa toisen asteen .IPJ
selvitys , käyttänyt tietoja animaattori toimintoja, kuten
apurahojen , 01 maaliskuusta 1999 05 helmikuu 2000
meni kouluihin mainostaa terveitä elintapoja nuorille
.Aloitan nähdä verkossa pornografiaa ja olla yhteydessä
chatit ." Vuonnatehtäviään suorittaessaan oli kiinnostunut
ja
dynaaminen
pelata
täysin
tehtävänsä
,
erityisestipalvelujen
käyttäjien
,tiedon
levittämistä
kiinnostaa nuoria , tietojen päivittämistä tukea ja
yhteyttäPortugalin Institute of Youth" Aveiro , 09
maaliskuu 2000. Kävin Tenerife yksinviimeisinä päivinä
alkaa miettiänaisen elämäni ja kirjoitan 3 korttejanimi
Raquel Mamede - Bombarral Portugali ja viimeisenä
päivänä
saanpuhelun
hänen
Bayou
simuloidahuonosaatavana sekätyttöystävä tuolloin minulla
onasunto olla Raquel ja viettimuutaman tunnin löydän
itseniex
.Tyttöystävä
laittaakiinteä
lusikkaBell
ja
nähdäystäväni hyppää yhden parvekkeelta toiselle
varoitus minulle entisen .Koska viimeisen hetkiä hän
hyppäsi liian ja tuli luokseni Juoksinhuoneen asunnon ja
kätki minut allearkkia paras ystäväni tuolloin ja hän kysyi
, missä oliFilipe ja jätinlevyt ja sanoi she'm
täälläpakeniasunnon Jahtasin kaduilla tulossa ohitemppu
päästä rauhoittamaan häntä .Voin ylioppilastutkinto
1999/2000
hakijallearvosanasta
16
pistettä
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munasarjojen
11
joulukuu
2000
,
oliskannatamonitieteinen alue vasemmalla puoli ja sitten
meni täällä päättelee toimittaa toisen opettajan , vietti
kaksi päivää menetoimisto anteeksipuute rehellisyys
opettaja tekee lisätutkimuksia ja antaa huomautuksen 20
,maksimipisteet tavallista opettaja oli 16 pistettä
.Sainmuistiinpanoja 11 Portugali , Englanti 15 , 15
Ranskan , 17 monialaiseen aihepiiriin , 18-18 filosofian ja
tietojenkäsittelytieteen , kopiointi tentit joten liikkuminen
kulkeakurssin .Tutkiessani työskenteli puolikuun meni
virkamies hotelliammattiryhmän " vastaanotto Trainee 2.
vuosi ", koskapäivä 08 helmikuu 2000 asti 31 toukokuu
2000 " hankkimaansa tietoa tässä hotellissa kohdissa
vastaanotto / conciergeja baari .Näyttöä koko tämän ajan
suuri kapasiteetti oppia , epätavallinen omistautumista ja
vastuuntuntoa .Me ylistämme sinun saatavuus ja suhteesi
meille
kaikille
.Ovar
28/07
/
00.aqui
nukkui
hotellihuoneissa oli puolueiden baarissa ja menialtaan
puuttuessa syylliset .Oliko kurinpitomenettelyä varten
hyökkäys kaveri baarissa , koska tämä sai minut
tuntemaan vähenevät, sillä hän tiesi, että hän oli joutunut
sairaalaan psykiatrian .Sitten menin Lissabonin ja saivasta
työntekijän
työpaikankahvilassaostoskeskus
oliimaviz
2000 olitapana hoitavanyökerhokauppakeskus , jossa hän
tanssi aina pikkutunneille saakka kuvitellen itseniparas
tanssija
tuolloin
oli
minullepullonpopper'so
joka
hengitettynä ennentyön ja tuoksu katsoa taivaalle
edessähotelli Sheraton , tämä pullo oli minun toinen
kokemus kemikaaleja , mutta meni takaisin tehdä se enää
Kokeilin
tätä
elämässäni.Osallistui
henkilökunta
Estarrejassa Carnival 2001 - laskiainen tai ei mitään !
Laskiainen tai ei mitään !Julistus kaupungintalo
munasarjojen - jako kulttuuri , kirjasto ja historiallinen
perintö .Se on ilmoittanut, että hän pitiasemaa
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hallinnollinen
avustaja
,
sopimuksen
perusteella
määräajaksi 6 päivänä elokuuta 2001 ja 30 toukokuuta
2002
Asiakaspalvelu
palvelujakunnan
kirjastoon
munasarjojen ja museo Julio Dinis -taloOvarense " joka
teki suurta vastuuntuntoa ja sitoutumista " oli kirjasto
asiakirjat ja teki katoavatrekisteröinti " toivottomia
tapauksia " 2001 - GNR sairaalan välillä Leiria Leiria
jataistelu onvalitus radiolla rekkakuski , joka oli menossa
häiritäkauttakulku , bt kutsutaan paikalle , kunauto
rebocarem sanovat ei ole rangaistus , soittaa vahvistuksia
ja johtaa minut sairaalaan Leiria käsiraudoissa .Caldas da
Queen ajatellut nähdä tarkka-ampujien ja ihmisiä , jotka
katselivatikkunat 26/11 ja 07/12 2000 sairaalassa vauvan
d .Pedro 2001 - en saa kirjeen PO V kotiinpaluu
ajoneuvon mutta ei ole kirjain ja koskaan palaa
johtamaan
saada
kirjeentuomioistuimen
rangaista
minuaerittäin vakava rikkominen hieno (ei minimi )
peruutusaika 30 päivää , otakirje DGV joka on hänen ja
sanoo ottamaan muita takia laki on johtava alle 2 vuotta
.Olen jopa Roll huoneeseeni ja ajattelua , joka oli
kameroita kuvaamassa minua ja että hän oli katsellut
vakoojia
.Leiria
ajatella
Interpolin
ratsasti
työskentelemään
kanssani
,
koska
laitoin
5,01
prosenttia.Bensiini ja maksaa € 5 todennut, että hän oli
löytänytkaavaa voittaa ja tulla miljonääriksi .Niinä päivinä
luulin Venäjän vakoojia auton alle .Taidan maaginen ja
olen
ohjaamallaautonmielen
jaaivojen
liimattukoneeseenautonalati jatkuva kierto , joka tekee
minut venturekeskellä tietä alusvaatteet pomppiva pallo
uskaltaa tähän pallo olikäynnistettiin koeliuoksiin Queen
ja osui maahan edessätuomioistuimen ja meni hänen
katolle .Kävin GNR prikaati käskystä b5 pidetäänalueilla
Coimbra ja Aveiro alkaa olla harjoittamisesta ideoita ja
lap sanomalehtiauto hinataan määräyksellä bt Leiria
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.Liscont
julkilausuma
Container
toimijoiden
työskennellälääkärin luokan hallinnollisesti .Aikana olisin
makaavatwc Liscont , minulla oli kaksi kuukautta ilman
tupakointia hasista ja kun palasin sen satuttaa päätäni
alkoi ongelmiavarhainen poistuminen Liscont syvä
rakkaus , rakkaus kärsi koettiin myös unohdettualaosassa
menettänyt parannuksen ja asui.Matkusti allapilvien lensi
taivaan alla olleet planeetat Mars ja Jupiter Mars , päätin
rakastan sinua ja Jupiter Oliko teillä täällä on olemukseni
, lentävät planeetalta kynä oli voimaa , oli energia , ilo
olijotain, joka välittyyrakkaus kukka .Olikosun vahvuus ,
muutti kuten auringonkukka , oli auliisti vuonna armoton
harjoittamisesta käryä oliunelma ,saavutus ,tavoite ,
kaiken intohimon , ilman ulottuvuus oli suuri ,
hämmästyttävä lyhyt hyvin rakastava .Katsoin ulos
ikkunasta huomasin horisontissa vietti skannattupaljon
näytti eteenpäin huomasin teidän tähden , oli loistava
hohtavan katsoi ylös huomasinkuu oli minun ja sinun, oli
maisema ,matka , kautta voit matkustaa maalla ja
allemerellä, jota seuraa sinua valloittaa matkasimme yli
maan ja meren alla oli vainkuutamo .Oliko että kaipuu ,
haluavat , haluten , rakastava , ajattelu , tunne .Olen
kaivannut sinua ja valitti tuomarille olet täällä ,
toivotankokouksen , rakastan sinua , aina ajatellut sinua
ja tuntea läsnäolo , jossa koti-ikävä ja olo ilman sinua ,
ajatella , haluavat , tuntea ja rakastan teitä ilmannähdään
, toivotan sinulle5 aistit : auttava sinua ilman ovia , ilman
haju haju sinua , kuule tekonsa ilman melua , maku
ilahduttaa minua ilman osoittautumassa sinua ja
koskettaa sinua koskematta .Muistutus , että kärsit ,
tuntui , rakastettu , asui , koskaan rakastanut toinen joka
suuteli sinuun , huomasin , minä went'rerakkautta että
aina muistamaan .30 toukokuu 2003 ,avioliitto rakkaus
maaliskuuta maurien Filipe 2 kesäkuu Lissabon -...
35

Havana Madrid Madrid Madrid 09 Jun 10 kesäkuu 2003
Lissabonin mennä Kuubaan ja Havanna ostaa 100 dollaria
marihuanan todella syvältä .Minä oli neljä kuukautta
ilman tupakointi nivelet ennen siirtymistään , sitten
savustettu ja satuttaa pääni oli alkujuonittelusta pomo ja
päätyi pysymään matalana ja mennä etsimään työtä
.Tiedekunta Letters nukkui luokkahuoneissa ja savustettu
minun nivelet .Town Hall Library Lissabonin orlando Brook
kauhuissaan
joutuessaanuusin
luodapelko
tekee
toiminnan kanssa, työskenteli yksi kuukausi hyvästeli
minut .Seuraa haluavat selventää joitakin epäilyjä
ylivoimainen tekniikka , sanovat minulle lopettaa ja
esittää sairauslomalle - lähetti kirjeenpresidenttiIsel
kanssasyrjinnän erityisen tosiasiat voi mennä vessaan ja
annajuuston tosteira , vasen ... kirjoitin elämään
tyytymättömyys tyytyväisyyspostikortti CTT ja lähetti itse
saada sitä .Lähettäminenkirjeentasavallan presidentin
antamalla huomioon minun viimeiset 8 vuotta.Työttömyys
, ota yhteyttäsosiaaliturvan Lissabonissa kansalainen
myymälä , joka kertoo minulle, minulla ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen , kun todellisuudessa oli väitellä äiti
ja
vaimo
ja
minä
kouluttaa
nenäidea
mennä
kiinnikoneeseenLuxemburg
puhua
BarrosonEuroopan
unionissa , jotta minulle tämän työn .Huipentuma
vainhetki ,hetki teidän ajatus , että luultavasti kaikki ovat
olemassa paitsi hyveellinen kuvan mutta koskaulkonäkö
tai kuntomieli ei kuole aikaan päättymisestä fyysistä
olemassaoloa ja yhtäkkiä kaikki menee pois , taivoi johtaa
.
Kuulin ääniä, jotka sanoivat komento tappaa
itseni , hetkiä ennen oli kertonut vaimolleni se oli" hakkeri
" kuka oli ammatti , kirjoittipaperille sanomalla, että olen
aina rakastanutsupermarketista ostaa kaksi pulloa katkera
manteli ja joivat kaikki yhdessäeri pillereitä .Vaimoni kun
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hän tuli ja löysi itsensä halaaminen kanssatilanne
edellyttiINEM palomiehet saapuivat pian ja antoi minulle
öljyä kun herään olenvaippa sairaalassa .Päivää
myöhemmin kertoi minun naapurit , jotka olivat
olleethuumeiden vuorovaikutus tuli minun sanoakahvila
lähellä ei olisikahviloita, jotka ottivat 02/2007 1.
itsemurhayritys .
Jos haihtua minulle, jos minun sieluni , mikään
pysyisi salassa plus roskat , tietämätön fantasia
.Syntynytalaversio kelluu joutilaisuutta toinen hetki ,
erityisesti .Koska jos hän kosketti ja näki maailman , olisi
saastainen , ilmanmykkä Kosketusherkkyys , ainakin sitä
mieltä, että joku ylittää minun todellisuutta .Suruni on
helppoa kuin kaikki onnellisuus saavutettavissa kuin
saavuttamaton .Taikaiskusta , ilman ironiaapäivä sanot ,
koskettaa ja tuntea minut sinä katsot minua ja nähdä ,
kuka olen ja ei mitä tunsin koskaan niin paljon kärsimystä
, jotka haluavat mitään muuta , kuolla läpi minulle kirjoitit
niin , ettäkärsi ja koskaan kuollut ja et koskaan häviävät
vain tuntui vieressäsipalavan tulitikun polttava kipu
minussa , joka päättyy , kun kaikki palaa .Koskaan vei
sinut , tapa, te sanotte , että sinulla , koska et koskaan
lähtenyt ja tietää, että olet rakastanut ja tulee aina
rakastamaan sinua .Se käsitelläänsairaalassa ja Cabral
curry , joka oli " koomaan " ja tulee hereillä ja näkee
vainvaippa
,
en
muistakeskustelunpsykiatri,
joka
kuitenkin
antaa
minulle
vapauttaa
jotta
allekirjoitettuaanvastuuvelvollisuusasiakirja
.Oletettavasti ampua eläimiä ikkunoistalattiat ja oli ideoita
tuhota tai tappaa ihmiset tunsivat suurta häiriöitäkehon
leikkauksia ja haavoja todetaan hyvin häiritsevää henki ja
emotionaalisesti sekoitetaantoive , minä rukoilen sinua
antamaan minullesuukon kaltaisia tiedät ?Anna suukko
piilossa , kuten ne surripiámos toisiaanhalu kasvoi antaa
37

minullesuudelma , pehmeä , niistä , tiedät .Makea ,
makea tunne sinua .Annan sinulle suukon minulta
.Kaikella kunnioituksella , voit sinä ja minä !Mitä mieltä
olet minusta ja minä sinua?Olen estou- kiitollinen siitä
minulle lukea , ymmärtää ehkä !Syöttäminen huomioihin
jo lukea minulle jo ottivat elations ainakin kaunopuheinen
paketoitu lahjaoikeudellinen tunnin jo keskiyön massa tai
pelin
kukko
,
joka
onkauhea
kysymys
!
?
Harkintaymmärrettävässä kommunikatiivisen ekstaasin
minimiin ja pelkällä kaiun , joka erottaa meidät teot ovat
sanoja kipua jopayksinkertainen hylkäämistä polttaminen
.Ylitsepääsemätön este fyysisesti mutta ei hormonaalista
ja henkinen kemia kirkas .Taivaankappaleita hyökätä
meitäkukinnan ja orvokki .Etsiessään rakkautta apila ,
koska
rikkaus
koostuu
ymmärtämäänmonitahoinen
olentoja ja aina jotain lisättävää tähän näkemykseen
.Toinen Lisäksilisääntyminen edelleen , tämä halu
myötätuntoa ja hellyyttä , joka karkotettiin meitäedustaja
itsetuntoa
sosiaalisessa
mediassa.Tarkastelenäkökulmastaitsensä
yksi
ja
jakamaton , ei vieraannuttaa mitään toivoa enemmän
toiveita , että syntyyympyrä .Tämä ympyrä kultaa , kilta
vilpittömyyden ja uskollisuutta ja kunnioitusta , lähinnä ei
ole olemassa.Olemme puhdas ja villinäteko niin , ja
mitään muuta itsekäs kuin minä, joka vain on niin aina
tunkeutuu toisen niiden näkökulmasta .Tulehtunutmieli
kykeneeyksinkertainen
ajatustenvaihdon
,
se
on
kiireellinen vetoomus järkeä .Kun annamme tai tuodaitse
muiden .Mitään muuta triviaalia hylätä mitä emme halua ,
se on helppoa .Rakkaus ja rakkaus on pikemminkin
tunteamuita eikä minua .Rakentava asenneyhteys
välillämme on .Painettu vaistonvarainen käyttäytyminen
vain ajatella minua, niin minua , ja nyt minulla on taas
.Konfliktien koska yksi on muuttuisin " I" ja eihän sitä
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koskaan tiedä , kuinka hyvin " itsensä " meidän on
annettava tukea toisiaan .Se on tavallaan tullut meille
joka on aina auki .Huomio "I" oma olla kanssasi omistat
naamarit ja itsekkyys taso on .Nopanssari olen koskaan
olla näin niin rikki " TU: n ", joka on olemassa ja jotka
ovat " EU: n" lisää " EU: n" että pop panssari .Rakkaus :
rakkaus kaiken voittaa .Elokuu 2007 avioero ... poreileva
Light - putoaa ja pulputtaa , laimennettu ja laajenee oksat
valloittamaton halu , se on harhaa , koska kaikki silmät,
jotka
sitten
murentua
kohdatessaan
ulkoisen
todellisuuden .Jolla ilkeys ja väärennettyjen satunnaista
hulluutta poreileva halu kuinrakkaus laajenee ja
epäpuhtauksia , vie kaikki ajatukset ja saa hallita ja olla
dominoiva , se on vaihto elvyttää energia ,valoisa sisältö
on siellä .Palaa taivaalle , mitään vahvempi kuinhalu
saavuttaatäydellinen tasapaino kirkas taivas , koska ne
ovattähdet , jotka antavat heille elämän ja siirtää ideoita
tai tosiasiat ajatuksia , halu konkreettisia , mitään
kauniimpaa
kuintaivas
valaisi
energiaa
että
constelaresedellyttävät jatkuvaa vuorovaikutustatähdet ,
javoimatähtiä on ainutlaatuinen .Se pelottaa minua ,
miten energiat katoavat savua ilman liekkiä , eli ei halua
tulkitakosmista
todellisuutta
.Olen
pettynyt,
kunelinvoimaa vaimennetaan majoitus ja kiteytyminen
tunteita on epäilemättämaski poliittisen korrektiuden .O
sielu kääntyy sinuttaikaa ja lentää mielissä , joilla ei ole
impulssi virran tosiasiat ja vaihto asiat ovat muuttumassa
vaiheet ja syklit , jotka kaikki kulkevat ja kehittää , mutta
ei koskaantapa pelkoa ja kärsimystätunteita .Vapauta
itsesi ja laajenee sinulla ja erityisestimutaatio elämän ,
tämä muutos, joka ajaa meitä .Elämän valo ,
sukelluksissahulluus
intohimoa
.Kuinka
niin?
Vaistomaisesti rakastavat ja haluavat olla rakastettu ,
intohimot ja pettymyksiä avata useita illuusioita .Harhaan
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ja
rakastaa
minua
keskittymään
ja
keskittyä
kokometodologian rakkautta totuuteen , joka puhkaisee
kaikki valhetta .Alasti rakastettu pelikenttä olemme
tekemisissätodellinen henkilöllisyys on , niin rakastetaan
vaatii meitäsyvä tietoisuus miksi rakastettu ja vielä
onvälttämätön kahtiajako hyvän mieleen vastavuoroisesti
ja rakastaa liikaa , tämä dialektiikka oletetaan1 + 1 = 1 ,
kun loogisesti ei voi nauttia mitään .Joten loogisesti 1 + 1
= 2 , oikea , muttakäyttäytyminen ei olla tuottavia ,
jostulos ei oletekninen sitoaasenteita ja arvoja ja
käyttäytymistä yleensä , niin että sitten onyhtenäinen
kanta keskellä rakastelu .Ymmärretään ja onko tämä totta
vain mielihyvän lähde , tai olla individualistinen tai muu
toiminta on tarkoitettu kanteen todellista vapautta .No ,
en ole elänyt tarpeeksi voittamaanseuraavat vaiheet ,
looginen tai epälooginen onkriteeri monet teistä , haluan
olla täysin varma , joten uskoisin minut perse aika ajoin ,
ja tänään on tuskin aasitsellaisenaan , on varsin
keinotekoinen aaseja , huijaa , joka todella erottuu joskus
tämä rooli , omat johtopäätökset .En ole täällä , että
muuten noin järjettömyyksiin on pelkoja ja asenteita ,
jotka eivät tee , koska hullu on vain tietyissä tilanteissa ja
arvosteli muut eli riippuu usein" elinympäristö " .Jako
joitakin että päättely sitten haluan sanoa , että olen hullu
, oletan, että pidin paljon ihmisiä ja näin ollen emme ole
koskaan tyytyväisiä , haluamme enemmän rakkautta ja
enemmän ja enemmän , miksi niin rakastava
kunnianhimoisesti
laitoinkysymyksen
.Retreat
sanomallaseuraavaa , kaikki ovat vapaita sitoutumaan
järjettömyyksiin rakkaudessa , olemme haavoittuvia ja
usein manipuloitu .Haluamme uskoa , että se on totta ,
että rakkaus , miksi , koska olemme rakastanut , että
tunne , joka herättää kiintymystä ja laukaiseeviisaus
elämän
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11/2007 2. Itsemurhayritys pillereitä ,kärjistyminencurry
sairaalassa ja Cabral tuskin kävelläosastolla olen
lähestynyt sairaanhoitajien " sitten yrittää tappaa tällä
kertaa bentsodiatsepiinien ? ! " , Kun analyysissä olen
laskimoon laukausneula jaylitsepursuava verta .
Living kuolee elämän ja kuoleman välillä ?Auts !
Anteeksianto , se on sijoitettu ?Ilmeinen , joka ei koskaan
tappanut ?Jokaisella on elinaikaahetken poikkeuksetta
kaikista kuolemaan heti ajatella me kuolemme pian ja
sitten me elämme on niin ristiriitainen pilkan .Kun minun
syntymäpäivä yritän mennä " pidemmälle " sopimus 20
tunnin kuluttua täysin häirinneet ja rauhoittaminen ,
selviytyi jälleen .Osallistuavoin procedure'm arvioituaallon
hallinnollisen teknikko kolmannen lääkärin tiimi ja
on17,41 valore muistiinpano toiseksikilpailussa ,iltana
ollut nukkunut ja oli polttanut yli 10 nivelet ,haastatteluoli
aamulla .Tämä lääketieteellinen koulu sataman .Missä
päivää myöhemmin sain lähteä, koska hän oli itsemurhaajatuksia ja jos en ollut edes tavannut , odotin , mutta
sain tarpeekseni odottaa .Valo lähetti minutvirran suunta
ekstaasin
arjen
,
valaistunut
minut
sairaaksitulevaisuudessa ja kohtuutonta niin kyllä ,
ukkonen ylös teurastus minua ja vilkkuu riisuttu Dynamite
kohtalokas ilo .Joten kyllä parantunut jäljellä kalorien
uumenissa kurinalaisuutta ja tarkkuutta .En tiedä, jos
minä kirkastaaaikaisemmin, koska pelkään, että hänellä
ei ole valtaa .Näin ollen on kaksi napaa , kaksi ääripäätä
ja törmäsinpositiivinen ja paranemista eikämustaa ja
piinaava
.Tämä
valo
tuleeselkeyttä
tunteita
ja
rationaalisuusvälittömästi iltaan ja impulsiivinen ilman
siirtyminen ja läpinäkymätön aistit , ei upotettu tunteita
tai naulattujännitystä ,ilo elää ja nauttiasuurin voima ,
joka vie meitä maan päällä ja antaa meille voimaaei ,
tartulahjakkuus olet ja voimaa kuinterävä blue ray ja
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ventilaste kuumia aaltoja kokenut eikä ilkeä ja
läpitunkevaa ajatuksia sortaa meitä kuin varjot , kaikki on
liikettä , mutta se on läsnä ja miten se paljastuu
suodattuunäkö- ja näyttää meille selkeys ajatuksen
kauttahiljaisuuskertaa
,
ja
on
hiljainen
kuin
kovettuakatsella ja nauttiakunniaton vammaisten että
toiset kulkevat negatiivisia tai positiivisia energioita
.Tälläajatuksen nopeudella ,välitön ,toinen , osa ajasta ,
jaaika on hetkellinen joten ei tule leikkauksiapuitteissa
taikaikkein naurettava käytös koska jokaisella on
oikeuksia , positiivinen tai negatiivinen vaikutus
.Onkolacerating vaikutus mustan Faíska tapahtuuneutraali
napa järki ja hulluus harjoittaaelinvoimainen energia ja
nälkäinen ilo ja luminary , niin kehotan teitä käyttää
omaa energiaa pääsee valoa ja esbaterápolttava hymy
kuin tuhkaa ,riisuttu lämmön , mutta kiihkeä kun
sekoitetaan .Toisen Quadrant on Blue Ray häiriöttömän
ajatellut joulua ja korosti valot , jotka johtavat meidät
häiriötekijä .On tämä siirtyminen kohtaamat ylitsevuotava
mutta ei obstruktiivisten käytännöllinen energioita , jotka
estävät meitä elämästätilannekuvan ,ukkonen ravistelee
ja näkyvästi vaikuttaaääniaalto , joka tuottaa ääntä
nopeammilla nopeuksilla mutta ei niin voimakas kuin
hyvin.Mikä on todellinen ja tuntuu epätodelliselta
.Elämäikuinen pitää se siellä menee alas ja sitten ei ole
mitään keinoa taistella sitä , sen ympärille tai manipuloida
sitä onkauhu toisinajattelija pulputtaa ja huipentuu yhden
pisteen lakkomieli luomisen , mielikuvitusta tai vain
maalatajälkikukoistaa vihertävää ja napata elämää , että
sävy elävien kukoistaa , tässäpisteet olet aina halunnut
huomauttaa , elää voimakkaasti .
01/2008 tehdätatuointikirjaimet
Darklightning jakipinälapaluun ja valtaa sanomalla luz'08
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jälkeen koskaan intentei tatuointi vastaan elämä
2007-11 / 2008-01 - Kaupallinen nopeasti phone'mparas
pomoasiakas ostaa 5 matkapuhelimiayritys jättää
saapumatta
työssä
.Estarrejassa
kirjastossa
vuonnatilaavammaisille
pysäköinti
istui
ja
makaamaanvihjaileva paikka vastalauseeni tavastaon
erilainen ei tarkoita on erilainen , joka on juurikokovalitus
kirjan ja se aloitettiin ja valmistuiUzbekistan Valko
plagioitukirjan " on erilainen ", joka olishowcase merkintä
, joka viettipäivä oli täynnä hyvän koulutuksen ja etiketti
yli 20 volyymit banneria .Estarrejassa 02/2008 Kirjasto
Walk sininen kypärä teoksia ja työntekijänäjulkisten
töiden , kirjoittaaseuraavan oveen : minussa vallitsee
hiljaisuus kärsimyksen .Uhkaavat veli kuoleman ja olen
johtanut viranomaisten tämän maksun psykiatrisen
arvioinnin
.Aion
omasta
aloitteestaan
varakreivi
sairaalaan Salreu missä tulen valituksi kuinpotilas ,
luokeskustelua , missä ja olemisesta sairas tai ei, on ,
ettätietokonejärjestelmä vain myönsikirjoitetaan sairas ? !
Ehdotan mennäpsykiatrinen sairaala Coimbra tavoittavat
mukanasotilaallinen GNR he antoivat minullekyydin kotiin
seuraavana päivänä .Vedän sanoja ja olen sanaton yli 10
tuntia .Ostin valaisinta ja ääni kaiuttimet 100watts
monistettiincd
anti
Dantas
manifesti
pantiin
maksimitilavuus ulos makuuhuoneen ikkunasta , José de
Almada - orja , runoilija Orfeus d' futuristinen ja kaikkea
.Huc
University
Hospitals
Coimbran
sairaalan
tiedotteessa - men psykiatriset palvelut - potilas otettiin
tämän sairaalaan 2008-02-02 kotiutettiin 2008- 02-18 Normaali sairaus , vaihtaavaipankämppäkaveri , toinen
kiistahän
meni
jopa
puolivälin
jälkeen
hoidon
.Ledviranomaistenhospital'm käsiraudoissa and'm edes
nähdäpsykiatri pakotetaan noudattamaan hoitoon vastoin
tahtoani , sidottupaarit ja ottaapistoksen .Otinkirjoja hän
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oli lainannut ja heitti ne järveen kaupungintalo
ottivillapaita , että päivä , näytin ennenmassan
ulkopuolella
minun
tatuointi,
joka
oli
valta
suunnittelunvalon , tulin jättämään 15 euroakulkue .Tulin
haastetaan
mukaan
Estarrejassa
kulttuuri
kunnanvaltuutettu , joka ei annakirjoja otettukirjastosta
voidaan
aloittaa
rikosoikeudenkäyntipahin
oncd
naarmuuntunut
ylös
japäivänkulkue
heitettiin
kirjojavalonlähteenkaupungin aukiolle .
Kun
olin
sanaton
sairauden
takia
raskaaksisuunnitelma
,
kiinnimultimillion
dollarin
salaisuus ajattelin en sano , koska en , olen tyhmä ,
poikani kanssaarabia kirja kirjoitetaan käsin minun on
suurin aarre maailmassa .
Kun rooli seurakunnan Coimbra olin diagnosoitu
skitsofreeninen psykoosi ehkä vain koskaan usko, että
olen
skitsofreeninen
...
kuunnellutkeskusteluja
kokouksessa sairaanhoitajien , ylimääräisten älykkäämpiä
tajusi olin kuuntelemassa kollegat sanovat, että se oli
minun vuoroni... Hän oli kirjoittanutkirjaa " " paeta vaara
" " pitää pyjama " Minusta on naurettavaa , ikinä juosta
pyjama
?
!Poistu
pakollinen
säilöön
am
allekirjoitettavatuomioistuimen asiakirjan seuraanhoitoa
.Suulla haastattelu sairaalassa Aveiro sanoi haluavansa
hoitaa minun nimimerkki "valon herra ", joka vain syö
pudonnut hedelmäpuita ja paheksuttavaa voita ja
mansikkahilloa .Mikä olitavallista aterioita .Hän ajatteli
itsemurhaa muotoja , kuin heittäisi minutrakenteessa
löytöjä jne ...
Live, tunnenkärsimystä , joka estää minua
näkemästä , kuin olisi todellinen kanssa käyttäytymisen
koskaan uskollinen muttasurullinen clown'm fake hymy
,ilosisustus , ei vastaaulkopuolella .Tunnenfloat , joka saa
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minut poisnormaali paikka , matkustaminen ja pysyä
vaiheessa, jossa se on kaukanahyvin näky .Tunnensurkea
voittajana
,
luonnoton
ilmiö
,
vaaneläin
villi
tuntuuraivokkaasti ja nopeus , vetokoukku kuristaa ja
tappaa niinluontainen voima edeltämäärännyt vika
tuolloin .Onmatkan ilman jälki onkuvavastenmielinen ,
vihamielistä ja todella syntinen , katsovalan taivaassa
lämpötilan korkeus , kukkia ja kasvaa väkivaltaisia aalto
tämä on vainhuono aika huipentui ja parannettu
raivokkaasti olen pukeutunutpelle jajossakorkki ITN tiedottaa
Portugali
Venezuela
kahvia
.CTT
nostaakirjeentuomioistuin , kerrotyöntekijä että koska
sairauteni en voi allekirjoittaa , teen sormenjälki eli en
ollut kirjallisesti .Coimbrassasairaalassa kuin hotelli
vastenkortti paperikahvat ovien sanoi , älä välitä !Älä
vaivaudu ja käveli hänen kanssaanranne sairaalan kehä
huomaan poimien lehdet puussa , lehdet ja siitepölyä
tehdä
savukkeita
papereita
velvoitetaan
Thomaslempinimen " laskuvarjojääkäri " .
Lähdin sairaalaan viimeinen viikolla olen
ottanut sairaalaan jälleenollut psyykkisiä arvioinnin
komennossaGNR
munasarjojen
Coimbra
laittaanäyttelypidättyvyyttä
tuoliperustuslain
tarjoamiaparlamenttitalo ja avaa puolustuksenpuuttuessa
viranomainen .Sytytän ja osoittautuavalo sanomallavoima
valon pyyhkienkytkimet Hospital Coimbra , ostaaSuper
mielenkiintoinen
ja
onsuuri
teema
lähestyttiinalkuperästäpaholainen " hashashin / hahmo .
"Kutenpsykiatrisella osastolla sekoitetaan täytyy olla
suuseksiäpotilaan
kylpyhuoneessa
miesten
ja
makuuhuone .Oli sairaalassa Aveiro ja hengitetään 5 cm
avoimesta ikkunasta .Ja vain halusi hengittääilmaa
puhallus- ja näkipuutarhaan ja ihmiset käynnissä ja
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nauttia ja vain halusi hengittää ... Tunnevapaus
Jatkuu BE : lifestyle
True tilit
Nelson Pereira rintaliivit
Yksi, joka on julistanut , jolla tarkoitetaan ...
Elämäntapa , että on kaikki periytyy esi-isämme , meidän
ontehtävä lisääntyäkseen kun pääsimme aikuisuuteen ,
joka on julistettulakeja yhteiskunnan , jossame elämme
demokratiassa .
Tämä on kaikki , että voimme hankkiatietoa , joka on ,
kaikki etsimme , kun tiedämme, mitä me rakennamme .
Kuinka niin?
Koska kun käsitelläänyhteiskunnassa, jossa toimimme
voimalla
syystä
meillä
on
aina
elää
ollakseenhyväksyttävissä meille nähtäväksi yhteiskunnan
itsensämestari , ei voi olla paha on vain enemmän
arvoinen , että voimme olla ;sitähän me elämme , me
tiedämme myös, että siellä on välillä apua .
Kuinka niin?
Koska
olemme
olentoja
palvelemaan
toisiaan
,
siksiongelma on olemassa hankittu , puhuatotuuden, kun
evils minulle ovat korkeammat .
Kuinka niin?
Koska emme voi ollasosiaalinen olento , mutta voimme
elääon villi .
Kun ei ajettu olentoja yhtä suuri .
Mutta aina on olemassa ja epäilystä , epäluottamus , että
aina kummittelee meille, jotka olemme opettaneet , jonka
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me opetetaan ja siellä me kävellä kun olemme varmoja,
että voit todella luottaa , niin me palvelemme meille
hyvin, koska olemme käytännössä hyvä .
Haluamme miellyttää kaikkia lukijoita, jotka voivat lukea
kirjoja , nämä minun kirjoja, voit löytää mitä tahansa
kirjakaupasta , jossa he voivat hurmataaiheita he
haluavat kuulla ja lukea omassa sängyssä .
Se onhyvä yritys koskaan lukea ja nähdä nämä tarinat
totta .
Koska he tuntevat , että antamallatodellinen kokemus ,
jotka ovat eksyneet, mutta tunsi minut parantua
kaikestapahasta , että ahdisti minua .
Mikä onteemana tämän painoksen ?
Flying raportit , se voi ollakysymys, joka ei ole liian
järkyttävää , eivät halua järkyttäälukija , muttaraportit
ovat totta ja raportoidaan tavalla, joka oli asunutlaillisella
tavalla .
Minun olikokemuslain , uskoa , kuvitellatuhat asiaa ,
tuntuuihotuntumaaeläimen vaisto .
Haluamme voittaa väkisin , ja tunnemme sellaisenaan .
Outlaw , että se, että me kaikki oppineet, että löydämme
japaino , joka tuleesiten, että käytimme asua , koska
vaikka kaikkipaha , että teemme , sitä ei voida koskaan
pitää pahana .
En usko, että tuleereinkarnaatio kussakin.
Kunnianhimo elää , haluamme elääniin, että löydämme
helposti , mutta se ei ole helppoa , ja se on vaikeaa , kun
me laski oikeudessa baarissa ja kun meillä ei ole rahaa
maksaa hyvän asianajajan , me maksamaan korkeampaa
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hintaa .
Kuinka niin?
Jos emme kuulu armo , emme voi olla hauska .

Miksi aina syntynytperintö edistystä elämässä , voimme
myös opettaa ja levittääkatkera elämänkokemusta , ja
olen edelleen maksamaan siitä !
Olen syntynyt Afrikassa , oli kolme sisarta :Elvira ,
Candida ja ovat .Joo siellähyvä alku ,tarina, joka voisi
ollaloistava juttu , mutta se sattui olemaanvähemmän
hyvä elämäntarinan .
En tuntenut paljon pahoja miehiä , jotka suorittavat tätä
toimintoa ,niin sanottu vanginvartijat , aina katsonut ne
vihollisia ei halua hyväksyä sitä, että todella voisi olla
minulle pälkähästä tuohon tuomioon .
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Tehnyt useita rikoksia pitkin tieni kun kävelin elämässä .
Hän käytti tätä termiä oli slangia , jonka kanssa
käsittelimme , olimuoto slangia , tai voimme myös käveli
aikavälillä.
Olivatpaikat etsimme jaelämäntapa, joka aina tuonut
olivatlaituri , jossa oli väkivaltaa tai ei löytynyt väkivaltaa
houkuttelevaa tai provosoivasti , koska me todella tuntuu
hyvältä , mitä teemme .Se on hyvin pitää silmissä
yhteiskunnan , koska yhteiskunta ei voi hyväksyä, että
muut voivat eläärikos , jos se ei ole pidetty tarpeellisena
kulutus aineita, jotka voivat tuntua hirveän huono , mutta
ne ovat olemassa .
Ja kuten me kaikki paheet , mutta sinänsä ainahuono,
kun emme pidä jotain olimme aina huomaamaton pahana
, mutta se onsuuri visio , jossa me kaikki olemme luoneet
, ovat meidän keinoja jarinnakkaiselo tekee meidän
koulutus haluamme ja on kunnianhimoa elää hyvin ja olla
parempi kuinmuut .
Olisi paljon Picardias kuinka vituttaa minun luomiseen ,
mutta keskellä nämä paskiaiset olityttö , olen aina
halunnut häntä , koska tapasin hänet , tekisama
syntymäpäivä kuin minua .
Kuten aina pitänyt häntä sen jälkeenpäivänä tapasin
hänet , olen aina halunnut hänet, hän asui luonani ja
elänyt hyvin minun sisareni , oli suhde liikaa , se ei ollut
rakkautta ensi silmäyksellä , uskovat ja uskovat, että ei
tule
koskaan
olemaan
nainenrakastettu
,
että
ensimmäistä kertaa olen suudellut sinua , tunsintosi
leijona , me kaikki haluamme nähdä itsemmesavannilla .
Hän, joka on oikeuselämään yhtä pitkä kuin kaikki miehet
on vaimo japerhe .
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Vaikka hyväksyttäisiin seelämäntapa Olen asunut ja tämä
rakkaus on olemassa vain kerran elämässä , eivät
tunneviisas , eikä koskaan pitänyt itseäni sinänsä , mutta
tapasin heidät kaikki , sisällytettiin tavalla tai toisella ,
kaikkimeidän on puolestaan maksanutsuuren laskun ,
mutta se kaikki , koska halusin ollahyvä elämä .
Hän oli hyvä, mitä hän teki , kuin aloin murrot , varkaudet
alkoiyksinkertaisin , teki joitakin aseella .Mutta kun
degradei minua liiallinen kulutus kokaiinin , tuntui hyvältä
tupakoinnista ja ei halua lähteä .
Hän veisi minut haltioitunut , mutta ei koskaan
pahoinpidelty ketään minun kierrosta , jos ei olisi reaktio ,
ei
tarvitse
käyttää
väkivaltaa
,
jossa
olisi
lieventäätuomioistuin baareissa .
Tiedän kuka kävelee sateessa kastuu , vain halusi
saadarahaa tai saada arvoja , jotka toivat .
Monipuolinen sivustoja , Kasvoinkärki , Lissabon on aina
ollut hauskaa minulle , pitää tätä kaupunkia olen jo
lukenut historian kirjoja , kaupungin historiallista ja
kulttuurista arvoa .
Näinetenemistä on hyvä elämä , pystyä elämäänelämää
encordeirada sellaisenaan , eli vain halusirahat , tiesin
hyvin, halusin vainrahaa ja tuntui pahalta nämä teot ,
vain halusi tyydyttääminun riippuvuus ja tuntea
sosiaalinen ,sosiaalinen ympäristö , on hyvin ihmisten
kanssa ja tuntea normaali , normaali keskellä elävät
suhdetta ihmisiin .
Tunsin dominoiva , hän arvosteli minua harja
leijonasaavuttamista alueellaan ja olohuone .Näin
kohtasinelämää
jollanainen
!No
...
Otin
tämän
elämäntapamyönteinen tapa, jolla pahaa voisi tehdä
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ihmisille , ei koskaan vahingoittanut ketääntapa pilata
toistensaraa'alla tavalla ja jättää ne mitään .
Vain käyttiolosuhteethetki ja vain teki sen rahan ,
toimittaa nopeasti polttaa kokaiinia , mutta aina
prolonguei mitä oli väistämätöntä , joka on mitä ei ole
syntynytmies,
tai
jopa
ehkä
voimme
periäsyy
opiskellakoska onmies, joka juo alkoholia ja polttaa
huumeiden reagoilisääntyminen geenien perintötekijöitä
että jää tuloksella lannoitus.
En ole" asiantuntija " tällä alalla , jotta tulkita kaiken
tämän ja voivat välittää lukijalle tämän vertauksen ,tyyppi
puhua siitä , koska minun piti puhua siitä , ovat
elämäntavoista .Ne ovat joskus nähneet sekä toisaalta
nähdään pahaa .
Kuinka niin?
Koskaelämäntapa että opimme kuten olemme edellä
referenciei , et voi aina toimia ilkeys , se on anteeksi , olla
hyvin ylistämä !
Kuinka niin?
Koska elämme sitä , standardit , live tunne jatunne
komento elämä , on eräänlaista kunnianhimoa voida
ollahyvä elämä .
Suhde alkoi , olin 22 , oli liittynyt armeijaan , mutta ei
halua mennä , muttalaki sanottiin niin .Ja se kun
saintodellisen suhteen ,intohimo , että en koskaan
olesama Cristina , ja täällä alkoisuhde, joka me kaikki
tavoittelemme , me kaikki haluamme löytää meidän
todellinen sielunkumppani .
Hän asui intensiivisesti , tunsin, että hän oli kaukana
minusta ei tuntunut hyvältä , ja se jos ehkä hän otti
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hieman enemmän valtaa ylitseni .
Hän rakastityttö oli mustasukkainen , mutta se ei ollut
järjettömän mustasukkainen , oliterve kateutta ja
mustasukkaisuutta , ettei todellista sairas paha , joka
voisi ottaa minut pakottaa joku luonani minun
käyttöönoton .
Kuinka niin?
Ajattelin minua ja vain jos kadonnut menettäisinainen
elämäni , mutta se tapahtui .Halusin mennä Bairro Alto ja
hän mennädisco pieni kenttä , keskustelemme ja siitähän
päädyimme , ehkä se ei ollut hänen tahtoaan ,isoveli ei
koskaan hyväksynyt suhdetta samoin.Minulla olitaistella
hänen kanssaan , mutta se oli ennen rakastaa tina ,
mutta vietti olihetki seikka , mutta pidin häntä , mutta
hän ei hyväksy minun elämäntapa , ei koskaan kertonut
minulle niin , mutta ei ole koskaan ollut se oliminulle ,
tietäen, että olin hyvin .
Vahingoittanut ole paljon , mutta hän ei hyväksy minun
suhde
hänen
sisarensa
.Hän
asui
kanssani
vaintosiasiayhteydessä asuimmesamassa naapurustossa
niin pidimme näitä suhteita, että meidän luomisen .
Hänen äitinsä oli lähtöisin niistä , kotiäiti käsitys ,isä ei
tiennyt , mutta se oli hyvä herraRaul .
Oppinut
elämään
vain
kustannuksella
naisten
,
saimmekorkeus
naapurustossa
julistamaan
se
verottaanaapurustossa olilapsi , mutta oli tunne aikaa , jo
opiskeli .
Ja tällä kertaa nopeasti näki , vaikkapieni ikä hänellä oli ,
hän piti taistella elämän ja mitä hänellä oli : isä , äiti ,
koti , ruoka ei jättänyt minua koskaan jättänyt minua
.Koska huolimattaalhainen palkka , että äitini sai 11 oli
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tarinoita , että maksetut tulot ja on isäni vain maksanut
vuokran , ei , mutta koskaan puuttunut ruokaa .
Joten se olilopun alkua , elipoistaminen voi johtaa
muistamattomuus, mielestäni se oli yksi, joka jäi minua
oppimiseen , menettää isäni oli reagoitava samalla tavoin
kuin häntä .
Katsoin häntä sankarina ,poika taistelee mies nöyriä
ihmisiä , isoäiti , Elvira , oli kenen kanssa olen asunut
vasta6-vuotiaana , kunnes hän meni kouluun , mitä
tapahtuu
...
Totuinisoäitini
muodostui
minulle
,
riippumattasuoran valvonnan isäni , mutta tuolloin oli
vielä hänen silmät auki , mutta oliaikakäsitys .
Olikoajan käsitettä .
Ovatkopuhtain raportit , jotka voivat olla maailmassa
.Kuinka niin?
Nykyään
kuka
tahansa
voi
tulla
esiin
heidän
elämäntapansa asennosta riippumatta hän pelaa tai
sosiaalista hierarkiaa .
Joten osa tätä ,ajatus, että oikeastaan kukaan voi moittia
ilman konkreettisia todisteita , eli konkreettisesti .
Kuinka niin?
Joten säätelevät lait ja meillä kaikilla on pääsy , meidän ei
pitäisi tappaa , varastaa ja raiskaus .
Mutta voimme takaisinkynnyksellä ihmiskunnan ja
tällaisten tapahtumien onnistui , koska tarina perustuu
tähän .
Me jatkuvuus , että jatkuvuus , joka on aina jatkuvan ,
se, joka on tarkoitettu .
Ja se on aivan varma, että elämmesyy , emme jatkuvasti
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pysyä ja olla maan päällä .
En tiedä , voi vaihdellateema, mutta se voi häiritälukijan
lukeminen , voisi viedä huomiotatositarina , joka tapahtui
.
Mutta nämä ovat vertauksia , että aikanakoko kirja on
aina olemassa, koska me määrittää paremmin ja
ymmärräntilanteet, jotka olivat kokeneita .
Kuinka niin?
Jotta nähdä, että se oli kaikkiyhteiskunnassa , jossa on
aina ollut tervettä elämää ja ymmärrystäyhteiskunnassa,
koskamuiden silmissä voi jopa olla Juudas , mutta
onerittäin tärkeä asia elämässä , mitä kylvää
onhedelmäettä me niittää .
Mutta edessä on kohdeltava hyvin , olla esimerkillinen ,
isäni aina näki minut ja halusi nähdä, kuinkakuningas ,
mutta minä olenkuningas ,soturi, joka ei voi aina voittaa
ja alkoi hyvin nuoria .
Kun mainitsin , että helppoa ei ole helppoa , mutta vaikea
, silloin olen puhuttumetsästää .
Kun pahoinpitelystä kanssakorvapuustin että tunsin oli,
että hän oli menettänyt , tunsin jopa silmissä , hän
myöhemmin yritti jatkaa kanssani , mutta kieltäydyin ja
se oli siinä, että alkoitositarina rikollisuuden , mutta oli
historia, oli jo erotettu , kun ne täyttävät kuusi kuukautta
sotilaallinen vankilassa Santarém , olisotilaallinen
vankilassa.
Tuolloin tuomittiin Arnaldo , että on tarina , että
yksittäiset
sopii
minun
tapa
vankilassa
,
kirjaanlaajennusLukija ymmärtäätodellinen sosiaalinen
ympäristö , tässä tapauksessa vankilassa , kiinni puoleksi
54

antanut anteeksi paavi .
Se oli kaikki, mitä voisi sijoittaa elää hyvää elämää , oli
erottaa minutamme .Ja mitä minä tein?Yritin onneaan .
Silti saanut työskennellämaanalainen kärjenpuusepän
palvelija .Mustat pelkäsi minua , työskenteli musta
kaapeli - vihreä , hyvät ihmiset, jotka halusivatparempaa
elämää , että heillä oli kotona .
Portugali pyrki paremman elämän heidän maassaan ei ole
niin haku , joka johti heidät maahanmuuttomaa itse .
Oli helpompi katsoa Portugalille läheisyys .
Aloin tuntealäheisyyttä Cape Verdeans , elää niiden
kanssa , Kap Verde sai lempinimen huono, koska ne oli
torjua eriarvoisuutta ja kun tässä tuli Portugali olivat
olentoja , jotka eivät olleet hyvin vastaan , koska se oli
viettänytsodanulkomailla ja tuolloin oli vielä kännissä ,
oliChavalito , oli hereillä ja alkoi mitä kukaan ei halualasta
, aloin vaeltaa , olin koskaan vadiador , olin yksi
vagueador .
Minulla olivaltakunta kokemus , joka oli aikaisemmin ,
näkierottaminen vanhempieni vuotiaana 8 , kuten
opiskelusta , ja sellaisena jo tiesi, että se ei toisi minua
hyvin , tunsinpoistaminenmies, jolla olisankari.
Tämän nähdessään menetti jopanuorena tajusin jouduin
auttamaan äitini , mutta minä todella rakastin isääni .
Joka kesä menisi läpi , kunnes 17 vuotta myöhemmin yhä
jatkui, kun hän oli armeijassa , mutta sitten alkoi välit ,
mikä on luonnollista .
Tuolloin hän oliviikunapuusuun käytännössä koulussa
liikennettä, jossa vietinvapaapäiviä hänen kanssaan.
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Isäni olikova mies , olikova lapsuus , menetti isänsä
com14 vuotta olikunnianhimoa isoäitini kasvaa elämässä ,
enemmän tukea ja on enemmän rahaa .
Isäni kertoi, että hänen irtisanominen oli rakastava , se
oli, koska hän piti olihätäinen jäähyväisetosapuolen , ei
koskaan näe isäänsä , mutta kasvoi kovasti auttaa hänen
äitinsä , olipoika enää asunut kotonaäiti .
Olen asunut kuusi vuotta isoäitini , mutta kuinka vaikeaa
se oli , oli alla kasvoi kovaa , koskaan annalasten nälkää .
Tuolloin hän olikaivosmies .Etsitkö malmi liiketoimintaa,
mutta ei toimi siellä , pyöräilijä oli myös tuolloin hän liittyi
armeijaan ja jatkoi uraansa siellä .
On tullutnormaali mies , hän liittyi sinne elämän
välttämättömyys , koska se varmistaa, että meillä kaikilla
on varmistaa omavaraisuus .
Se tapahtui , kun hän olikova mies , ystävä ystävä ,
ystävä lasten , mutta ei monta sanaa , mutta se oli
kunnioittava ja rehellinen .
Sitähän hän aina halunnut minun lähtevän , mutta se oli ,
on , olierottaminen , Palasinvähän , ei eteni tarkempaa
seurantaatapa
olla
ja
elämäntapa
,
vaikeudet
voittaaesteen
jaelämä
varmatyöpaikka
varmistaatulevaisuudessa, jotta lisääntyäkseen , kaikki
ovat hyviä lapsia , olemme kelvollisia olemaan hänen
lapsensa , mutta myös siellä oliymmärryksen puute ja
uskollisuus minun puolestani tulipetkuttaja olla kuten hän
sanoi .
Psykologinen Whiplash tunne tuli vain pahentaa , koska ei
koskaan saanut nähdä, että hyvä on tehtävä , mutta sai
vain pahan erottamalla oli vain minut ajattelemaan pahaa
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.
Ja siitä se kaikki menituomitsemistateko .Alkoi missä ?
Se olierottaminen , oli kun aloin liittyä yksinäisyyttä ,
mutta se oli minun elämäntapa oli ohi ja siellä tunsin
turvassahuoli pettymys , että hän oli tuntenut , mutta
vannoi siellä , jätät minut , ei koskaanminä annan
enemmän .
Jatkoin elämäntapa joi ja varastaa ja silloin vielä etsinyt
ja etsinyt sitä useita kertoja ja silloin hän kääntyi halua
hyväksyä minua , en tiedä sait minut kärsimään , en
halua palata olla , että tunneoli tuskallista , mutta aina
piti elää ja vielä se .
Olen edelleen sitä mielessäni oli , miksi olen asunut niin
monta vuotta vankilassa aina ajatellut sitä oli aina oltava
läsnä minun niin minulla on niin paljon arvostusta tämä
intohimo , ei elänyt toista yhtä suuri .
Linhó , kolmen kuukauden kuluttua ehkäisevien
liittyiLinhó
ketju
tuomitsi
,
tarinani
alkaa
noinrohkeusrajoitetaurheutta , niin että mikä meidän
täytyy käsitellä jonkun toisen maailman , mitä tapahtuu,
on tämä , koska tiesinettäpolku voi olla liian pitkä
yksinäisyydestä , kääntyiviidakkoon aikavälillä, se
olihelpoin tapa käsitellä niitä, jotka syyllistyvät rikoksiin ja
ovatketjussa on maailma, jossa vallitseelaki tyhmyys , ja
kun luemmeaasit on käsitellä niitä , mutta jos olemme
liian fiksu voi pudota , joten elämä on elämää on otettava
niinkään maadoitettu ei niinkäänmeri , joka oli minun
pelastukseni , oli tämä menetelmä että päätin minulleteki
voittaa , mutta minun alku tulee olemaan pitkä ja
olilevoton alussa , koska löysin itseni ilman naista ilman
vapautta huomasin jumissa , kadonnut ja oli uutta ,
ajattelin kaikkia , jotka saattavat olla vuosina voisi kulkea
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siellä .Joten mitä minä tein?Aloin ansaita kunnioitusta , se
ei ole helppoa, vaikka ei halua päästä ristiriitoja
väkivallan , ne tapahtuvat , koska ne menevät läpirutiini,
joka sitten myöhemmin huomasimme ,rutiini , että
kunSee oli tympääntynyt elämään , koskaan ajatellut
olentojaihmiset voisivat tehdä niin paljon haittaa toisiaan,
koska jokainen myynti huumeiden , toiset ovat kuluttajia ,
koska elämä ketjun sisällä , joka pyöriimonopoli onhuume
koska niin aloitin tupakoinnin heroiinia , koska oli jo
tullutketjussaliiallinen kulutus kokaiinin , heroiinin päätti
aloittaa , muttapelimuoto , look'll savua heroiini , mutta
kun huomasin takertuivat voinut tehdä asialle mitään ,
mutta olen oppinut tekemään , mutta se raportoidaan
myöhemmin , sitten alkaatämän piti ollaelämää
huolimatta ketjun todellisuudessa pakenevatnautintoja ,
vain alistunutheroiinin tietää, että olisin abstraktiajatus
seksiä , oli powered bykemikaali, joka ei anna minun
ajatella tätä .Minulla oli platoninen rakkaus lailliseksi ja
sai hienon rakastaa , mutta yksi asia, joka on taattu ,
mutta ei tarpeeksi yrittää , et vain halua polttaa , siellä on
ainanäkökohta
haluamme
olla
johtajia
nähdä
muidenhierarkian käskeä mitätiedät, että et voi , se on
tuskallista , se on vaikea murtaa , päätin sääli ketään ,
koska
olin
myös
siellä
,
maksoivelan
oikeudenmukaisuuden , mutta minun reitti oli erittäin
huono , oli oppinut tämän läksyn aikaisemmin
olisihakattiin
ja
ollut
menettänyt
koska
ulos
keskellälauseen , mutta minun kuva paloi , oli varsin
viitataan , onhuomioon minun läpi näiden vuosien
vankeuteen , olilopun alkuakova periaate , jonka en voi
pahoillaniPoltin vuosia tällaisten huumeiden auttoi minua
vapauttamaansuuri tarve me kaikki tunnemme , on
loogista kannaltailo , termejä vapaus kävellä kaunis maku
, kaikkien näiden vuosien rakastan myös , että rakensin
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siellä , mutta ettätulee myöhemmin , nyt aion
puhuamatka, joka on yli , en tiedä miten kaikki alkaaaina,
kun vankeja , jotka etsiväthyvinvointia , jopaelämän
yksinäisyydestä , mutta siinä kaikki subjektiivinen , koska
meidän hyvinvointiinei voi valittaa jokainen, joka katsoo
meitä , voi suututtaa eri kohdissa ,ensimmäinen voidaan
varastaa , toinen voi kääntyä orja , työ , rakkaus tai
kolmas osapuoli voi kääntyä kotiäiti päivällä , onpaljon
erilaisia miesten ketjun sisällä että voi aina ollatietää,
mitä sisälläsielu tai että kaikki tykkää , monet
haluavatoikeutta olla haittaa , mutta sen lisäksi onvielä
tärkeämpää, vielä , ikinä , ikinä , voit ostaaystävyyttä ,
vaikka se maksetaan ketjun sisällä ,vastakkainasettelu on
erittäin kova ketjun sisällä , on niitä, jotka ei ole mitään ,
vastakkainasettelu ketjun sisällä on löysä , löysä toisaalta
ja on vahva kokonaisuutena , olisi miljardia tai hän oli
antaa takaisin , saada pois minuamutta halusi kävellä niin
halusi kävelläkantapään kautta , se oliniin kuin minä aina
ottaa minut kauan ymmärtää , vierelleni oli aina
enemmän psykologinen .
Se oli sieltä koskaan löydettypolku hyvyys ketjun sisällä ,
ei uskonuthyvä, näki vain pahaa .Kuinka niin?Koska
tunsin tympääntynyt itseeni , koska muiden silmissä oli
vainnarttu , narttu onslangi termi että me käytimme ,
mikä tarkoittaa velttoilija , joka ei halua omistautua muita
syitä kuin mitä on alistunuttehdä , aina meneetavalla ,
joka antaa ainajumalallinen ,valta on siellä ,usko toivoa ja
uskoa , ja aina kannoin sisälläni , olen nähnyt
henkirikoksia siellä .
Mutta kun olin marimbar tähän , ja saa minun elää , ei
koskaan yrittänyt vahingoittaa minua , totta puhutaan , ja
se oli , miten tämä kaikki alkoi , olin hyvin epävakaa ,
arvaamaton , jakoulun rehtori rohkaisee minuajatkaa
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opintojaan
,
mutta
täydellinen
,
mutta
kaikkiatutkimuksessa oli perheen tuki , taattu tuki .

ei

Tämä on aina olemassa , kun se on varma viileän tapa
elää ja voi vaatia mitä on paha , miksi sitä kutsutaan
taattu tukea , lain puitteissa ovat ne, jotka antavat
meillehuono, kun me työnnetään ja voidaan voittaa,
koska järjestelmän mukaanjoilla ei ole rahaa me
työnnetään järjestelmään, jossa on rahaa kaikki menee
hyvin , oikeudenmukaisuuden töitä , koska jos ei ole jo .
Kun he uskovat sinua , he voivat tehdä mitään muuta ,
koska he ovat työntekijöitä , ja ne on vain kommunikoida
ei
voi
toimia
ilmanvaatimuksia,
jotka
esitetään
oikeudenmukaisuuden
kanssakanteluntutkimuksen
avoimuuden , mutta jos ne avatatutkimus olin aina
pälkähästä , koska hän tiesi, kävely liikkeessä ketjun
sisällä , tiesikorruptoitunut vartijoita , jotka harjoittavat
huumeiden vankilaan , toiset pääsi karkuun , päätyi
vankilaan .
Jotkut näistä poliisit jo tiesivangit , loisti ja olijakson
yksiAlfredo oli miesyö ,kuningasyö , vaihtaa talo
tutkimusmatkailija , joka ontodellinen kuningasMafia ,
tämä ansaitseeelämänparas oli entinen poliisi vain goe
että aloitti rikoksestakuin minä mielelläni mainita se
teokseni koska olen oppinut joitakin asioita hänen
kanssaan , vaikka hän oli ollut poliiseja ja on
ollutvähemmän positiivinen episodi elämässäni hänen
kanssaan, heyritti tappaa minut vankilaan pellavan ,
ainoastaan tuolloin oli joveteraani , oli viisi tapasi siellä
.Hän tiesi jokainen aine , ja kaikki tiesivät minun ja tämän
jakson sairastuikoko ketjun , jotka liittyvät vankien ,
koska olinkannustin niille kaikille oliesimerkki he näkivät
minussa , varmistaa jatkuvuuden Suojassa koska
jouduimmeolla siellä , ja kun mainitsin edellä , että Kap
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Verden olisi minun avioliitto , ei ole väärin , oli itse
asiassa he halusivat kostaa että episodi , yritti tappaa
minut , minut kutsuttiin ollamiehen päähän , mutta ei
minuahalusi valvoaliiton yksi juuri näitkö että jos halusin
hän olisi kuollut .
Muttaironia on yksikään joka tapahtui agrediram- vain , ei
tappanut hänet hän lunasti itselleen ja yritti vahvistaa
ystävyyden hänen kanssaan , mutta hän tiesi, hänen
sisällään olisi koskaan unohtaa tämän jakson , vain antoi
hänelle anteeksi , koska hän on nöyryyttäja harhaan ,
mitä puhuimme minua , eikävankeja , muttapalvelun
vanginvartijat , ja suunta , koska hän tiesi, hän ei voinut
voittaa
minut
,
maksaisihinnan
ennenaikaiseen
kuolemaan , niin oli annoin hänen kävelläja kun tajusin
hän oli nöyrä oppineet kunnioittamaan sitä ja hyväksyä ,
koska hän ei olisi elossa , jos en halua häntä , mutta ei
ollut mitään järkeä , vain olikorkea hinta maksettavaksi ,
olin
kritisoivat
vangeista
joka
vihasipoliiseja
,I
achincalhado .
- Nelson kuin hyväksyt tämän kaveri ?
Olen hyväksynyt sen, koska hän ennen kaikkea hän
oliammattilainen
,
voitti
voimakkaita
vihollisia
ympäristössä he elivät , poliisit ovat , oli erittäin
asiantunteva , tiesi huipulle meitä ja tiesi voimakkaita
ihmisiä , jotka voisivat auttaa , uhkasi minua lopettamaan
puhumisen kanssaettä yksittäiset tai antaisi olla
kunnioituksemme ja he meidän, mutta annoin hänen elää
, se oliollut yksi meidän, Cape Verdeans mainitsin
olivatNelson ja Carlos asui juuri sille alueelle, jossa
kasvoin olivathe olkapää kostaa minulle ja purkauksia tuli
sen jälkeen , ja he halusivat nähdä tappanut tämän
tällaisenyksilön , mutta jätin annoin hänen mennä , en
halua mitään yksilön , vaikka minulla ei ole mitään häntä
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vastaan , jatarinan näistä veljeksetCarlos , ammuttiinpsp
upseeri , hän oli tarkoitettu , oli hyvin hakattiin , pelataan
shakkia kanssani , hän oli" asiantuntija" alalla , vain osasi
pelatarahaa , olen aina kertonut sinulle , ole sen arvoinen
, pelatarakkaudesta , mutta tuolloin oli hyvin , hän
sponsoroi Manuel jaRomão jabadona , käsittelimme
veljinä , oli keskinäistä tukea , oli meidän kaikkien
keskellä , jossa rikos vaanii milloin tahansa toinen
millisekuntiinon paljon ja joskus saatamme jäädä
kiinnikeskeltä ja kun olemme tehneet tämän , päätin
jatkaa tieni , tein paljon saattajia ketjussa , eli
vakuuttihyvinvointi joidenkin ja voittaa minun , joka on,
toisaalta peseemuut .
Olikomotto ,tunnuslause keskinäistä apua , mutta siellä
oli ainariski metermos tilanteessa , jos meidät kutsuttiin
tähän olimurha pellava , ei koskaan laita se kysymys oli
hyvä ja onnellinen päivä , koska kävelin tämän päätöksen
,en voinut tehdä , aina pitänyt itseäni , en ole koskaan
ajatellut toisissa .
Se
oli
kaikki
hyvin
nopeasti
minun
siirtäälaaksossajuutalaisten kahdeksan vuoden kuluttua
valmistui pellava , he eivät koskaan halunneet minua ja
hyväksynyt minut hyvin , he halusivat vahingoittaa minua
, mutta kunnioittaa minua , aina odotti minun
huolimattomuudesta , jotain , joka ei koskaan antanut
heille.Siellä oli nainen, joka olivirkamiesoikeudellisen alan
, hän piti minua ja antoi anteeksi hänen , mutta anteeksi
tämä maku , päivänä hän ratsasti minulleansa oli juuri
tuolloin olin tehokkaampi kuin koskaan , koskaan puhunut
paljonkanssa nepoliisit , olivaara , kävelin valmiina
kaikkeen .
Riippumatta paha ,paha , joka voisi tapahtua minulle ,
koska se on ottanut yksitulevaisuuden opetuksen ja sen
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kanssa elää , onvoimakas tekijä niin , ja olemme
tottuneet ja otammeopetus , että elämä on niin ,elää
kuolla me vain ottaa , mutta kun minut siirrettiin Valley
juutalaisia , mutta kaikki tämä on takanamme alkoiuusi
jakso tämä oli minun elämäntapa ja ajattelutapa ei salli
mitään
väärinkäyttöä
,
oli
minun
luonnetta
,haudutettuvähän vettä , ja kun sainjuutalaisia laaksossa ,
päätti ottaauuden suunnan , hän halusi päästä
eroonpainajaisetaiemmin, vaikka minulla oli, viime ,
todella oli ne oliyksinkertainen tapa sanoa , mitäsiellä
mennä sinne , mutta ei aivan , mitä siellä menee , siellä
menee ;vain antaa mennä , anna itsesi pakata fantasia
että me todella olemmehallitseva käytetään jaomistaa
koko galaksin , joka on , kaikki huonosti ja kaikki on
valmistautunut siihen , koska ne ovat työnantajat ja
työntekijät eivät valvo heidänseikkailuja varastaa ja
sanoa, että on laillistettu , onhuijausta , yksihetkiä , että
useimmat kirkastaa minutpellava oli minun saavutus sekä
varmistamalla nimeniliiketoimintaa .Oliko yksi asia , se
oliaika kaikki tai ei mitään ilman pakokaasujen voittaa tai
kuolee , olimotto , jolla oli minulle voimaa elää ja
nauttiavalta , että minulla oli kun olin suljettu , ei koskaan
käytetty aiheetonta väkivaltaakaverit sai melkein itku
kyyneleet ,paha , että olen nähnyt kuljetettavia muita
seuralaisia , jotka hallitsivat väkivalta ja oli ehkä pakko
tehdä mitäsalakuljettajien halunnut , mutta en enveredei
jyrkempiä polku , vaikkaoli minulle koukussa heroiiniin ,
vannoin itselleni, että elää ketjun sisällä on valmis
tappamaan ja elääarvokkaasti , joka ei häiritse minua
loppuun ,kaapeli kaikki vastoinkäymisethetkellä ovat ne ,
joiden kaikkien ondeal vaikka se ei ollut minun toive ,
luoda vihollisia jossa tuskin kävelemään ja minä , oli niitä,
jotka yrittivät vahingoittaa minua ,suunta ei pidä minusta
, niin se , mitä he tekivät , lähetti informanttien niistä
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ovat läsnä koko ajanjoka oli avoin , jos ne voivat tiedottaa
parasta kaikesta , että en voisi koskaan tehdä , heillä
olihuono omatunto , mutta yksi asia herätti mielenkiintoni
ja sai minut muuttamaan , basieie minua paljonopettajia
minulla oli , tunsinplatoninen rakkaus joillekin , ja se oli
silloin , että oli menossa hyvin , muttavene kääntyi ,
tarttui minuun ja laittaa minut juutalaisten laakso oli
vaikea kahdeksan vuotta vankeutta pellava , jättivaltavan
historiantasollavankilassa , koska hän tunsi kaikki ja he
tuntevat minut ja siksi en koskaan halunnut rangaista
minua sataprosenttisesti , olin usein rangaistaan
kurinpidollisia rangaistuksia , yksi pahoinpitely ja muita
solvauksia vartijat ja se mitentajusin, että oli todella
tekemisissätehokkaampi mafia kuin minä , mutta
todellisuudessa
ollut
enää
minun
olikirjoja
jatutkintotodistus , joka tekiollessa erilainen kuin minä ,
koska sen jälkeen jo pelasivathyvinsen sijaanpallo , minun
huvi , muuten soitti kaikki oli pelata, pelasinkorkein valtti
mitä ikinä voit pelata , ace of spades , jotkut ihmiset
kertoivat minulle , että voisin nähdä, että olisi huono onni
tämän kirjeen , ja diziam-minulle, että voisi olla huono
onni tämän kirjeen , ajat muuttuvat ja silloin aloin
ymmärtää, että elämä ei ole ketjun sisällä , mutta ulkona
, mutta ei koskaan halunnut sisäistää , mutta tiesin, että
oli minun vahva kohta ;alkoidramaattinen tarina päättyy
murhaan , oli kolme veljeä ja he kaikki kulutetaan
heroiinin ja heroiinin heille olitarvehetki , eli olivat
riippuvaisia mitä olivat narkomaaneja .
Mutta syvällä , olivat nöyriä ihmisiä , olihyvä sydän ,
koska niitä tarvitaan auttaa , koska he ottivat elämässä ja
otin myös , se olikova elämä , voimme jopa sanoa, että se
oliorjuus ,miten elämä oli tehty ,joka päivä meillä oli
polttaa mutta olisimme piirtää .
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Mutta kaikki tämä on seuraustaelämäntapa , joka
liikkuusyy
,
koska
en
edes
tehdä
runoutta
suhteessakokemusta jayhteydessätilannetta , he kaikki
kysyivät minultaruno , oli kirjoittaa hänen tyttöystävänsä
, oli kuin he olivataina kysyiruno , mutta hävisin itselleni
ja oli tuolloin kulutuksen , jotka ovat antaneet tämän
elämäntavan , tiedän mitä tiedän ja en ole halukas
opettamaan ketään , koska hänellä oli kokemusta , että
menneisyyden , sai minutsankari jokuoliroskakoriin ja
voitaisiin korottaa.
Kaikki oli keitetty alas tätä , tapa kokemuksen ,miten
elämme ,miten meillä oli saadahuumeiden tupakointi ,
kuin jos hän tarjosi ja antanut eivät osta , tulin
varsinaisestiparittaja huumekauppiaat myydä, täytyi
vakuuttaa minulle päivittäin surffaa jauheen poltan , se oli
silloin , että minusta tuliparittaja ihmiskauppiaiden , oli
puhuttu niin he kaikki halusivat auttaa minua , anna
minulle huumeita myydä ja söin , minulla olisuurin vapaa
että addikti voi olla , olla riippuvainen huumeista ja
tupakointi .
Mutta olin tunnettu minun urheilullisuutta , minun
käytännön koulutukseen , koska koulutettu päivittäin ja
se sekoitetaan ihmiset , jotka näkivät minut ja katsoi
minua he aina ollutvainoharhaisuus , paranoia , että
mainitsin tämän kirjan epäluottamusta ja että on
epävarmaa ,milloin pahaa olemme aina koetelleet , tulee
paha minulle tapahtuu .
Se on ainaodottamaton ennuste vilpittömästi habitueiminut tähän elämäntapaan ja oli vaikea yhdistää
pidätyksen jälkeen sosiaalisessa ympäristössä , koska se
onväline , että tiedämme , onhyvin pieni tila, jossa arjen
johtaatuntemaan itseämme kaikki toisiinsa , mutta
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fyysisesti .
Haluamme
kaikki
komento
,
koska
haluamme
voittaaoikeassatila, joka antaa meille turvallisuuden
itseämme työnnetään väliaineessa , jossa me aina
käsitelläpelkoa , mutta se ei olepelkoa , on
yksinkertaisesti Varmista , voimme voittaatilanteen
tietäen

Joskus tapahtuu elämässä , indusoida virheille ,
kohtalokas , joka on kirjoitettu oikein , koska se oli
kirjoittanutkokemus jatapalait , jotka elivät ja kasvoivat .
Kuinka niin?
Voima järjen voittaa aina , ja kaikki tuomiot , jotka voivat
tehdä
elämästä
voi
joskus
ollaoikeampi
kaikki
painaatekijä : kunnianloukkaus ,ei ole hauskaa ja putoa
armoa , olla yksi , että kaikkihaluavat halveksivat ,
nöyryyttää ;tuntuu hyvältä ja niin kun onpuute
talousmahti rajoittuvat aina pelata, koska myös osa tämä onpeli , joka on , jotkut sanovat , että yksi on
tietää, kuinka pelata ovat suosittuja sanontoja onneavoi
voittaa meitä ehkähyvä asia , ja että onni voi antaa meille
mitä me vaadimme , hyvinvointi , hyvä itsestäsi , jotta
sillä me opetettiin sitä liian , yhteinen elämä
meidänvanhemmat , meidän veljet, siskot , mummot ja
isoisät , sillä siellä on , tämä on meidän sukupolvemme ,
koska olemmeseurausta niiden laajentamista nähdä
syntyvän olentoja hänen jälkeläisensä eli tiedämme, että
meillä on kyky tuntevat toisensa ,tietävät , jotka ovat
meidän ja ovat aina meidän puolellamme , mutta ei
koskaan haluavat katsoa , ollajäsenperhe, joka voi
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miellyttää heitä , heillä onkuva säilyttää elämä oli siis
tehtyetenemistäunionin, hyvinvointi , kukaan ei tykkää
olla , tai nähdä jonkun, joka on meidän perheen tai joku
lähellä meitä , koska lopussa , lopussa me kaikki ihmisen
, meidän on käsiteltävä toistensa jakodikas tunnelma ,
joskusjokoisäntä myös tuntea omistajat mitä syntyy ja
tehdä siitäelämäntapa, joka on kirjoitettu kaikki teologiset
lukemia , jotka voivat lukea , eli tutkimus uskontoja.
Me kaikki ottaa moraalisia opetuksia , se on oikein, että
ne, jotka tuntevatläheisyyttä niin uskollinen , jotka
tekevät kaikki ympärillä nähdä hyvää , meidän rakkaansa
nähdä niitä hyvin , der in der , ja koskaan halua
vahingoittaa heitäennen kuvan että säilyttää ja että heille
on opetettu ,arvot, he hallitsivat anna heidän näyttää
hyvältä , tilanteeseen , jota ehkä voitaisiin ratkaista ei
joskus väärin .Tämä on kaikki hyvin mukava jamedian
lähettää myös siten yhtä suurijulkisivu näyttääkaunis
kuva
,
myös
paineitavalta
,
että
me
kaikki
hyväksymmehallinnon , erittäin kova aihe , mutta sillä on
tekemistä tämän kaiken ettäraportoidaan siellä , olemme
olemassa , me on edelleen olemassa , koulutusta
annetaan myös niille, jotka väittävät olevansa omistajille
syystä ja joskus he lähettävät ja haluavat hajaannusta ,
he
kaikki
on
yhteistä
yksi
asia
pitää
:hyvinvointi,hyvinvointi , että he voivat antaa toimialueen
kaikkien , jotka voivat tavoitella ja haluavat hyvinvointia
yhteiskunnalle , mutta ne kaikki elivät ja esilleisä jaäiti ,
he saivatoikeat olosuhteetvoitava edetäuralla , jonka
tavoitteena , mutta myös epäonnistua , mutta aina
unohtaa ja säätelevätkuva ;Pidin tätä puhetta , koska
minun valtaville on valtava tässä elämässä , oppinut
paljon , olen kehittänyt mitä minun piti kehittää vaikka
hän oli hihnassa koskaan ajatellutloppuun , aina
ambicionei olla suoraan yhteydessä työntekijöiden
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tuotantolaitoksista, joissa olin , uranivankila voi kopioida
sitä se parhaiten tulkita sanan samoin , mutta on oltava ,
tulkittava niin rehellisesti ja vilpittömästi , että elämässä
.Liittyy olemassa kahdenvälisiä suhteita suhteet jotka
hallitsevat kaikki kansat , ovat asioita yhteisön edun
omaisuuden turvaamiseksi , jotta ne voivat antaawellness
jotta perustettiin vuonnamaailmassa ,vapausvaikein aihe
puhua ,voimme antaa kaikille vapauden , kaunein asia
maailmassa , onsuurin ilo voi olla elämässä , on olla
vapaa , meidän on tiedettävä, on poistaa kaikki esteet ,
että meillä on koko elämä ja löytää .On valtava valikoima
niitä , voin aloittaatärkeimmät :sosiaalinen hyvä , meillä
kaikilla on yksi yhteinen asia , kuten itseämme , voimme
olla ruma , kaunis , ei ole väliä , tottunut olo , ulkonäkö ei
merkitse kaikkea ;joskus takanahyvännäköinen voi
löytäävähemmän hyvä puoli , mutta se olikäsi
Apollonpuolella kauneus, kuvata Nietzsche Seurasin
omaelämäkerran , ei ole mitään syytä useimmille ,puoli
kauneus on yksi, jokatekee meistä unelma , joka tekee
meistä rakastavat , tuo kaikki hyvä , mutta siellä onhyvin
kulkee
käsi
kädessä
paha
kuvatulla
Nietzsche
olemassadionyysinen puoli , että on hyvä ja paha
lihaksivaisto
olemisenihmisen
,
kun
puhumme
kaikkiolennot, jotka ovat olemassa purkaa alkuun keitä he
ovat , onko poliittinen , ovatko tuomarit ovat pormestarit
, presidentit yhdistykset ovat kaikki voi olla , juontajat
televisio ollakarismaa ja ottaakiitollisuudellamutta kukaan
ei voi antaa anteeksi , itsesana , anteeksianto kaikilla
onsyy ja kun olemme laittaa asiat on otettava kaikessa
mitä teemme puolesta mainitun lakejayhteiskunnassa ja
jotka voivat vaatiasana laki .Siellä sai oikeuden olla
rangaistava ja säädettävä lailla , koska se kaikki sopii, on
väärinkäyttö , on ollut ja on olemassa onprologi .
Japrologi tulee tuonpuoleisuudenoppimisen pidemmälle ,
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me kaikki elämme , koska me tiedämme, että
tuonpuoleisuuden on enemmän kuin hyvin , se voi olla ,
se voi olla , on opettaa , on saada kaikki , mutta
onavainsana nimetään kaikkitässä : filosofia , elämäntapa
,
nauttia
elämästä
,
mikä
tekee
jopa
yksituonpuoleisuuden tekijät , olemme edelleen ja
edelleen elääsamalla tavalla ,evoluutio BE on luotu , on
hylätty , ei tee yhtä pahaa siunasihyvä, että voimme
harjoitella onjumalallinen , että opimme , on meidän
kohtalomme oppinut kaikki jää meilleperinnön suuri
arvoja , joten ne ylistääsanoja he kirjoittavat , mutta siinä
kaikki ihannointi ylläpitää valtaa ja ollavuonna hurmio ,
kaikki tämä voi olla kaunis , jos todella oli kaikki
täyttyneet ja on kirjoitettu oli erittäin hyvä .
Kuinka niin?
Ajautuisimmelaajin polku ihmisen rot , ovatorjia
laillistetun demokratian ,käytöntilanne on suljettu ja
voidaan alistettu tiukempia sääntöjä ;joskus eivät
reagoisamalla tavalla kuin normaalisovinnainen tapa ,
kutsutaantranscendence olento ,transformaationjulmin
puolella olemisen , että mitä tunsin , olen oppinut
kokemuksesta, että viha onlive tukielää ja selviytyä
nähdään ja so're todistettuarvot tiede, joka hallitsee
niinturvallinen tapa elää , kun tämän on oltava , emme
voi välttääkysymystä , meidän ominaisuuksia , jotka
tekevät meistä ovat erilaisia , mutta kaikki tulevatsama ,
mysteeri , ei enempää täydellisiä olentoja kuin kukaan ,
kaikki tietävät elää tätä tarvetta turvattu ja uskottavaa
tukeakoko olemukseni , tekevät yhteistyötä , me
diskontattu , jotta muut voivat ollaparempi elämä ,
työttömyys ,vain syyTämä onkokemus, että et kaikki
jakaa minulle , pyysin tämän tarinan jatkoa olento ,
onlaajentaa tätä kysymystä .
69

Kaikki alkoi , kunerottaminen vanhemmiltani , olin
otettuluostari koulun Hale olicollege nimi , lomalla isäni oli
lähellä siellä , mutta kunerottaminen ei kohdannuthyvä
suhde isäni , jaoli sieltä , että se kaikki alkoi , äitini oli
muuttanut kärjen jälkeenerottamisen , minulla oli noin 10
vuotta , kun saavuin ja meninkärkeen ,koulu juoksi, ei
hyväksy , että elämäntapa , mutta apanharam-olinviaton
, tiesilainvoiman olemassa , isäni oli armeijassa
uskaltanut minuatapatarinoiden että isäni kertoi minulle ,
olla mies yhdistettävätsotilas , joka palveleekansa ,kova
mieskuten mainitsin , mutta antaa itsensä antako heidän
intohimonsa rakastaa toista naista ,fyysisesti voimakas
hyvä mies , älyllisesti liian , vaalia , jotka ovat perineet
geenit , oli häntä sankarina , joka oli kaikkioppiminen
myöhemmintulevat olemaan .
Kuinka niin?
Verkkotunnuksen Tiesin, että voisin tehdä , siitä lähtien,
kun erottaminen , koska olin äitini kanssa itsenäistyi ,
äitini sairakastaja ,työtä tekevä mies , työskenteleeposti
ja teoksia , onkunnon mies , alkoi myösniin , minun piti
auttaa äitini ja tuli hallitseva syy oli kaikki hoidettu hyvin ,
olen katunut , itkin , mutta minulle , mielestäni tämä
onsopivin teema , rakasti niitä kenellekään , onneksi ne
ovat hyvin ,onelämä , se oli normaalia käydä keskusteluja
, mutta ne on aina ollut syy on se, että olin
unessatranssendenssin haluavat enemmän , halusin tehdä
mitään , ajattelin , että se oli helppoa .
Aloitin auttamaan äitiäni , mutta pian tajusin , että en
ollut hukkua , aloitin työt Casqueiro eli verhoilija auttaja ,
joka tekeerakenteen olla muotoiltu ja pehmustettu ,
työskenteli , oli jopanaapurustossani kärki , työskenteli
siellä ennenToninho poika minun sukupolveni , oli useita
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veljiä , mutta olinsuosikki .
Henkilö, joka työskenteli siellä oli Casqueiro mies
rakenteen , jotta verhoillasohvan , oli vankka ulkonäkö ,
ja en enää halunnut laittaa enemmän , aggressiivinen
muoto puheen, joka oli jo käynyt läpi tämän isäni kanssa
,
joten
olen
valinnutkääntämällätilanne
,
olin
pintansaetenemistä elämää , ei punnittu minua , mutta
olisi voinut häpäissyt minut sinä päivänä , koskaasia
haluavat satuttaa tai vahingoittaa , mutta turvata itse
heittikivenkokokäden , mutta laukaus osui halusi antaa
varoituksen .
Silti hyväksyi minut siellä , olen jatkanut jälkeen lähdin
mukaan valinta , mutta myösomistaja kuoli kuluttamaan
HIV-infektio ,tilanne joka ei ollut kuin olen nähnyt hänet
kärsivättaudista , mutta aina kunnioittanut häntä ,
menetin työpaikkani , aloin varojen ,eli ammattikielellä
käytetään ohjattava , ei sietää pomoja , haluavat
itsenäisyyttä , olinpoikaleijona , ja toimi sellaisenaan .
Maaliskuussa 1996 olin löytyiAvenue metro , oli
ollutuseita hyökkäyksiä metrossa oli syytöksiä rikoksista ,
jotka olivat menossa sinne ja tapahtui kun viettipsp joka
tuli pyytämään tunnistamiseen , ja se johtuuoliedeltäjä
,viikko ennen oli ollut superesquadra Benfica syytetään
varastaalukija , muttapoika, joka oli kanssani , Ricardo oli
varovainen , kokematon , hän oli tullut munasarjojen ei
tiennytkaupunki , mutta se oli tiedossa opasolinarkomaani
, ja tuolloin minä kulutetaan kokaiinia , löytyi se hyvä
ollaturvallisuuden kainalosauva , että on , minä ja turvata
tulevaisuutta , joka on saadavoimaa ,unionin etenemistä .
Mutta nyt tulee tännerakenne , yksi tärkeimmistä
tekijöistä uskollisuuden kapasiteetin jokaisen , alkaa
vaeltelu , niin huomasin, mitä jo tiesin , että et voi luottaa
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, jos et tiedä , mutta kokemukseni oli valtava , olivaltava ,
hän oli varma itsestäni , oli hyvä, mitä hän teki, oli tehnyt
useita aseellisia ryöstöjä , olen valinnuttapa ei vahingoita
ketään , vain saadarahaa .
Mitä varten?
Elää , tulin elämäntapa ja maaliskuussa 1996 tarkemmin
28
kerrottiinpidätysmääräyksen
väitetään
irtisanoa
ainoastaan lisättävä puuttuvat käyttöön tämän teeman
,viikko ennen oli pidätetty superesquadra Benfica ,
olinnukkuaautossa
,omistaja
oliilmavoimien
everstiluutnantti ,mies, joka oli jo ollut läpi ulkomailla ,
olin dozing mukaan sopeudutaan siellä , mutta silti
olitalokärki , todella, että yö oliRicardo , ja varastilukija ja
nukahti autoon , olimme yllättyneitä ja sovittu PSP
virkamiehet kuuluivat superesquadra Benfica , mutta en
amedrontei minulle ja kertoi Ricardo ei pelotella pitäisi
olla vahva ja sanoa eilopulta ei ollut näyttöä
päinvastaisesta , mutta hän varoitti minua , ettäpoliisit
voisivat näkyä , mutta vakuutti hänet , kertoi hänelle se
on okei , joi liikaa viskiä ja halusi nukkua ja ei fancy
minun mennä kotiin jaasui lähistöllä .Tämä tapahtui , se
olipahin epäilystäkään siitä, ettäihminen voi tuntea , kun
hän opettaa ja kouluttaanykyistä tilannetta , joka voi
tapahtua kyseisenä päivänä selvisi minulle .Hän voisi
totella minun sääntö ei ole mitään sanottavaa , mutta he
eivät olleet vakuuttuneita siitä , ja meni saada
kaikkivahtimestareita auton lähellä nähdä, jos he tiesivät
tahansa hyökkäys ,sininen cd-soitin , mutta olimme jo
tehnyt useita rikoksia ennenja kaikki olivat mukana ryöstö
ja sieppauksesta , meni kartoittaaAvenue metro ,laivue
seisoiparvi
Marquis
,
pääkaupunkiseudun
asema
Lissabonin haastateltiin , en sanonut mitään , en
tiedäkeskustelu Ricardo , mutta koska hän oli
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ollutmentyään
läpiviikkoa
tilanteessa , luotin .

aiemmin

vastaavassa

Tuona päivänä , lähdimmeasemalle , ei ollut mitään
sanottavaa , luotin hänen todistuksensa minulle voisi
päästä pois , otti tuolloinlisenssin toimi , mutta
huomannut
saadatyöttömyyskassaan
,
jatkanutkirjeenKävinkoodia , olin jo ajo , tuntui hyvältä ,
minulla
oli
hauskaa
ja
se
oli
tuolloin
olin
tarjoillaanoikeusviranomaisten
ottipidätysmääräyksen
olivat pääsen kotiin , oli tullutkuntosali, kouluttanut
ylikuukausi , kun tulinoikeuslaitoksen toteutuu , kun
kysyinMarquis squad kun kysyinMarquis de Pombal
asemalle en sanonut mitään , muttaRicardo kaikki
puhuivat , jatkoijulkilausuman , tutkintavaiheessa
olitutkinnan oikeudellisen , ei ollut mitään sanottavaa
heille mitään ollut todistetturäikeä tekijä.Miksi ei voinut
hyväksyä tällaista päätöstä , se olisi sama kuin
luovuttamalla
minulle
,
se
on
ehkä
parempi
olleenerilainen asenne , olla rehellinen , olla osuuskunta ,
parannuksen , mutta ajattelin minulle minun viisautta ,
halusi pelata oikeuteen ,tuomari, joka tuomitsi minut
olimies, jolla oli ongelmia elämässä , yksityttäristä kuoli
yliannostukseen ja muut jäljellä olevat lapset myös käveli
kiinnihuumeiden , olin kertonutasianajaja , tai puhu totta
tai se olisi vaikea murtaa , mutta luotinminua .
Hän ei puolustaa minut puolustettava , ei tiedetä toimivan
legitimiteetin
tehtäviä,
jotka
on
täytettävä
,
edustajanalain tuolloin ollut mitään henkilökohtaista
asianajajan ja koskaan on antanut minulle , jouduin
palkata pidätyksen jälkeen , oltuaantuomittiin jälkeen
tuomittu palkkasi asianajajaa , oli kaikki mitä halusin
kerätä energiaa , tiesi risteyksessä todistus ei ollut
halunnut ottaa , maksanutkorkean hinnan , yhteistyön
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puuttuminen ja tiivistää kaiken minun suurituomitseminen
edes ajatellut jopa tappaa minut .
Se olisurullinen päivä minulle Vannoin itselleni haluan
elää kaikkihaitalliset tilanteet , jonka voisi näyttää minulle
, oli alku minun loppuun kaiken , menetin vapaus jo
jonkin aikaa , ottiraskaan ketjun ja selviytyi .
Oli aika voittaa opintaidetta itsepuolustusta voi nostaa
lävitseni , jokainen kunnioittaa minua edes hallinnollista
valtaa että on toimintojen suorittamiseksivankilassa on
tällä uusista meidän on käsiteltävä , ovatomistajatpala ,
että on , he omistavatalueen hallitsevat , ajatella itseään
niin ne on käsketty tehdä, mitä on tehtävä, jotta voidaan
jatkaapolkua uskollisuus , riippumatta siitä, miten se voi
tuntua , voi olla ja että kaikkion mutta onalistamista ,
joka on esteellisyydestä , käyttäessään tätä kantaa sitä
mieltä, että voi ollamestareitatilanne , ei eronnut olla
yksinkertaisempi ja joka on elää , onennuste siitä, mitä
he tutkivat ja katastrofiensitoutunut , ei kukaan, ei kaksi ,
ei neljä , olivat monet , hyvin erilaiset puhuttu
heilleristiinnaulitsemisenkaikkein kurja , mutta kohotin
moraali , koska aina nousussa , kaikki alkoi tuloni kun
sain ipPellava oli yksi ilkeä , erittäin kova , olin täynnä
vihaa ja halu voittaa , edes ajatellut käynnissä pois , jos
hänellä olisi mahdollisuus tehdä niin , onnistuin pitämään
minua , kaikki koska en voinut kunnioittaa veteraaneja,
jotka olivat ip , ja ne olivattotta pilarit minua
oppimaanelämän yksinäisyydestä , guerreei , kamppaili ,
pystyin, jos se ei niin olisi unohdettu , kaikki muistuttaa
minua
,
jokainen
haluaa
muistuttaa
minua
,
olinominaisuus kuva tulitumma johtaja ja kylmäei tiennyt
rakkautta ja niin minulle kunnian ketjussa , oli kylmä
säädöksiä , jotka oli opittava elämään ja pysyy huipulla
maa voittaa .Nopeasti osoittanut kasvattajat , työntekijät
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,vartijat ja suoraan auttaa minua voittamaanylämäkeen
taistelu , tunsin tukea vain katsoiajan ja seikka apu oli
barbaarista , mitä tapahtui ei olisi voinut tapahtua ,
käännyinpaholaisenitse , mutta ei pyrkinytvaivaa vain
halusi elää ja hengissä , oliaikakunnossa .
Isabel olikoulun rehtori nimi jota pidetään terveinä ja
nautittavaa osalta mukanani aina auttanut minua aina ,
mutta myöhemmin tuli tullaraivoa minussa , mutta aina
noudateta.Ja kaikki tämä johtuivoimakkaan paineen että
oltiin kohdistamahallintojärjestelmä , jonka nimi oli
ohjaaja John g .Mies, joka oli tullut ulkomailta , sai pois,
kunyritti tappaa , hänen tarinansa on tiedossa , oli useita
vuosia vastuuhenkilöthallinnon pellava vasta minun siirron
, tiesin sen , kunnes se olimies, joka voisi puhuaoli
kommunikaattori kiinnostuiaiheesta , pelasi satuttaa
minua ehkävikakansanedustajia , olin hyvin pitää
ammatillisen syklintaso toveruutta kaikkien kunnioitettava
minua ja tämä ohjaaja halusiuran huippu , eli olen
täällämestari , olen täällä voittaa hinnalla millä hyvänsä ,
minä pärjään , koska se oli hänen tavoitteenaan muun
muassa voisi sanoa enemmän .Yksi syy hän ajoi oli
enemmän
huumekaupan
,
hän
nautti
auttaa
väärinkäyttäjiä
,
mutta
tarvitaanvaluutanvaihto
,
leikkiilain , olipikkujuttu toimivalta ratkaistasoveltaminen
epävarma ja ehdollinen tuotokset jaavoin järjestelmä , ei
ollut huono kaveri , joka menee vain ei- degeneroitunut ja
päätinkantapään kauttasiten, että kukaan ei tykkää
seurata , mutta päätin seurata , polkua , että olin ennalta
puhuessaan määräpaikassakertaa osuimme , ei kävele
kovin kaukana todellisuudesta , oli monia unelmia lapsena
ja unelmat tehtiinpainajainen ,passage erämaassa oli
ennustettu , oli nähnyt minun tulevan , mutta olin kaikki
esiteltynäunelma,
tulin
ollaseuranta
noidat
jotka
lempinimeltään tällainen , ohitti minut unet , koska ne piti
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siirtää ,valta naisten oli hyvä , auttoi minua , mutta
uteliaisuus herää seuraavat minun pidätyksen , minulla oli
suuri riita veljeni ja halusiolla parempi kuin hän ,tervettä
kilpailua ja hän halusi olla kuten minä .Tuolloin meillä oli
tapana mennä metsästystä vastaan vesikäärmeitä tähdätä
, olisimme pelaamaan snookeria joskus kohdannut kovia
vastustajia , mutta voitimme aina , tiesin hänen olevan
hyvä
;tänään
on
armeijan
luutnantti
.Isäni
onnistuienemmän suoraa tukea , että voisin antaa , antoi
heille , auttoi häntä koulutukseen , kaikki tämä siksi,
ettäseparação.estamos keskellä tuloni pellava , oli rohkea
, vain sisällävartijat quiseram-Tiedäntausta , olinormaali
merkintä jos puhumme ympäristöön he asuivat siellä
olikysyntä, sekä vartijat ja vangit halusivat voittaa , oli
olemassahyvä ohjaaja , Manuel , mutta oli korruptoitunut
, mutta ei vahingoita ketäänrajoittui voittaa ja työtään ja
myös auttoi kolme vuotta ollut toimivaltaa tämän ohjaaja
1996-1999 , hän poistettiinjohtajan virkaan , mutta
viettiseurakunnan neuvoston puheenjohtaja , mutta ei
koskaan enäävoisi päästä eroon , mitä oli ottanut hänet
pois pellava , olihyvä mies, halusihyvinvointia kaikille ja
samalla ei vahingoita ketään ollut täytyy työskennelläsiipi
b katsoitappaja siipi , sai lempinimen tappaja
siipikaikkieninfrastruktuurin ja vastaanottaavierailu salin
putoavaa
vettä
oliseurausta
puute
asteikollainfrastruktuuri piti olla avoin sateenvarjo , koska
asuimmekorruptoitunut
keinopisteenjohtaja
hyväksyymaadoitettu ehdotuksen rahaa, että voisi
tutkiayleisestä suunnastavankeinhoidon , mutta pois
hyvin ,ehdotus perustuuharjoituskenttä järjestelyn , joka
on ,jalkapallokenttä oli mutainen lika raita , Bué
raskasolilempinimi myös voisitteko soittaa esguiça , mutta
se oli hyvä kävellä , hän osasi manipuloidajärjestelmää ,
oli tuonut korruption haasteena on käyttääaikaa
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jäljelläkeskellärangaistustavirkkeen 16 vuotta , kahdeksan
noudattamaan luottamussalainen , mutta tämä ei
päätyparhaiten sillä oli niitä, jotka olivat vahingoittaneet
sekä pitäisi olla osa järjestelmää ,järjestelmä on asetettu
niin täytyy ollaperustelut , ja se on noussut toinen vuosi ,
olikolmas vuosi , että olin Linhó tulitodellinen dilemma
korruption myynti huumeiden valtuuttama ylimmän
johdon , kaikki ohjataan käyttämällävanki heidän
luottamuksensa , oli voimakashuumekauppias , joka oli
levällään elämässä lääkkeen myynninnimise louis tornit ,
vaikka tekilapsi ketjun sisällä , oliehdotus , jotta yritys
ohittaa ja täytälaukut maksettu ydin , tulin kutsutaan
työskennellä siellä , ei hyväksysitä, että miehet , jotka
olivat tämän toiminnonluvan maksun huumeiden ja he
olivatrahaa, että oli pian siirretty tietokoneen kautta ,
sillointodellinen ongelma ilmeni Manuel t .Johtaja asti ;ei
ollut paljon tekemistä , olikyselyn oikeudellisen oli
määrätietoinen merkityssiirtoa , me siivota meidän kuva ,
mutta ei poistaa kaikki menituomioistuinbaari ,tutkimus
oikeusviranomaisten
syytettiin
,
javaltava
määrä
todisteita ,mutta en todistamassa , ei edes vaatinut sitä ,
myös ei sano paljon , vain suojellavauva , tunsin olevani
arvokkaampi manearsyy , voisi saada siitä jotain pitää
minut hiljaa , paha tiesinmaksaisinhinta vaikea murtaa .
Sparrow vartija sai ulos vankilasta palvelujenamorim
päällikkö piti jäädä varhaiseläkkeelle , Manuel t .Saavutti
siltipuheenjohtajuusseurakunnan .
Oli suunnanmuutosta , john g .Se oli seuraava nimi
seurannut hallinnossa ep Hänellä olikunnianhimoa liian iso
jopayhteydessä
miten
he
aloittivattyötosastolla
b
remontin olosuhteissa puoletseurakunnan suljettiin töitä ,
olinsolun Carlosoli poikaäitiyliopiston professori , oli
sihteerikoulun rehtori , mutta se olinarkomaani , ajoittain
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, varastipussiopettaja , jotta on rahaa kuluttaa ,
olikrooninen narkomaani tunsin myötätuntoa hänen
olento , koskanähdä pidät menettää , ei kehittyvät oli
alistunutkuluttaja , mutta se oli taitava , oliviisas ihminen
vain ihmiskaupan pimeillä markkinoilla on, että ne
lähetetään , oli ongelmia niiden kanssa tuli pyytämään
suojelua , kun olin hänen kanssaansolussa ,mutta se on
hauskaa kukaan ei koskaan kertonut minulle tai vaati
rahaa , velat hän joutui maksamaan jopa puolusti häntä ,
mutta kavallettiin jätti minutheroiinin velkaa miehelle
ontyyppiä lyöty velat , otin ja olivelvollisuus , ei
pelkäsiheroiini sai minutolla villi , yhteensä herruudesta ,
se oli siellä, että minun piti ottaakovan elämän halki , oli
huippu raivoni nähdä jonkun kärsiä , koska he kaikki
antoivat minullesyy , minulla olieri nujakka taistelee , ei
tee minua , sainsyyn , kaikki he tarvitsivat jälkeen tukeni
töihin ja myydä ja ovat hyviä itsestään , olivapaa
heroiinin tyydytä minua , koska minulla oli mahtava
lukuja , oli kaveri , oliystävä ja puolustisyy , mutta
olihyvin rohkea asia, että kukaan ristiriidassa minua edes
heroiinin käytön .He kaikki oppineet kunnioittamaan
minua olivat kaveritrikollisuuteen , kaikki tiesivät missä
olimme sijoitettu keskelle , kunnioitettiin itse vihasi minua
, tarjosi minulle heroiinia mennä opiskelemaan , oli ainoa
tapa , että he luulinon terve ammatti ja oppia ,
olijatkoakulutuksen sykli oli hyvä olo , käytettiin ja vei
minuttahdon ruokkia minua ja seksiä , se olierinomainen
tapa
viettää
aikaa
eristyksessä
ilman
minuakeskustellaongelma seksiä ja rehuista.
Minut siirrettiin juutalaisten Valley vuonna 1998 ,
otinkirvesmiehen tietenkään olepäätelmäni Kymmenen
kuukauden kuluttua palasi Linen .
Menin suoraanrangaistus järjestelmää kutsuttiin 111kovaa
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järjestelmää , jossa odotammetutkimuksen , joka voi
antaa
periksi
seuraamuksia
tai
kurinpidollisia
seuraamuksia , maksoi , maksoi hinnan vaatiaoikeutta ,
että minun piti piti olla TV , radiomutta minulle kesti
kaiken tämän , ja kaikki tiesivätnimen hän kutsui minun
televisio , Susana oli tarjottu minulle äitini , se oli
mahtava , koska televisio oli aina kännykkääni .Joskus
keksi , otti pyrki se , vuokrasi sen tehonkulutuksen
päivinä kun tunsin heikko , mutta oliäärettömän
rakkauden häntä , olisi valmis tappamaan jos joku pilata
minua , tein senpari kertaa en tuntenuthyvin .
Astuin 111 kuulijohtajaketjunjohtaja amorim jälkeläinen
Mosambik , mutta Portugalin ,pitkä , hoikka mutta se ei
ollut paha kaveri vain halusi olla hallitsi aluetta , halusi se
hiljainen , niin hän kertoi minulle pysähtyypuhua , että
tavalla tai me kyllästy , sanoin kyllä voisi kusta oli niin se
oli tuolloin jätin päätoimittajana toimistossa , tai
työpöytäsi , oli jo palvelemaan monia vuosia sitten
,Baptist vartija ,joipaljon , mutta rehellinen , ei
aikonutpahaa kukaan oli kuinpomo , halusiterveydelle ,
olin yllättynyt tästä vartija , yritti hyökätä kimppuuni
epäonnistui , useimmat oli joitakin vartijoita , jotka olivat
siellä paikan päällä , ja näkipbxsekavuus , rodearamyritti minua lyödä minua taas , he epäonnistuivat ,
kestimuutaman minuutin , muttavaatimuksesta heistä
minun voimani sitten tulivartija jo talossa hänen 50
vuotta ,Iron Guard , puhuikanssani , kertoi pysähtyä ja
kukaan ei haittaa minua , mutta olin jo lyötyBaptist
vartija jajohtajaketjunamorim pomo , ei aiheuttanut heille
valtavia lommo , tiesin aioin menettää , joten hän kertoi
minulle , etkäsiraudoillaturvallisuuden lippu , oli
käsiraudoissa läsnäolopää , hän on tilaamassa ,
määräsirauta vartija ja ajoi minutturvallisuuden lippu
,pomo käski minun ottaakäsiraudat ja kertoi päästäsoluun
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, kutenolisi turvallinen järjestelmä , kunnes tutkinta on
saatettu loppuun .
Oikeasti, en saanut noin mies , oli mies oli pomo ,
asettaaesimerkiksilaitokset,
jotka
edustavattukahdutuskoneistosta , on hyvin hallinnassa
kaikille , niin että jokainen tuntuu hyvältä .Minulle se oli
kaikkein ihmisen pään tapasin , kiinni rangaistuksen olisi
loogista , olisi maksettavaitse teko , vaan myös voittivat
osin jätetty tunkeutua henkivakuutuksen , jolla selvitä
jopaketjunelämme , kutsui sitäpaikkaa kolkko , ovat
samoja lause itse paikkaan, jossa ei ole mitään , olemme
elossa vain elää , mutta meidän täytyy uskoa , oli
kuullutmurhan , seurattu useita mareações , tämäsana on
slangia käytettäväksi rikollisuutta , eli täsmälleen
murhaan , joten olin tehnyt joitakin tilanteita , jotka
voivat tuskin kuulua vankilassa yhdessäRasta hugo , rasta
lempinimi on merkitty 16 vuottaketjussaasuiUnkarin
naapurustossa
,
tapasin
hänet,
kun
täyttirangaistusturvallisuuden
lippu
,
huomasinnuorukainen
oli
jomuutaman
vuoden
liinavaatteet
,
ja
kiinniyhteyshenkilö
se
antaa
minullesavukkeen , mutta jättinähdä, koska olimme
muitashorasfechados , foiumconhecimentode seikka
oliaika hyvin oli nähnyt hänet siellä , hän oli sielläsiipi b
,siipi pitää murhaa, hän oliosastolla ,rauhallinen siipi ,
majoitettu vankeja, jotka työskentelivät ja halusivatolla
rauhallinen
vankilassa
,
mutta
oli
kuluttajia
,
jälleenmyyjille ja siellä oli yksi, joka on edelleen jumissa ,
koskanimi on dauphin , selitän hänen tarinansa , hän tuli
luokseni , nopeasti näki, että ensimmäistä kertaa tapasin
hänet , oli viisas, chavalo hyvä , mutta hän oli ottanutvilli
lapsuus myös , muutenvanhemmat tekivät , vuodelta Kap
vihreä, etsivät minuaparempaa elämää ,historialliset
siteet , jotka ovat olemassa tietoa ja nähdään tällainen
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olikovuus asunutei johtanutelämä , joka oli hyvin helppo ,
oli
elääUnkarin
alueella,naapuruston
ihmiset
enimmäkseen peräisin Kap Green ,rakentaminentalojen
olleet kovin hyviä , mutta ne tarjoavatvähimmäisehtojen
ei nukkumassa kadulla , onkatto , lisää kurjuutta on ollut
koulutuksen ,talot pidettiin puhtaana ja oli omat piika,
joka olitodella opettavaista , mutta siellä on , siellä oli
sosiaalinen eriarvoisuus , oli töitä ja nämä ihmiset ovat
hyviä ihmisiä , pitivät

Mutta tuli kestää paljon kauemmin , jatkuu tänäkin
päivänä , mutta pääsi myös jo kulutettu heroiinia , ja
silloin minä muistanut olin nähnyt hänetQuartermaster ,
jos olisi tumma - liike ,mustan pörssinkaikki on kunnossa
, koska kukaan ei haittaa ketään , olihullun aika toteutuu
ensi näkemältä , ettäpoika oli fiksu , olisielu , sen
ulkonäkö oliiso rasta , villi mutta kohdellaan hyvin , että
olikuvaensimmäisen kerran kun näin hänet , ja tajusin,
että se olipoika silmissä yhteiskunnan nähtiin sinänsä
,lainsuojaton ,mies, joka elää yhteiskunnan marginaalissa
, mutta me kaikki haluamme ollataattu hyvinvointimeille,
että voimme varmistaa , sillä voimme vartioimaan
hyvinvointia , ihmisten tasa- arvoisena sanomalla, että
me kaikki elämme kaikki tämän luomme , mutta
tiedämme myös, ettähyvin kulkee käsi kädessä paha
,toimet,voi syntyä tuodavaikea tapa elää , hän oli
siirrettylaidalta pitkinsiipi b , olisolun vieressä minun, hän
olipikkuisen solussa ,muut Kap Verden , vihainen liian oli
jo solussajonkin ajan kuluttuatavata , tiesisolussajo
pitkään
,
oli
saada
eri
tarinoita
myöhemmin
kerratahistoriaapikkuisen aamulla yön jälkeen siirron
hitunen
palasiseurakunnan
,oli
tehnytsopimuksensuuntaan
,
tehdä
yhteistyötä
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joutumassamuidenpäänhärkä
,
on
toinen
ilmaus
käytetään myös slangia joka tarkoittaa jättäämuut
roikkuu , häntä säästää , ei haittaa nähtiin oli keskellä ja
dávamo- meitä hyvinmutta Hugo olisiipi b , että yö
keskustelimme Pudemo Ota ikkuna joten olimme hyvin
lähellä , ja kuulinpaljon hälyäsolussa , kiinnitin huomiota ,
ketjun sisällä on oltavakäsitys vaarana on, ettäjoka tekee
meistä elää ja joka auttaa meitä voittamaan , tuo
meillesielu Lisää olemisensielun että me kaikki haluamme
ilmentäävahvaa sielu täynnä rohkeutta ja taitoa ja ovela .
Sinä yönä edeltävienseuraavana aamuna
ikkunan läpi , kun kuulin melua kysyi :

puhuimme

- Kuka siellä ?
Hän oli kuullutmelua tapahtui , hän kertoi minulle :
-'m Hugo , olen täällä enemmän iota .
Se olitapaseuraamuksen ,että he olivat syyllistyneet sinä
päivänä, että siirrettiinosastolle b , oli rutiini oli silloin,
että hän kertoi minulle, kun he avaavatovet tässä
tapauksessasolut
tulevat
minunosastolla
,
mutta
kertoiminua hiljaa , mutta ajattelin , tämä oliHugo ,
olitähti , olimies hetkellä , oli riippuvainen heroiinista
ihmiskauppiaat velvoittaa antamaan ilman lääkettä rahaa
, olipakko , hän vaati sen , yksikapinallinen poikavaltava
tavalla , silloinhyökkäys tapahtui , jätinoven auki ei mene
ulos , mutta tiesin, että hän olisi tullut , tiesin hän oli ollut
jonkin verran hiiletsiipi , slangi myös hiiltä , joka voidaan
ymmärtääammattikielellä
rikoksenrutiini
joskävellä
sateessa kastuu .
Lähdettyäänsolun , tein normaali rutiini ottaa aamiainen,
sitten mennä junalla , mennä kouluun , mennä kouluun ,
että aamun aamiainen , outoa näe niitä, koska minun
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rutiini oli tämä oli etsiäsekin oli koukussa , mutta ei
todella addiktoitunut , mutta oli joryöstö ja oli kiristää
rahaa aamulla tuli kertomaan minulle ,pojat, jotka olivat
myös
kuluttajien
kutsuttiin
piraija
,
etsien
elämäätavallaenemmän
rehellinen
,
mutta
aina
harhaanjohtavaa , koska riippuvuus johti myös ne tähän
,Hugo oli turvallisuuden lippupikkuisen , mutta ilmestyi
toinen Zé pallo , Angolan asui chelas koskaan ollut hyvä "
tunne ", sen kanssa , koska oletovat antaneetverkkarit
housut
,Emílio
korkea
-osassa
ja
hän
halusi
varastaaEmílio , hän tiesi, että hänen housut olivat minun
oli aiheuttanut minulle useita kertoja , mutta en ole
koskaan kutsuttu , ei koskaan antanut merkitys heillä
olisuuri taisteluEmílio naapurustonkorkea kasvoi sielläkin
yläreunassa naapuruston oli rivo , olivat samat luomista
ja hän halusi puolustaa sitä joko oli minun , halusi
puolustaakunnia
olla
parochial
kannaltalapsuuden
yhteyden , sitten seurasi useita muita ,profeetta , myösosassa ja se oli siinä, että antoi suuri taistelu :. Zé pallo
oli vankka painoi noin 90 kg , Emílio olikuiva mies ,
afrikkalainen tyypillinen kuten ohuempi puolustikunnia ,
kohtasitilanne
,
Ze
wantedpallolähettäminen3.
kerroksessa oli kun annoimmekeskustelun , se ei ollut
helppoa , mutta hän tiesi, että hänellä oli ovela elää ja
olla hengissäkysymykseen .Kun pallo Zé ottaneethousut
verkkarit ja olla heidän kanssaan kädessä , keskusteltiin
;TiesinEmílio voittaisi , mutta en ole koskaan ajatellut sitä
päätyisi kutenBilly pallo halusi lähettää hänet3. kerros ,
tarttui hänen jalat ,Emílio teki sen, mitä olet oppinut ,
että viimeksi mainitussa tapauksessa , minä, joka on
minutsave , tarttui hänen kaulaansa pakko rikkoa ,
elihetki nappaatkaulan ole suuri , se olikaide kasvoja tai
saapuusoluja , mikä se on ja ei tarjonnut suurta
turvallisuutta , tässä tapauksessatuliarvaamaton ,
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ensimmäisestä hetkestä ajattelin ne olivat putoamassa ,
että on ennustettu ennakoidatoimintaa, mutta sitten
ajattelin , ja oli vielämuutama toinen nähtyään ja
odotettavissa ja ajattelin, se ei tapahtuisi , mutta se
tapahtui ,Emílio tarttui hänen kaulaansa ja anna mennä
enemmän , ja pakottaa pallon Joe teki , hän on yhdistänyt
kaksi jättiläismäistä voimat , ei juosta pois, kun se on
oikein , että on aina ollut meidän koulutus , putosi3.
kerroksessa on ajatusvahinko oli suurempi , jopa ajatellut
jotkut niistä voisi kuolla tuossa tilanteessa , mutta
onneksi pelastuivat ,syy voiman voittaa aina Luulen, että
elämä , nyt juoksinvähän aiheeseen , jotta selittää aina se
tehtiintässä yhteydessä , että tulemme aina ihmisten
tapaaminen , Pidetäänyhteyksiä , koska ne ovat mitä
auttaa meitä puhua keskustella tilanteissa on kaikki kiva
jos nähnyt ja tehnyt näin , meillä voi olla jopaelämää
liittyvät huumeriippuvuuden , mutta me tunnemmehyvin ,
koska olemme riippuvaisiahuumeiden , mutta me olemme
ihmisiä, jotka keskustelivat aiheista vaihtelevissa teemoja
, kaikkein banaali teema , yksinkertaisin kuten
jalkapalloaenemmän tieteellistä , luemme tarpeeksi niin
voimme keskustella myöhemmin , on aina ollut vahva
luettiinnyt ja vasen enemmän sitten täällä vain halusi
osoittaa, miksi sanon en ole koskaan ollut hyvä "tunne "
Billy pallo ,pallo Ze vasen käsivarsi ,Emílio ei tapahtunut
mitään , oli vahingoittumattomina , mutta se olipäivän
nukkuminensairaalaan ehkäisyyn .ZE pallo oli vielä noin 3
viikkoavankilan sairaalaan , he panivat hänetkäsivarsi
platina , oli kaikkein sairaus hänellä oli , olin vilpittömästi
iloinen siitä , että pääsi karkuun , minä annoin sinulle
anteeksitoimia , mutta tiedän aina saanutkaunaaminua ,
mutta valmis , ymmärsintilanteen , anna hänen kävellä .
Se olipäivä aamulla , ehkä olisiklo 11 myös Zé pallo oli
mennytturvallisuuden lippu , tiesin, että Hugo oli hänen
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kanssaan
oli
nähnyt
hänetmuutaman
kerran
,
olivatturvallisuus
paviljonki
johtanut
seuraamuksiinjäykempi vankila tarkoittaa kutsutaan
ontuva , on eristäminen , ei tarvitse olla mitään solun
elleiperusasioita , terespyyhe ,teres levyt , tereskirja
lukea , et voi olla sytyttimiä solu- ja olet kiinni23
tuntiapäivässä , se on aina vaikea voittaa , mutta vain
meille tottunut näihin seuraamuksiin , koska olemme
ylittäneet tämän ennenkin , asuu rangaistus ,rangaistus
ollaelää , että tilanne , mutta ei halunnut elää niin ,
tiesimmeettä ne, jotka vaeltavatsateessa kastuu .
Kaikki paha oli tämä ja joka on suorittanutrangaistusta ja
asiat olisivat pysyä sellaisena , mutta eiHugo hyökkäys
puukotti kahdestivatsaanDauphin , käsiteltypaha mies ,
varastaa vähän , jotkut grammaa heroiiniaja noin 30
tarinoita , olisi noin 10 grammaa ,mies, joka
maksaisihinta niiden dauphin lempinimi ,tassut , käpälät
koska hänet pidätettiin pahoinpitelystä junassa ,
tekikuollut , oli paljon puhuttu ja tiedossa ajankohtana
,pahoinpitelytop , koska se mukanapaljon rahaa , se
olikohtuuton määrä oli tuolloinsaattueita kuljettavatrahaa
pankeilta välillä Sintran Lissabon .Pahoinpitely tapahtui
sielläkin ulkopuolellaSintran juna Lissabonin ja siellä
olikuollut mies, mutta ne voisi koskaan todistaa, että se
oli hän , joka on syyllistynytmurhaanrikoksen , eivät
koskaan kyenneet osoittamaan, että hän olitodellinen
johtajamurhasta , mutta tuomittiin ja ylivankilasta matka
kesti
useita
ratsioita
,
jonka
kanssa
tulit ja
kiinnihuumeiden , hän ei annalääkettä kenellekään voittaa
, että on , hän myi , hän pitiitse lääkkeen , hän järjesti
kassakaapit solun sisällä , vainchibadela tullen siellätullut
, mutta tämä on nyt .
Koska hän olirapu lempinimi annettiin että lempinimi
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jonka ei pyöri mitään kenellekään , ei anna kenellekään ,
hän tietää, ettäkäsi voi pestämuita , että on , se
voisivoittaa voisi auttaa , kunihmiset kysyivät häneltä
apua ja Hugo olikova poika oli kiinni .Seurasisekvenssin
jälkeen näiden tapahtumien , Dauphin siirrettiin Coimbra ,
pikkuisen verran juutalaisia , mutta minäkin ;oli vuonna
1998 oikeammin 27 kesäkuu oli erottaa minut Hugo hän
oli toisessa solussa oli tekijöitä, jotka johtivat siihen ,
toiset oman kumppaninsa , jotka haettu piraija , koska
joka päivä ryöstettiin noin 3040 grammaa piippu- ja
kuluttaa , houkutteliväkeä , koska ne ovat aina
suuntautunut , kutsutaansekvenssi huumeriippuvuuden ja
oli sitten , kun hän lähtiontuva , me päätimme pysyä
samassa solussa , mutta nämä piraija aina puhui huonosti
minustakoska heille olin enemmänkolahtaa tie , oli
ottanut
ne
liikkumavaraa
,
koska
he
tiesivät,
olintodellinen narttu , houkutteli ystäviä, koska hän tiesi,
antaa minulleelävä .
Hän tiesi minun antaa tilanteen yhteydessä rattoisuus ja
se oli näitä ihmisiä, jotka elivät kuten seikka minun
kanssanihetki , he sanoivat minusta pahaa , puhui
huonosti minusta , kaikki saadakseen hyötyä mitälapsi
järjestetty
,
halusihuomiotaja
he
halusivat
saadavalokeilaan , jotta he voisivat olla ne ovat hyviä ,
että on , on aina otettavasurffailla , en vaivaudu kanssa
se tiesi , että elämä oli kuin jokainen haluaa olla hyvin ja
olla kiitollisia tuloja eduksioma , mutta oli aina niitä olen
koskaan tarvitaan , ne tarvitaan myös minulle ,
tulemmeyhdistynyt voima , että on , on vakuutettu , jos
he halusivat jotkut pahoinpitely apuamme , mutta se
myös maksaa ja se oliaikaminut siirrettiin ottaa kurssin
juutalainen laaksossa , jo kahden tai kolmen kuukauden
toiminnan kunrasta Hugo siirtyi Valley juutalaisia saapui
sain hänetveli , ystävyyden , joka oli jo hänen kanssaan ,
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on neljä siivetValley juutalainen siivet, b, c , d , löysin
itseni d , oliseurakunnan kanssadauphin oli jo siirretty
Coimbra juutalaisille laaksoon ja silloin sanoin Hugo jos
halusi pysyä kännykkääni ,hän halusi , mutta siellä oli
toinen asia , että hän pelkäsi , koska hän oli jo yrittänyt
tappaaDauphin pellava , lisäksi antaa hänelle kaksi
pistolta halusi lähettäämiehen3. kerroksessa tänne ja
hänen serkkunsa , Bento estänyttehdä niin , mutta hän ei
jäädä minun kanssani solussa , ei siksi, että hän ei
halunnut , mutta hän pelkäsikostoaDauphin , oli jo tehnyt
useita asioita vankilassa , oli osin oli mies, joka oli
helposti kostanut sinänsä tunnettu , muttaSanoin hänelle
unohtaa, ettäihminen ei onnistu sinua , kukaan ei kostaa ,
olihyvät suhteetdauphin kertoi hänelle useita kertoja ,
että en pidä siitä, mitä he tekivät hänelle , ja hän oli
kertonut minulle, että hän oli jo unohtanut .
Otintietenkin ja nämä siirrot tulivatpurjehdus tapahtui
Linhó
Rasta
Hugo
jakadettien
syytettiinmurhan
tapauksessa , joka tapahtui liinoja .Olimme hyvin nuoria
olimme tulleet pellava voisi mainitanimet ne kaikki ,
mutta en vain mainita nimet joitakin ,pikkuisen ,Johnson
,todellinen jalkapalloilija , edusti kaikkivalinnat ketju ,
jossa hän oli tai oli kulunut , Tonilokki , oli siirtänyt myös
tehneensä useita pahoinpitelyt Linhósalakuljettajien myös
Ze , näillä olin elänyt tarpeeksi hänen kanssaan, ei
pidätetty , asui hänen kanssaan saman katon alla , jossa
umasraparigas , chavalas jouduinminun hänellä oli .
Muttauteliaisuus tämän tarinan kääntyi minua ,
kävelityttö, joka söi hevonen ja hän prostituoitujen
itsensä ylös , että asiassa olikaksi prostituoitua , ei kuten
elävät riippuvainennainen , mutta pidin sitä, sikäli kuin
elää sen kanssa .Olen vain kulutetaan kokaiinia tuolloin ei
ottanut kovin hyvin hän heroiinin ja kokaiinin , mutta
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pitisuhdetta , piti häntä jaZE ja Ana olivat myös
huumeriippuvaisten jautelias tämän tarina on, että olen
aina sanonut ZE häntä lähtemäänhevonen , aina sanoi,
että hän ei käytä heroiinia , myöhemmin tuli minun
langetaketjun ja siihen aikaan olin juutalainen laaksossa
olirasta ,pikkuisen asui jopa hyvinä aikoina , siellä oli
runsaasti runsaasti materiaaliamarkkinoilla , että on ,
siellä
olipaljon
huumeita
ja
juutalaisten
Valley
onarvostettu ketju , joiden kautta monet miehet
tuomittiin enintään lauseita ja aina ollutmainevaarallinen
ketju , on ollut aina ja siellä tapahtui henkirikos , joten se
oliketjuraskas mainetta .
Koska siellä olipaljon materiaalia markkinoilla kaikki
halusivat myydä oltava enemmän materiaalia , siellä
alkaavälinen riitaDauphin jatodellinen Pinocchio huomasi
pidätettiin kansainvälisen huumekaupan , olijohtaja
jamies oli joennätysPohjois ketjujen etelä-Portugalissa , ja
silloin alkoi taas ei halua nähdä tai tietää .Pinocchio
maksetaan Hugopaljon huumeita voittamaanDauphin ,
hän tuli se väkivaltaisesti pahoinpideltymiespukuhuone ,
kaikki vuoksi kateutta ;Dauphin myydäänsuurempia
paketteja ja niiden olivat heikompia , siksiPinocchio
maksettu voittamaanDauphin .
Se olitapahtuma, joka ei ollut kovin miellyttävä ,
muttaaika on tullut , mutta oli myössisäinen rekisteri ja
oli jo palvellut useita rangaistuksia , aloin on ongelmia ,
aloin olla jahtaamarcão lempinimi yksilön , hän löysi
itsensä loukkuunmurhaamisesta veljensä , ja miten minun
piti polttaa joka päivä alkoi tehdä kokoelmat ja oli yksi
niistä kokoelmista , jotka marcão ilmestyi , ei halunnut
päästää minua ottaa rahat , hän löysioikean koska siellä
oli enemmän kuin vuottaAjoin minuabaari, joka on
halunnut välttää minua ottamaanrahaakokoelma , koska
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hän oli myös siellä saada rahaa .Meillä olivaihto sanat ,
jotka hän osoittifyysistä voimaa , mutta mitään ei
tapahtunut menin ulos om en rahaa , vain että se oli alku
tehdävihollinen , tulin tekemäänjalkapallo peli, jossa oli
mukanatilavuustupakkajoukkue
voitti
,
hän
oli
vastustajajoukkueen huomasin leikkiiryhmä, joka oli tullut
pellava , minun teki Toni lokki , Jorge ,Joe Louis
jaurheilijat ja tiesimme ja pelatahalusimme voittaa ,
vaikka se oli aliarvioidavastustajaa ja niin tapahtui ,
menetimme , menetimmepelin, koska olinpääveto , oli
harjoittanut
minun
televisiota
ahneus
tehdääänenvoimakkuuden , hän oli sidottu Ramon
,mustalainen , oli pitkä kirjaa oli mies iski keskellä , koska
ei halua menettää sanoi ei maksa , he chatearam on
kaikki minulle ja vaati tupakan tilavuus , mutta vaikeni ,
se oli silloin , että tämä kaveri marcão edelleensanoa,
ettääänenvoimakkuus ja hyväksynyt , koska heillä ei ollut
syytä oli yhdistetty peliin , oliurheilija , aina
taistelleetoikeus ja välttää ongelmia, kun niin piti välttää
.Jatkuu , mutta tämä kaveri aina jatkoi yrittää provosoida
minua ;onpäivä , että olin mennäkurssin puusepän , oli ,
miksi olin mennyt sinne juutalaisille laaksoon , joka
päiväväistämätön tapahtui ,vartija oli minulle avaasolu ,
se oli harvinaista saansolu ,mutta päivä oli turhautunut ,
ei ollut savustettu tarpeeksi lääke oli lähteäporrastus
laskeutuakurssin ja kattaa näyttää minusta marcão , antoi
minullekiire , koska sillä oli turhautunut ja oli
olluthistorian , provosoiva kohteenaminua , en epäröinyt
desferibooli ja hän reagoi , mutta ei ollut mitään
mahdollisuuksia jo opiskellut , olitaistelija , mutta yritti
epätoivoisesti
provosoida
mitä
tapahtui
,
oli
sensaatiomainen , eli ei täytä mitään rangaistusta , koska
hän oli siellä , että päiväjohtajaseurakunnan , Eduardo ,
oli hänen nimensä ,mies noin kuusi metriä pitkä ,
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fyysisesti vahva , olirehellinen mies , hän olivanhurskas
mies ja jäävän siihen .Jatkoin kurssin aina tarkkaavainen
tahansa hyökkäys hänen puoleltaan , koska olin tietoinen
hän oli ottanut jonkin aikaa provosoida minua ja
sellaisena precavi minulle , mitä meillä kaikilla on vaisto ,
maalaisjärkeä
dubattuna
naisten
kuudes
aisti
,
muttamyösmiehillä on .Kuudes aisti onodottamaton , on
tietää, miten pelata ja tietäen olento ja kunnioitusta ,
mitään ei tapahtunut sen jälkeen , olen yrittänyt
seuratajohtoa , mutta ei voinut , koska sydämeni oli
vahva , vakuutettiin Hugo Rasta , yksiarvostetuimmista
miehistäkerta, kun olen asunut yksinäisyydestä , ei vain
katsoaensin, koskaensimmäinen , I ;kaikki mitä hän oppi
,rohkeutta hän näkyy , koska minulla oli ollutrohkeutta ja
jo olin läpäissyt , imeytyy , imeytyyrohkeutta tietää, että
siellä olisoturi ,uskollinen mies ,runoilija ,mies, joka piti
runouttamutta sekin olin parempi kuin hän .Haluaisin
kuulla , minä koostuu monista säkeet ,omistettu niille
hänelle , olinparas , olikarismaattinen hahmoaikoja,
jolloin hän juoksi , oli viisas , oli vahva , se oli asumaton ,
sai kostaa keskellä , jossa hän asuimuuallavangeista ,
kiinni paljon , mutta se oli kaikki rauhallisia ihmisiä ,
ihmisiä , jotka ovat työskennelleet , mutta ei minulle .Kun
lopetin työtä ja ottitietenkin tulin mitä emme halua
tullaleijona pimeyden , palasin liinavaatteet , silloin kaikki
on edennyt minulle, koska olin tullut kotiin , jossa olin
ollut
ja
oli
oppinut
,oli
vahvistus
olemukseni
,uudestisyntyminenalueen olin koskaan ollut kyseisessä
talossa , koska hän oli pitänytsuhteessa se oli vaikea
murtaa , joten päätin etsiähelpoimmista hengissävaikeaa,
että löysin .
Se on keskeinen ketju Lissabonin majoitettu kaikenlaista,
kusipäät olemassa elämässä , jotkut ovat kääntyneet
rikoksen sattumalta , toiset ovat kuluneetrikollisuuden
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tietoisuus oli ainahyvä tekijä ja hyvin, ei pelkää mitään,
mutta minuasama kuin se oli jo tehnyt kaiken
olemastahyvä ,ystävä ,suojelija ,sovittelija , jotka
ymmärtävät kaikki tilanteet , he olivat katkeraa , joiden
sanottiin ne, jotka desabafavam minua , sillä tunsin
suurta myötätuntoa , oliottaayhtenäisyyden tunnetta ja ei
mene pettymykseen .Menin minun tapa saadaehdollinen ,
mutta silti oli aikaa hyödyntääehdollisen , tein päätöksen
etten tee mitään , joka vahingoittaa minua , mutta minä
toimii vapauden , tuli monimutkainen, koska kaikki
kohtasihyvä komentojäsenneltysuuntaan , mutta en
voinut voittaa kaiken siihen suuntaan .Tuolloin ei hyväksy
, ettäsyy, että on ottanut tähän suuntaan oli niin kova ,
oliautoritaarinen , sillä se ei ollut hyväksyäjärjestelmää ,
jonka tarkoituksena on saada eroon nopeamminketju ,
mutta on tullut entistä vaikeammaksi , mutta
jätänmyöhemmin
lukijoille
,
jotta
he
voivat
ymmärtääkokoreitin, joka ei väsy toistamaan , vaikea
murtaa , samoin olisiirtymähetkellä Manuel t . ;ohjaaja
että olin löytänyt , korvattiin John g .Mies, joka oli tullut
Macao ,entinen tarkastaja oikeudellisen ,mies, joka oli
elänythyökkäyksenmafia , joka perustettiin vuonna
Macaossa , dubattuna 24 karaatin , oli joitakin kuolleita
vartijoitatyötä, koska se kuuluiPortugalin hallinnon , niin
miksi
lähettää
vahvistuksia
julkisen
palvelemaankansakunnan .
Hän kärsihyökkäys , pakeni , mutta hänen henkivartijansa
kuoli , nousi , tulihallinnon pellava , rehellinen mies , hän
piti minusta , kun hän näki minut , hän lähetti minulle,
että hän luotti minuun , mutta en välittänyt , koska
hänellä olikäsite muutosta harkitaan itseänikuningas
skorpioni , joka on myrkkyä veressä , kutsutaan häntä ja
ole vaatimassa , menetin .
91

Alkoivähintään
rangaistus
asuntojen
solussa
,
olirangaistus , se ei ollut kova , pidettiinhyvin normaali
rangaistus seurallinen tahtiin ketjun sisällä , mutta
minulle se tulipainajainen , ei hyväksynyt tätä
rangaistusta .Ohjaaja John g .Hän meni kännykkääni
puhua minulle , auttaa minua , ei hyväksy tällaista apua ,
distrustedusko , että hän oli , koska oli oikeassa , hän
vaati vastineeksisuoraa yhteistyötä , mitä hän halusi
tietää , en ollut valmis tekemään , ettäkoska se ei ole
koskaan ollut minulle yhteistyötä näistä palveluista, mutta
se oli hänen selvitys siitä, kuinka hän olihyvä mies .Tämä
rangaistus ,pahin oli ottanut kaksi psykotrooppisten tuli ,
minun ikkuna olivat :metsästäjä ,Chibanga japiraija ,
olimetsästäjä, joka antoi minullekaksi psyykenlääkkeiden
viettipalvelun jatko , olimies, joka oli minulletoteutettu
ollarangaistus solussa , Sampaio oli hänen nimensä
.Koskavaikutus psykotrooppisten oli vielä minua , suututti
minua katso Sampaion syötön edessä kännykkääni ,
jätinkoko solun , sai tulenpatja , lähdin , kunvartijat
auttoivat minua , minä juoksin pois , meninpihalle ,
kiinnikeppi ja kaksi kiveä ja oli kirjoittanut hänen oikea
käsi , kosto , julma halu .Tämä päivä oli valmis
tappamaanvartijat tai kuka se oli , joka sai minun tavoin ,
mutta ne olivat älykkäitä kuten aina , tulla puhumaan
minulle , heillä ei ollut mitään muuta ulospääsyä , koska
he tiesivät, että olin raivoissaan ja olikoko siivenpuolustaa
itseäni , jos en niin julistanut , mutta en ollut minun
tähteni , miten ei voinut taistella ilman syytä , kun
muutaman tunnin hyväksyinlunastus , että on ,
päättyneellä kaudella neuvottelut ja niin en todellakaan
täyty ,hyväksytty, että he antoivat minulle 20 päivää
kurinpidollisia solu , joka on ontuva , koska se oli siellä ,
että tapasin Alfredo m . ,PSP ,entinen goe , petkuttaja oli
parochial
,
ottivaltio
virassaan
sellaisenaan
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aloittaatoiminnonmafia , olikova mies, koska hän oli jo
punnittu keskimääräinen nyrkkeilymestari , tiesi sen hyvin
, ja silloin , kun kaaduinkurinpidollisia solussa , oliepisodi
, joka ei halua , ja että olisit voinut ottaa hänen elämänsä
, koskaoli historian mustat , jotka olivat tulleet
tapaamaan kurinpidollisia seuraamuksia , olivilli aikaa ,
tiesin jo , mitä oli tekeillä noinonnistunut ja oli sanonut
ääneen , että en Papar tällainen määrä voittamiseen
häntä ,koskasuunta oli epävarmaa , tehtiinmafian
kaikkien mustat jotka laskivat rangaistusta ja oli
syyllistymisestä
tai
jonkin
rangaistuksen
takia
kunnioitavartijoita tai palvelut , työntekijöiden tai suunta ,
maksaisi Alfredo m . , se oli ex-psp , ex - poliisi , tunsi
monia niistä ja tunsin hänet sellaisenaan , vaan
julistamaan äänekkäästi ja puhua suoraanmeren , antoi
minulleruoko , kaaduin rangaistus , tiesin Alfredo m .Olisi
minulle , mutta se missä olin väärässä .He yrittivät
tappaa minut , kun minä suuntasinkylpylä uimiseen ,
epäonnistunut , oli hänen kanssaan kaksi poliisit
suojelemiseksi että ei ole mitään minua vastaan .Se
oliaika näytintahdon minun syy elää, oli inculcated
jotaasia
olemisen
nurkkakuntaisiin
,
koska
olin
asunutnaapurustossa .
Varhainen menettänyt isäni , tulin aikuinen aikaisemmin ,
se tuli näkyä elämässä, että otti sitten on on kokemusta
on transcendencetulevaisuudessa , hän osuuelämäntavan
luominen ja kun se on kova , me tarvitaanollaankarampi
varhaisessa vaiheessa, takana, mitä todistettavasti
kukaan ei halua haluta .
Silloin olin läpäissytvaiheessa marcão , silloin aloin
haluavat enemmän syy , oli oltavapäätöksen kumppani
tason ja suunnan , mutta tiesin , että keskellä tunkeutui
seurannasta, joka koostuivartijat ja johtajat , sain sen ,
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täytyy päästä ja tunkeutua toisen ihmisen , mutta se ei
ollut mitään muuta kuinolento kuin minä, joskus se on
asia
tilaisuus
,
yritin
,
yritän
ja
yrittää
saadasieluportugalin , olen alasPortugalin rotu rohkea
rotu , on käskenytmaailmassa on perinnöllisyys on
ilmeinen .Joskus teemme seuraavan kysymyksen , miksi
olemme olemassa , mitä me olemme, missä me elämme ,
ovat asioita , jotka tuovat epäilemättä elää , mutta me
tiedämme, että meillä voittaa , oli valmiina niin , menin
minun tapa vankilaan , myöhemmin, kunmarcão taistelun
seurasiulkonäköryhmä
koostuu
valvontapalveluja
nimeltään vanginvartijat , sain hyvät ihmiset , sain kaiken
, mutta rehellisesti he myös halusivat vain elää , ei
koskaan halunnut satuttaa minua ja halusin jättää , on
varhainenole oppinut, että et voi aina voittaa , olikolkko
paikka ,jossa elämä oli arvoton , ei ollut kiinnostunut
arvostetaantodellisen merkityksen ihmiselle, joka ei
olepalvella .
Tarjoile , palvelemaan kaikkia hänen täytyi palvella , olin
tottelevainen , tiesin poliittisen vallan , yhteiskunnallisen
vallan ,tukahduttava voima on aina yksi asia, joka meidän
on osattava antaa anteeksi .Olisin voinut ollasankari
ylistämä
niitä
,
palautakannattaa
juutalaisten
karkotetuksitietystipaluu juutalaisten Valley , pellava
löysisaman johdon , koska ne olivat mitä en halunnut
löytää , kapinoivat minua vastaan kaikki kertoimetkaikille
, jotka olivat läpäisseet , se tehtiin , asuin kaiken että
saisin tehdä hengissä kaikkea hän voisi kohdata ,
koskaviholliset
olivat
voimakkaita
olivatkuluttajien
kaikkien koneiden , oli dubattunapiraija , eli, piti elää
kaikki , siellä olidiplomaattinen osa ,suhteiden luomisen ,
joka on , meillä onopettaja , onavustaja ,psykologi
,lääkäri jaasianajaja , joka on meille, että jos ei ole
oikeastaan mitään sanottavaa .Vain eläähetkihetki
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olosuhteet
ovat
yksinkertaisia
ihmisille
sisältöä
mieleisekseen ja rakastan , Hellyyttä rakkautta että
tunkeutua keskellä on , tässä tapauksessamies, oli jo
kaikkielämän iloja , rakkaannainen on edelleen mielessäni
sielussani
elämässäni
,
olivoimakas
intohimo
,kestävimmät suhteet , jotka voivat olla , joita
laajennetaan .Loving , hauskaa , rakkaus olento on tarve
rakastaa
ollessa
selviytymisen
.Raportti
on
oikeusviimeistä edellytystä olentona, kaikki tiesivät minut
, he halusivat laittaa minut koetukselle , kohtasin kaiken,
oli kohdattava koskapahimmissa painajaisissaan , opimme
ennen nukkumaanmenoa tarinoita ovatisä ja äiti ,jotta
voimme
elää
sovussa
ja
hyvinvoinnin
jotta
vallitsevahyvinvoinnin
ja
vallan
säilytämmelahjoja
perintötekijöitä alkuajoilta olemisen , vaikka se on kaikki
imeytyykoko , valtaville on valtava , jos puhumme
avioliitosta ,yhdenvertaisuusoikeuksien .Olemme kaikki
ollut suoritettavatehtävänsä , se jatkuu, kasvaa edelleen ,
edelleen nähdä sen kasvavan , kynsiä , tarkkuustoiminta
hetkiä , sillä , että minun täytyy olla tarkkuuden .Se on
kanssa anteeksiantoa , elämää jatkoi sen oli jatkettava ja
sai rehellisiä ihmisiä , totta , kaikki oli hyvin , sain ihmiset
kykenevät mitään , olivat päättäneet kaikesta, koska
minun oli tarkoitus elää kuin ne oli , mutta he halusivat
olla älykkäämpiä, käsitti heidät ollenkaan , pystyin
yhdistämään nokkeluutta minulle minun viisautta , olivat
taitava , mutta aina halunnut olla enemmän kuin minä ,
mutta en conjuguei heidän nokkeluutta , oppi soittamaan
,
myös
soitti
tietoa
niistä
minun.Jatkuu
asuu
yksinäisyydestä , suljettu , olikova aika , ei kauneutta ,
että voisin nähdä , ei myötätuntoa , että minun piti olla ,
tiedät, ettäpolku olivirkavapaalla .En koskaan halunnut
satuttaa ketään , vain halusi antaa minun elää , sitten
menin taisteluun , joka oli vakio , koska ne kaikki olivat
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vahvat , ne olivat kaikki olennot , mutta halusin tietää sen
, eikä ollut mitään tekemistäloput tarina , joka tuleepass
.Oliko vaikea toverini , ne kaikki , ei valita ketään vain
halusi pitäävankilan hierarkiassa ja kätki kaikki totteli
minua kuin halusin , mutta olen myös antaa heidän elää
oli omalla tavallani , olen lääke tupakoinnin ja hevoisi
kävellä hyvin, jotkut ihmiset huutavat minua lopettamaan
, koskatie oli rohkea ,kova tapa tehdä vankilan sisällä , ei
ollut muuta vaihtoehtoa , se ei paeta , voittaa tai kuolla
.Se oli kaikki tapahtuuvakuuttunut siitä, että otin , voisin
kaikesta huolimatta , löytääkantapään kautta , tiesin että
voisin lähteä kesken lauseen , tietäisi, että se voi myös
jättää lopussalauseen , käänteinen kaikki tai ei välittänyt
,koska se oli hyvä , oliketju minun komento , olivat kaikki
minun joukkuetoverinsa , silloin olen tyrmistynyt minua
enemmäntunnetta olento , tiesi hän oli liittolaisia .Menin
tiellä paha , tulkittiin sellaisiksi , ajattelin minulleleijona ,
mutta oli riippuvainen heroiinista ,vaikea asia tehdä ,
kuluttaa .Menintaistella ,taistella , että ei ole yhtä suuri ,
kohtasin : tuomarit ja opettajat ja avustajat , -kypärät ,
hyötyneet joskus heidän kanssaan , mutta ei ollut monia ,
mutta ei riitä, että hän oli oikeassa , silläjatkokysymystoi
minulleongelma ,suurin ongelma kaikkien olento , mitä
olen tai en ole , haluavat tai eivät halua , että on , kaikki,
mitä voimme tavoitella , olijatkoa kaikille , hän oli oppinut
, jopa parempi , oli asunut

Minusta tuli mitä olen ,on nöyrä , riidatonta, että tietää
miten elää , minua pidetääntyyppi , joka kävelee ja on
ruokkia , tulintosi peto , koskaan kohdanneetketju
samalla tavalla , minusta tulitäydellinen tappaja joka
tilanteessa kuin se oli elää , ja he tiesivät olin valmis
tappamaan elämään , kuten aina valitsitodellinen
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sellainen , joka hallitsee kaikki tilanteet , vannoin itselleni
en tekisi heille haittaa, jos he eivät minuatehdä pahaa
.Mene , raivostuu , aina tarkkaavainen kaikki liikkeet , tai
reaktioita , jotka voivat olla keitä he olivat ,
maailmanlaajuisten
kumppanien
,
kohti
tasoa
kaikenkattava
koko
olemuksen
maailman
oikeudenmukaisuuden
,
kaikille
,
että
olen
maksanutkovan hinnan maksaatämä kaikki on kaikki
laittaa minun tapauksessa kaikki tiesivät minut ja tiesin
myös kaikki , olitäydellisyyttäpeli , oliliitto ,liitto , jotka
asuvat ja on päivittäin yhteydessäväestön tilanteesta
riippumatta ;Tiger koska se oli voinut antaa anteeksi , he
pelkäsivät minua todella olivat kunnioittavia minulle , se
ei ollut mitään tekemistä , puhummevankila ,
puhummepaljon , sisältää arvon, joka on vaikea voittaa ,
vapausellemme
ei
tarvitse
käydä
läpivaikein
elämäntilanteissa viciações , habituations joka voi tuoda
liioittelua
kun
puhumme
kulutuskulttuuria
,
kulutuskulttuurin
Somon
olentoja
sellaiseksi
tulivoittamaton peto autointitulei minulle leijona , taisteli
yhdenvertaisen petojenminulle viisautta vieläkin kovaa ,
mutta en voinut antaa anteeksi .
Hän tiesi oli monia lapsiaäiti jaelämänkokemus oli ollut
erilainen , jotkut olivat lapsia hyviä ihmisiä ja toiset lapset
köyhiä , koska kaikki tämä Vahvistanläsnä kaikki , että
yhteiskunta on tarjota , anna kävelläsamanlaisia tilanteita
tee
mitään,
jokainen
tarvitsee
hyvinvointia
,
elämmeyhteiskunnassa, jossa jokainen haluaa hyvää ,
mutta se onkauneuden saada seuraava , läheisyys , jos
tulet oikeassa , minä sinut hyvin , jos tulet paha, paha
saat ja otat kaiken kaikesta minun pahaa olla , mutta
tiedän myös, että minun täytyy kävellä , en voi olla niin
kova, he ovat enemmän kuin s äidit , minulla oli myös
kunnioittaa , käyttöönsääntö kaikille onhyvin tietäen,
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ettärikollisuus jatkuu jatarve on suuri , putosintapahtumia
, minusta tuli ns narkomaani , jotka halveksivat kaikkia,
mutta oli arvo ja tunnustettiin , kukaan , kukaan ei kaipaa
minua kunnioittamaan itsenäisestiheikkous hän tunsi
tuolloin .He kaikki hurrasivat ja kunnioittaa minua , halusi
enemmän minusta, olisi oltavaesimerkkinä , olisi oltava
ystävällisempiä , lempeä ja hellä .
Maksoinhinnan ei näy heille, mitä he halusivat nähdä
minua , olin kova , olin töykeä , olin kaikki kannatamme
minun päätökseni , voisi olla enemmän hyötyä , voisi jopa
hyötyä enemmän kaikessa , kuten minä , chegavamminutlaskemaan unelmien , mutta tulinpeto ja halusi olla
.Se oli allatilanne , joka asui ,kotelo , eristäminen , oli
naisia oli myös hukkua kaikkiplatoninen rakkaus , rakasti
heitä , rakastan heitä .
Se kaikki oli asuvathetkellä , minulla oli suuri platoninen
rakkaus ja intohimoja myösyhteyspiste , mutta minä
välttää aina pilata jonkun elämän minulle saadakaunis ilo
, löysintarvetta , olin jumissa , eivätpilaisi kenenkään
elämää , jos ei pilata minun.Jatkuu rakkaus , jatkoin
rakastaa niin kuin vain hän voisi olla , olivat kaikki ,
kuului rakkaani , koska he rakastivat minua vilpittömästi
kunnioittaa minua , en elää hyvin , pidätettiin , hän tiesi
hänen
täytyi
taistella
voittaa
kaikenolin
menettänytvapautta , mutta silloin en tiennyt lopettaa ,
haara, työntekijät , kouluttajat, vartijat halusi minun
kesyttää , olisi ymmärtänyt , mutta minulla oli myös
lopettaa , lopettaa kaiken ,varastaminen ,vievää
,häpeäelämä toisen , mutta olin aina hyvä , ei koskaan
pahoinpidelty , ei koskaan näytti ketään jos hänellä ei
ollut mitään syytä tehdä niin , ja vaikka hänellä oli olisi
minulle vaikeaa tehdä, sillä ihmiskunta itse , aina otti
huomioonmoraalisia arvoja ,arvot kunkin kohtauksen ,
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koska olen myös , mutta he tiesivät menossa onsuurin
peto koskaan löydetty , mutta se oli kaikki asetettu
minulle, koska halusin sen , jätin heidät ennakointi,pelko
heitä
tulemaanmenettää
.Se
oli
kaikki
tarkoituksenmukaista , olitarkoituksenmukaista nostaa ,
kuluttaa ja hallitsevat varhain ymmärsi tämän jo
ennenvankilaan , oli vaikea tuntia , päivää , joka ei
koskaan kulunut , vuosia olen ollut tavata , koska hän oli
oppinut ohjaustilanne oli tulossa seuraavaksi, tulin
pelaamaan
,
muttavitsi
olin
tekemässä
kasvot
.Koskaapina pelata ,pelata oliapina pillua äidilleen , olin
kuollavitsi , koska tiesin mestari .Se olipäivä liikuntaa ,
halusi kouluttaavähän ja ehdotin häntä tulemaan junalla
kanssani , oliheikko hahmo , oli vain hauskaa , puristi
hänen kaulaansa , hän menetti tajuntansa , mutta sillä
hetkellä tunsinkiristävän minuahalunnut tehdä, koska piti
ilmoittaa , pelataan , katsoin häntä nousi ylös ja hän
vaelsi minun kanssani , sanoin hänelle , jos se oli
kunnossa , ei ollut vastausta ristiriidassa , mutta kun
katsoin Minulla on tunne, että todella oliohi jotain , hän
menetti tajuntansa .Se oliliikaa luottamusta , ei tiennyt
minun voimani ja siellä alkoihelvetti että oli ollut , Nousin
ylös ja katsoin häntä ja sanoi hänelle :
- Oletko kunnossa ?Jätit minut huolissaan.
Aina näytti hänelle myötätuntoahetkellä ole tarkoitus
satuttaa , katsoin se halusi rauhoitella kaiken pahan , hän
oli ymmärtänyt väärinkoulutusta liioiteltu minun osaltani ,
hän päätyi tappaa itsensä , oli kaikkitoiveet yhden
päivänjuutalaiset laaksossa.
Toivoin,
että
juutalaiset
laaksossa
eläisi
,
oliyksinkertainen hauskaa minulle , että on , se
olikäytäntö , johon en ollut valmistautunut , minun
voimani oli huipussaan , hallitsi , koska hän tiesi mestari ,
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mutta kuten elämässä onsen hinta , maksoinkalliin hinnan
muihin miesketjun kiinni 5/6 lauseen , eli mitä tahansa
vanki koskavirkettä yli kuusi vuotta voi hyödyntää 5/6 ,
onlaki .
Mutta meillä onkeskellärangaistus ,2/3 ja alle seuraa5/6
.Menin ulos 5/6 oli kaikkiohjelman tehnyt minun
elämäkerta elämän yksinäisyydestä , suljettu , käsitellään
hyvät ihmiset , ihmisiä, joiden kanssa olen käsitellyt ,
olivat osajohtajuutta , ihmiset kunnes voisin rakastaa jos
he halusivat , sittentupakkaa eikä viettänyt siellä
tunsivaltavaa vihaa näitä ihmisiä .He olivat ihmisiä, jotka
kertoivat minulle mitään , vainjohto erottuva rooli siinä
.Olisijainen olin rakas , oliensimmäinen nainen on minun
haaste , olin uskollinen , mutta sitten ajattelin , että oli
väärässä oli, että hän kieltäytyi minulle ensimmäinen
Kriminaalihuoltolaitoksen 10 vuodeksi vankeuteen .Hän ei
arvostaa minua ja vaati minun kulutus testatahuumeiden
, mutta se oli liian viisas ymmärtää, että se pysyy
sellaisena ,Kriminaalihuoltolaitoksen olin myönnetty sen
jälkeenpyynnön tein tuomari lääkäriin .Hän antoi minulle
neljä koetusaikanne ehdolla tulla kuulluksipää , ja he
käskivät ylös , Doc tuomari myönsi hänelle neljän päivän
epävarmassa laajennettu toimitus tarjotaan huumeiden
seulonta testi , eliliikkumavaraa , ne ovat aina , ja olen
myös aliarvioida monta kertaa , mutta aina kunnioitettava
häntä, koska hän ansaitsi kunnioitukseni .He olivat
olentoja, jotka soitti hänen paras rooli , mutta se tapahtui
,testi sai positiivisen opiaattien eli heroiinin , kannabiksen
, hasiksen kulutusta , mutta pelasin minun etu, kun olen
jumissa minun hakemuksen , väitin kaikki, joilla oli
vedotakoska se oli kuluttaja oli pyytänytlääkettä minun
lääkäri ana f . , koska se oli alle tai päällekiivasta
keskustelua , joka pyrki hänen apuaan , kaikesta mitä hän
oli auttanut minua , kysyin häneltälääke , nimeltään
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Tramaloli aika, jolloin tunsin oliliittolainen Dr. ana f .Tai
Tramal syytti opiaattejaolosuhteissarutiinit , tämä
olitilanne se olisi puhdas .Oli syyttänyt opiaattien
huumeiden seulonta testi , silloin conjuguei 2 + 2 , eli
tyhjennetään lääkeseulontamenetelmä läpi minun lääkäri
, hän auttoi minua , viettivaatimus asiakirjankysymykseen
,seulonta huumeidenOlen valittanut päätöksestä , joka oli
tehty , minun oikeuteni oli turvautua , käännyin ja hain
enintään Dr. esimerkiksi tuomari että tuomioistuimen ,
onkorkeimmillaan
,
että
vankien
lähetetään
ilmaiseksi,hyöty käyttöönkeskelläkynä 2/3 , syntyi
siellätaistelu , fyysisesti pahoinpitelystävanginvartija , ei
ollut , koska halusin , hän pyrki minun mainetta oli
suurikylläisyydenvankilassa ympäristössä , kunnioitetaan ,
mutta
myös
rakennettu
tässä
suhteessa
,
suhteessakunnioittamalla
tiesi
hän
ei
voinut
pelatajärjestelmää .Järjestelmä vallitsee sinänsä , koska
siellä on oltava sosiaalinen , kaikki me haluta , hyvinvointi
, päätökset olivat erilaisia , minulla oli kaikki , kaiken
voitavani saada hyötyäkeskelläkynä 2/3 , koskaminun
maine oli laaja keskuudessavartijat ja joukossaseuralaiset
oli
vartijat
,
jotka
halusin
myös
haastaa
ja
kaikkipsykologinen taso , fyysinen ja kaikkea muuta voit
ajatella , koska tiesin , mitä voisi tapahtuatoimielimet,
jotka oli noudatettava , kutsutaankoekeskelläkynä 2/3 ja
5/6 myös ,hakemus perustuipuhtaus mietintöni puututaan
seulonta kannabiksen ;Tämän sovelluksen kertoi tuomari
ettälääkäri oli syyttänyt analysoi Chamon tai hasista ,
mutta koska olensosiaalinen olento , koskaan asuneet
suojauksia
ketjun
sisällä
,
eli
oli
minulle
liittyvätmuuhunvangeista ja kertoi tuomari että tohtorien
syö mitäänaikaan , ainoastaan johtanuthash , joten oli
loogista , jos olen seurannut ihmisiä, jotka söivät ja asui mos suljetussa tilassa , se oli tavallista syyttää hasista
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koska
olen
käsikkäin
.Olen
lykännytpäätöstä
Kriminaalihuoltolaitoksen , sillä se oli joulun aikaan , ja
tuomari lääkäri menisi ulos kahden viikon eli joululoma ,
mutta hän antoi minullesyy ja antoi minulleepävarma
lähes kaksi kuukautta japuoli , se olipitkään ongelmia ,
koska kunnianhimo ulos arveluttavan , koska olinmonta
vuotta , kymmenen vuotta .Mutta meni yli ja sietää minua
hyvin, kunnespäivä jättää köyhät , antoi minulle neljä
päivää pitkittynyt huono tuotos , jota varten hän on
täyttänyt .Mutta se olisivaikeampi kysymys minulle , se
olisi oltava enemmän kunnioittava ja joudu vaikeuksiin ,
mutta heti kun olen kirjoittanut , kahden kuukauden
kuluttua hän nauttiepävarma , olisi joku, joka haluan
tehdä
elämän
ja
se
tapahtui
.Minusta
tuli
mukanataistelussa , jossapoika saivähän huonosti
käsitelty , mutta hän oli onnekasyksilö , ollayksilöihmisen
ohjelmistoon , suljettiinsolujenjärjestys että kyselyyn
kuulimme , lähetinhänetpaperi anteeksipyyntönsä ei
entalasse minua , ei ollut tarvetta .Kuultu ,pomo, joka
kuuli meitä olisaksanpaimenkoira , lempinimeltään häntä ,
aluksi hän ei halunnut kuullapoika , koska hän sanoi, että
se ei voinut olla , ei voinut ollavitsi , koska hän oli
yrittänyt
antaa
minulleveitsi
.Sitten
voisi
hyväksyäversionpojan ja kutsui minua ja kerroin hänelle
saman version , joka oliharjoitus ,peli, joka olisi voinut
päättyä huonosti , hän ei hyväksy hyvinversiota Olin
kertonut hänelleeli koska hän olibeat vartija , oli vuosien
palvelua ja käsitellä " casdatrolas " , eli on nimi annetaan
niille , joilla on jo monta vuotta vankilassa , mitään ei
tapahtunut minulle , eikä minua , eikäpoika , otti
meidätrangaistusta .
Menenormaalia elämää , aloin välttääkseen ongelmia ,
voisin
nauttia
neljä
epävarmempia
uloskäynnit
onnistuneesti , ja siellä syntyi uudelleen maaliskuussa
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2007 , puuttuu minua 11 päivää voidakseen nauttia toisen
Koeaika
,huhtikuun
merkintäolin
väärässähenkilö
huumeiden , eli antoi hänelle hiekka sijastaaitoa tavaraa ,
hän tulikuorma , en voinut vaan haittaa olisi
seuraamuksia tällä kertaa , oli jo varoitettu , minä
rajoitettu itseni puolustaa jaAsiat sai siellä .
Muttaongelma ei koskaan tule yksin , kaipasin sitä , se
tapahtui tulee tästä syystä , se oli todennut, että se ei
voinut vieriessä jälleenriika , mutta tällä kertaa ei olisi
minun päästä pois , haluaisin leikatahuono ja olimitä
tapahtui .Soitinkaveri kännykkääni ottaa tietoja, koska
tämä kaveri ei myöskään mun tapa olla , ja oli
vannonutmies, joka antoi minulletietoja ,hullu Adan
,todellinen soturi , hän nautti myös huono kuin minä , oli
sinunvannonut veljenpoika , en tekisi mitään , joka vain
halusi tietää nimen , vaati koko päivän lupaus että
mikään ei voisi tehdä , olivat lähespäättymishetkellä
solujen kutsutaankaveri kännykkääni pyysin häntäsyystä
hän kävelläpuhua jotain hän ei ollut nähnyt , hän kielsi
tiesinhullu Nuno koskaan olisi makaan tässä tilanteessa ,
oli yksi niistä miehistä, jotka aina kunnioitettava , koska
hän olitosi soturi , tunsi vihaa minuakieltää ja
kumotaNuno .Strike ja se oli tuolloinvartija tulee
kännykkääni ja näkeeelottoman miehen maahan ,booli
että desferi häntä , muttavartija ei nähnyt mitään , vain
näkilangennut ihminen ei voinut sanoa mitään ilman
nähnyt , mutta tämäyksilö olivasikka , sitähän vaikeuttaisi
minun tilanteessa , mutta silloinkin tiesin siellä oli
menossa pois minua hyvin , koska en ollut koskaan
chibado ketään , ja he minua ,suunta ,johtajuus olivat
valmiita rankaisemaan minuakaikki koska en ole koskaan
hiljaa väittää, että vangit olivat vaatia mitä se oli .Olin
aina nähnyt sellaisenaankannustin tällaisten syiden tai
kamppailun muodot ja silloin he antoivat minulle viiden
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päivän rangaistus , niitä siinäsolussa , olikevyempi
rangaistus , puolusti itseäni sanomalla, ettähenkilö olisi
tuntenut sairas japutosi ja hän sanoi hänen versio , mitä
todella oli lyöty ja tämä tapahtuu aikana, jolloin se oli
lähes nauttia minun 2/3 .Olisiloistava mahdollisuus saada
siellä on mitään, vahingoittanut minua , eli ilman
kurinpitotoimistakeskellä .Mutta tällä kertaa se olisi
haettava , kun viattomuus kuultiin 2/3 , sanoinaislääkäri ,
joka oli viaton , jotka eivät olleet tehneet mitään
aggressiota , ei ottaa tämä huomioon , tunsin
loukkaantunuttilanteessa , mutta odottipäätöstäjapäätös
leikattiinmahdollisuus lähden mennä suoraan 2/3 voi olla
vain hyötyä vetänytarvioinnissa minun 5/6 lauseen , joka
on , tulisivat ulos velvoitteen 5/6 koska silloinlaki suosii ,
suosivattässä tapauksessa tulisi ulos muutenkin 5/6 ,
mutta maksaisi melkein 3 vuotta vankilassa , sen sijaan
lähtevätvaatimuksesta tuoperäyttämistätuomarin päätös
on Dr. uudelleenkäsittelyä ennen 5/6 ,se olisi kävellä
vähintään kuusi kuukautta rauhallinen .Rangaistus
annettiin maaliskuussa kuultiin toukokuussasamana
vuonna harkittavaksi ehdonalaiseen , ei ollut vielä leikattu
päätöksen 2/3 , silloin elämäni olisi voinut olla vieläkin
monimutkaisempi , hän tunsiminulle ahdistunut ,
surullinen
,
mutta
tiesin
jo
viettänytpääosan
vakaumukseni .Se oli silloin, kun se tapahtui ylitilanteen ,
tällä kertaavartija , voisi ollatilanne , että olisi voinut
mennä , jos eisitä, ettävartija olen puhunutkarkea ja kova
, eikä acatei hänen järjestyksessä , desferi voitboolikasvot
, hän oli yksin minun kanssani , mutta toinen vartija
ilmestyi , hän liittyi liian nopeasti kollega ja liittyi minua
hyökätä kimppuuni , ei enää desferi enemmän booli
mitään , ne myös nopeasti pysäytettiin yrittää hyökätä
minua
,
vainminua
pyydettiin
menemäänodotushuoneeseen seurakunnan päälliköistä
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tuli tapaamaan minua , kysyä, mitä oli tapahtunut ,
sanoin heille , että mitään ei tapahtunut , vain että se ei
ollut noudattanutjärjestyksessä , koska sillävartija oli
vielä verenvuoto suustatiesi, että olihyökkäys oli miten oli
,yksinkertainen pahoinpitely tai onnettomuustilanteena ja
sitähän minä kerroin heille , ei ollut mitään syytä
hyökätävartija kunnes puhui hyvin hänen kanssaan ,
myös kertoi heille, että hän oliolionnettomuus , ja se oli ,
että asia , jonka olen aina vedonnut .
He laittoivat minut kiinni odottamassatutkinnan , sanotun
turva osa juutalaisten Valley , soita ottamista .Mutta hän
oli valmis menemään yhdessä minun thesis , joka todella
olionnettomuus , ei voinut myöntää, että olitahaton teko ,
olisi menettänyt .Joten jouduin perustaa itseäni siinä
mielessä, että he halusivat viedä eteenpäin tässä työssä
oli oltavaristiriitavartijat .Vartija pahoinpidelty maitoa ,
mutta hän myös koskaan kirjoittanut , että en todellakaan
lyö sinua , joka teki osallistuminen olimuita vartija , joka
oli ottanut sielläpoika, joka olisuojan , hän oli
mennytsairastuvalle myös on rutiinia ,onsyrjäänvetäytyvä
suoja , mukana on oltava vartijat , oikeastaan tiedän, että
hän näki, mitä tein , koska hän todisti kaiken , joten se oli
hän,
joka
teki
minutosallistumisesta
olevankurinpitotoimiin , joka vei minut oikeuteen myös.
Mutta sinä päivänä, jona hän oli kuullutjulkisen
toimintansa , minulle kerrottiin, että hän oli joutunut
syytteeseenväitetystä pahoinpitelystä vartiossa maitoa ,
mutta joka saattoi minut että päivä olioliivi vartija
,historiaan
vartija
minua
,
oliystävyys,
jokauusimmatketjussa
,
osallistuikurssin
virassa
sovelluksiaIT puolella , olinäyttö nimeltään Lina ,
rakastuin siihen tahattomasti ja tämän vartija ,oliivi ,
myös piti häntä ja ottileikata sitä .Hän tiesi Pidin häntä ja
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hän piti minusta , joten se alkoi siellä tie , voitti minut
ystävyys , olisi voinut puhua pahaa minusta , jotta
haluavat pitää kiinni siitä , alkoi puhua minulle enää , ja
hän kuunteleeminun lausunnotjulkisen toimintansa , ja
hän kirjoitti ylös kaikki olin sanonut , pitiopinnäytetyön
että se olionnettomuus , koska en olisi ikinä uskonut
tämän auttaisi minua vartioimaan , sai minusta sen
jälkeen
oli
pysäkki
Monsanto,ketju
,
jota
uudistettiinyhteistä
vankilaanmaksimaalisen
turvallisuuden vankilassa , oli siellä toukokuu 2007 ,
ettäketju vihittiin kuitenkin meni Monsanto joutuessaan
odottamaanoikeudenkäynnin
,monimutkainen
ketju
tehtiin talon terroristitenemmän väkivaltarikoksia ,
rikollisjärjestöt , olemme aina seuranneet jatkuvasti
koska elämmetiukempi järjestelmä , eliperiaate vangit
kaikki
käsiraudoilla
jättääsolun
oli
vain
yksi
soittoaikaapäivässä .Mutta minä vain meni sinne
toukokuussa 2008 myös otti tämän järjestelmän olisi
pitkä suljettu solussa , mutta en enää kyytiinkäsiraudat jo
piristyijärjestelmä , joka ei ole avoin , mutta meillä oli
muita ammatteja , meillä oli jalkapallo ,käsipallo ja
kuntosali , voisimme käydä kirjastossa samoin, mutta oli
kutonut , ei kaikki samana päivänä .
Vastaan
ja
meni
takaisin
puolustamaansamaa
opinnäytetyö
,
mutta
kun
pääsinvan
ajaa
minutoikeussalista , näen, ettävartija maito ,uhri oli
mukana oliivi vartija oli kaukana kuvitellen että olisiihana
yllätys, kun aloinkuullatodistuksen vartija maito ,
kuullaopinnäytetyön
että
olin
puolustanut
kun
kysyinsyyttäjä ja silloin tunsinoliivi vartija oli auttanut
minua .Tuomioistuin väitti myös , että he eivät olleet
vakuuttuneita siitä , että se todella olionnettomuus ,
mutta teki sen, mitä se oli velvollinen , eikä näyttöä
päinvastaisesta , kukaan ei voi tuomita .Olin syyttömäksi
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ja asianajajani oli erinomainen myös, koska oli ollut
odottamassa
oikeudenkäyntiä
korkean
turvatason
vankilaan Monsanto , sai minuttarkastelun , minulta
puuttui tasan kaksi kuukautta mennä ilmaiseksi ja siirtää
minutipOf Alcoentre , oli siellä viime vuonna tässä
ketjussa , olisiirrosta seurasi useita väitteitä , että olin
tehnyt
ketjussa
onketju
avoin
järjestelmä
nimeltäänvankilassa siirtomaa minulle kahden hukassa
kuukaudessa he lähetti minut takaisinsiellä , mennä
uloskadulle , lähdin .
Koska minun tahtoni oli hienoa olla avoimessa vankilassa
ketjun , koska se kestipuolitoista vuotta Monsanto ja
ammateissa , että meillä onhyvin suljettu järjestelmä .
Vaikea voittaa , jopa minä, joka oli laaja kokemus näissä
vankiloissa taloja ja se oli sitten pudotin Monsanto
heroiinia , se oli mahdotonta mennä sinne, koskalääke ei
anna
ruokaa
tarvikkeita
tai
jotain,
joka
oli
ulkopuoleltavierailu olilasia , joka eisallittu fyysistä
kontaktia , mutta aina kertoi minulle kaikenpahan , joka
tapahtui minulle olihyötyä lopettaa heroiinin käyttöä .
*** *** Päättäminen
Pink Floyd - meitä ja heitä
" Us ja niitä
Ja loppujen olemme vain tavallisia miehiä
Minä ja sinä
Jumala yksin tietää
Se ei ole mitä me valita välittämäänhän huusi takaapäin
jaeturiviin kuoli
Jayleinen istui javiivojakartalla siirtyi puolelta toiselle
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musta ja sininen
Ja kuka tietää mikä on mikäkin ja kuka on kuka
Ylös ja alas
Ja lopulta se on vain pyöreä 'n kierroksella Etkö ole
kuullut setaistelu sanojajuliste haltija huusi
Kuuntele poika , sanoi mies aseen kanssa
Siellä on tilaa teille sisällä
"Tarkoitan , he eivät aio tappaa ya , joten jos annat
'emnopeita lyhyen , terävän , sokki , he eivät tee sitä
uudestaan .Kaiva se ?En tarkoita, että hän jää pois
kevyesti , koska minä olisin antanut hänelleselkäsauna - i
vain lyödä häntä kerran !Se oli vainero
Mielipide , mutta todella ... tarkoitan
kustannuksia ei mitään he , vai? "

hyvät

tavat

Deekiksellä
Sitä ei voi auttaa que sielläpaljon se noin
Kanssa , ilman
Ja kuka tulee kieltää se mitätaistelut on kyse ?
Pois tieltä
Se on kiireinen päivä
Minulla asioita mielessäniLisää hinnasta teetä javiipale "
Vanha mies kuoli
Copyright © Pink Floyd
Fragments
Fragments i
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Suljetut ja altistuvatjäädytetty pohjoisessavanha levy
odottamassa
käpertyäpoltettu
oranssi
valo
sävyjälämmitetty peitonunohdettu sielu , joka vaatii ja
sietää
kylmää
sähköistämiseenlöysä
muistiin,
ei
kuvitteellinen ja eksistentiaalista ,ääni eteneekuuma löysä
itsellesi aikaa rytmi hyökätä minua ja tutkia ilman
lämpöäkuuma jäähdytys maailmassa ,ilmapiiri ei ollut
sama pallo vierii nurkkaanvino pisteen allameren pinnasta
sisälläpaahtavan magma Jungletutkia ja yllättääupeita
vapaa ja ei ole muuta tapaa sanoa se on sanoja, sanoja
kuuma tai liian kylmä , kuten todella kylmä synkkä
ruumis , ikuisesti kylmäkuuma unelmakeväällä jalaakso
,joki ilman naurua on toivoarikottuja odottaa löytää ja
näyttää mitä pakenee ja viittaa luoda hitaasti ja
osoittavat, että vain kuvitella ilman etäisyyttä ja kunnon
yhtälön käsittelee kaikkikuuma kuuma kysymys , jopa
polttavankitarasoundi joka värähtelee istuinkulttuuri ,
joka on syntynyt sen hedelmiä ja enemmän tai
vähemmän ovela ilman tuhonsa tilanteen ratkaisemiseksi
nyt
eksistentiaalisesti
pysähtynyt
,
vaikuttaasairastuvuuteen sanoja , jotka välittävätkuurous
hiljaisuuden , sanoi enemmän huoltahuolta siitä, että on
herättävät epäilynsanomatta muttatehokkaasti lähetetään
suuntaan ja kirjallisesti.Koko totuus on, että on olemassa
totuus välillä ajattelun ja toiminnan tapa löytää
läpikäyttäytymismalleja, jotka tuottavat temppuja ja
liikkeitäkuljettajan itsensä , ja katso antautuiilluusion
merkityksetön sana, mutta aivan oikein sanoi , mutta se
on uskomatonta kaikkilomake ontaustalla teko puhdasta
epäonnea sopimattomana katso kasvaa ja tietää mitä
tehdätilanteessa , josta puuttuu kaikki tunne omasta
kuvaus , visio tai tunne , me usein sanovat, että emme
usko ja katso, mitä on osaamista ja oppiaja muita
merkkejäsamoja tai samankaltaisia tai muodossa lisäksi
109

tässä on esimerkki tehtävän abstrakteja tunteen
muodossa ei ollut realistinen sen totuuden läsnäyksikkö,
mutta
United
hajanaisuusmaailmassa,
joka
on
samanlainen ja kuten aina olemmesamankaltaisuusmutta
ei hänen yhdenvertaisen voi ollasyy tausta ja menetti
oman vieraantuminen , tässämerkin olemisen ja tunne
kuumia aaltoja, jotka ovat peräisin samasta sisältä voi
näyttäämaalarikehyksen muoto niin suora kuinarkkitehti ,
eiabsoluuttinen lopullinen syystä tahansa alistamista tai
alaversiomielikuvituksenyksinkertainen tosiasia , joka tuli
ulos
luonnollisesti
nokkeluutta
ja
incisiveness
merkityksetön , kuljettaatulevaisuudessa , että kaikki on
puhdistaa , jatodellisuuskovaa ohi tiedostamattaja
suuresti käyttänyt sen raivokkaastikokemustasana, joka
aina kuvitteleelohduton kuva täällähetki jäähuomiota
edellyttäen fragmentit katso liittyytajuissaan tähän
tunkeutuu minulle kirjoittavat , kaikkivoipa ei ole selvää
niin suora kuinlinjathorisontti , jossaaurinko laskee ja
piilottaa kerroksellinen unessa ja huomasi lyöty , mutta ei
koskaan pahoillani siellä syntyä uudelleen ja olla niin
kirkas kuin se oli ainoa ,aurinko pitää valoisassa ja
energinen kokemus , joten jospanee liikkeelle , jossa
kaikkiyksityiskohdat on kuvattu minimiin herkkyys vain
tapahtua ja muistaa joka sanan merkitystä ja
pidetäänhiljaisuudessa
kärsivällisyydestä
,tumma
selvänäköisyys , ei ennustettu , mutta ei vähentänyt
mitään järkevää vaisto , elleninvades'm eiI itsessään on
rakennettu ja ylläpitääpilarinAchilles , aina läsnäfiktiivisen
maailman , jossa se seisoo , ilman että kukaan katsokoon
nämä vakoojat ovat minulle minun ylistystä kuuluisuutta
,ankara todellisuus vain lämpöäveturimoottorit että tähän
hyvin hullu ja syvä matkatunneliin , et voi koskaan
nähdäsisäpuolelle niin tummatuotoskuvan jakirkas pää ,
odottaa vainloppua , mikä motivoi meitä jatyöntää meitä
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jasärkymätön voima jotain niin fascináveis kuin mikään
luotettava , vaikea tietää ja opi koskaan ollutweb , joka
on rikki , mutta palaavat muodostavatweb , se oli kova
jaonnettomuudentarina , olisyvä ammuttujoka tappoi
hänet varhain ,taustalla vihaa , mutta ei koskaan
välinpitämätön joku tai mielen tai ihmistä , niin älykkäästi
kertoi kaikille , että olemme kaikki summa , ja tulee
enemmän erilaisia ja samanlaisia yhdenvertaisen ihmisiä
,sen alkuperäisen luonteen , itse asiassa eisätkynukke
sellaista tekoa jaosa , joka edustaamatkan Lost in
Spacekirjaimettaidetta luoda tilaa omistaa kuolema mistä
tahansa päätepistettä ,huipentuma oli koskaanloppua
,kuolevatemme koskaan tapahdu juuri tapahtuu niille,
jotka tuntevat meidät , kun me kuolemme ja koskaan
tiedä se olisana, joka ei ollut loppua , mutta
yksinkertainen ja nerokasvähän hankala kuinkettu , joka
haluaa syötyvaltava nälkä kuin on oppiminen , ja haluavat
aina tietää enemmän ,niin tämä lähde pitkäikäisyys ,
koskaan tiedä mitä tapahtuu , ja vaikka viime kiipeilijä
pelastui ja muuttiusko hänen vuori , jarajat ovat vasta
alkuakallionnuorten
asenteista
,
painavampi
kuin
korkeudessa ja kun menimme alasja näemme, miten
paljon olemme jo saavuttaneet voittaa vain tietäävähän
enemmän olla eikä koskaan halua menettää , ja kaikki
voimme lentää minne tahansa koskaan laskea, koska he
oppivat lentämään ja kuvitella kaikkea , mutta kaikki
fragmentit ovat sanoja , ideoita ,ja ajatuksia .Syvä vesi
niin syvätaiteen pettää viittasiaiheeseen ole varmameriilmaa ja näyttää kuin taikaiskusta energiaa keveytensä ja
tunteellinen embebecido ja ternurentohiemanLisäksi tulee
yhdestä kutkuttava hetki ja koskaan voittamaton
koskahänen voittonsa oli aina hänen tappionsa ja
enemmän oppinut vain ollahäviäjä yksi taistelu, jossa ei
mitään sanoo ja tuntuuliukuvan maku , hänen, joka antoi
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voiton , sillä se on tarpeeksi oppia ja oppia elämään
kaikille , jotka hylkäävät meidät.
Ii fragmentteja
Layered , upposimatkan yksi porraskäytävä kiristelevät
metallin vaiheetpuhdistus rätti ,ämpäri lattialle , neliö
marmori ,seinät yhteen neljä , yksi tippa - by - drop falls
ja syvä , hieman , joku herättäälattia hämärässä , avuton
, yksi tukkiapintavalonsäde varjo vaikutus , reflectilasinkasvot ,katsoahajoamaan , yksi sukellus , hylky ,
kehittyvien poiju pelasti minut tukehtuminen , hullu
,pakeni ja menetti välillä tähdet jatyhjät kuiluun hyve
kannalta asenne, täyteydessä kärsimystä ja olla , ennen
pelko , niin pianon päältä tiellä laskeutuminen lentää
tervapiano oli lattialla ja sitten koskettaaensimmäinen
ääni ,ensimmäinen kuvaääni syvä kaikutyhjyyttäfin uinti
vedessä , lopulta hyppää bond mo liikettä ja kaikki , joka
hengittää ja on raahattiindesvaneceste illuusio , oli
erilainenhetkivaltameri
profundez
,neste
ja
suola
kirjallisesti ilman väri lyijykynä , olinäyttelijä show
huipentuu puoluelahja, joka tekee minut onnelliseksi ,
pyjamat sängyssä ,sänky kaatoi poreileva ja erilainen, se
olikuvan ilman maisemia , kaikki hengitettynä ,
muutoskäsitys , jatransmutaatio näkyi , ei repeämiä , ei
viivoja , ei sääntöjä ilman jotain puuttuu kaiken
kaikkiaantarina , joka ei kasva näy , tuskin kertoo ja sitoo
, totuus , ketjut ja lukot puoleltaritsa ,kohde ja on jopa
ällistynyt kuinnuoli ilman soveltamisalaa , solmukirjallinen
kaatunut , hillittömiä ,näön kirjallisesti , ei koskaan pois ,
kaikki näki halusi ja joka on aina halunnut olla , ja
taustalla ei olisiolennon , leikkaus ja vieritti karkea parta ,
yksi viikset , hiukset , yksi plus yksi kustakin kasvot
,ripaus kunkin maksukyvyttömyyden syntinsä , hänen
ajattomuus tasalla ja katso yhteensä vain ja ainoastaan
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kankaalla

pidennetään sitten hiekka, maa saha ja asunut siitä
lähtienkunsukellus , kaikki ylpeys hehkuu ja laskeutui
pohjaanmaailman näkeminenyksinkertainen laulu , tee se
tyydyttävällääkillinenisku
,visiome
kaikki
elämmetodellisuudessa
jonkin
toisen
näyn
jotain
tapahtuisi ja voisi onnistua kouristus vapautti ja hereillä
tunne jakirjekoskaan täydellinen sonetti onomakotitalo
riimiä , juoksi yhden lauseen , joka vaihe , niinjos emme
mene
ulos
ja
missä
olimme
syöttämättä
mukaisestisalaperäinen katoaminenjauhettalikatodellinen
piste kaikissa mielikuvitus illuusio sitten räjähtääkomeetta
, ja tämä planeetta elävä ei aina paskaa , jossa epäillään
juonittelua pohja oli asennettusuunnitelma ei keskeytä
imeytyvät kuulla yhdellä äänellä , jaulvontasuden kirjain
on historiaa , täydellisyyttä tuhoaminen sisältyiraketti
tähti rannalla niin outoa , mitä oli sanottu ja aloittaa
alasportaita liikkeellätyhjät yksi tippaaskel , sittenmetalli
kaide oli automaattinen ja vain yksi jalka joella , avojaloin
ja kylmä , kaikki, ei näytä olevan on kaikki katoaa ja
katoaa .Kaikki universal on , koska se on , niin vain yksi
kieli ,suu avasi janoinen ilo katsella suudella sinua
suudella ja halu ,purema ulkoasua kun matkalle veneen
vetää yli ja tehdä todellaasia, joka eion epätodellinen
muttaarvaus , nenän petizkuuma tunne , ja lentää ja
valloittaa Pluto , hänen sydämensäkivenlampierillinen
elämämuotokuva ei aina kuvannut katsohulluutta olisijärki
olikohta, jossakaikki luotu jalöysä suudelma odottaa
pitämään , joidenvoima vain esiintyyvakaumus , aina
sidottu hänen sydämensä ,halu pumppu javirtaus
kuvitteleevirtahäkki
oli
neljä
seinää
jaulkoasuahehkulampun
ilman
syytä
odottaa
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valaisemaanvoima , joka ei pelkää , ei voittaa tai häviää ,
onhalu luoda ja epämääräinen meri harjalla maalatakoko
aakkoset kutakin väriä , sen tavu javahvuus , joka
huipentuituulella mennä ja mennä ja anna itsesi mennä ,
erityisesti rakentaalinnan kivi allavesiputous jajokiketju
ottaa kaiken edessä , edellä oli jotain mielessä , hyvin
erilainen kuin yhdenvertaisen jayksinkertainen tarina
matkailu,ääni taituruus , joka ei ole nähnyt, mutta
levitteitä kiipesi toiseen soittanut up tikkaat vielä käveli
takaisin ennenaskel jalevitating ja vain yksi yrittää kiivetä
jokaisen askeleen oman yrityksen ja vakuuttunut ilma
kuvitellapiano ettävasemmalle asfaltilla kerroksessa oli
vainavain , ja se ei ollut sääli eikä vastaaja oli
uskoayhdessä aina uskoa paljastaa olo ja saat vainhetki
tuoksuva kuuma maisema merelle paistaa nähdä sinut
rakastamaan minun sukeltaa ,ollut minun kellua veneeni
upposipestä
kankaalla
,
joka
puhdistaapiano
asennettuolohuone, jossa kukaan ei halunnut olla ja
halusin vain siellä sitten ovesta oli pois kaiken ja koskaan
kuvitella syventää , olihalusaada sinutsilmukkasydämen ja
teidän pari , se kaikki pumppaus jamyrskyisä , on
vähemmän järkevä ja pommituksiinteko oli jo sodassa
rauhan kaiken kanssa eri mielessä yksikertaa ja laajentaa
mitä kääntyi jajälkeenlinnunlaulua ja ilahtuu vain tänään
oppinut musiikinsanoitukset , kaikki lajitellaan ilman
koordinoituatehtävänä oli tuoda ja lopettaa pelko uskoa ja
lopulta ei palauta matkustaa aina oli jo syvä pudotus
katolla ,ikkunaraollaan ja kylmä , pimeässätekoitse
asiassa koskaan tapahtunut mutta raportoitu ja se on
tarkoitus keksitty ajatus , että syntyy vasta ilmaa että
vettä oli vain paikka oman suudelmahalu vain sinulle ja
soittaa pianoa osa olisuunnitelma koskettaa sinua
huomata, että voit saadatuntumaa huomauttitylppä terä
olivahva kirjallisesti , ettei lakko jo tuntenutsolmio löysä
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tähdet yöllämatka tulevaisuuteen , jota ei tule ,
erilainenmenneisyyden ja nykyisyydenolivallankaappaus ,
se oli vaintarina, joka kaikki häpäisty ja lopulta mitä oli
jäljellä Pluto vain kirjoittaarakkaus yksi sydän kahden
seinän mahdotonta hypätä , jos tyhjästä poisavoin
ympyrä ,neliösuorakulmainen joka kiristäminen solmu ,
karistaapölyt ja nähdäpiano vain koskettaa sääli ja
pimeässä huoneessavalokuvattu kuva ,rulla elokuva ,
pieniä kuvia sävyjä fragmenttien nähdä, että sinä
heijastuupala , jossa kaikkisaumoissa koska haluan sinun
, heijastuu minun kuva , sinä yksin oletpeilin kehys .
yhteinen
Miten
päästä
pois
tästä
kipua,
joka
vie
ja
terävöittääkärsiituskallinen yksi ja ainoa .Se riittiilmeen
tappamatta , keskustella ja jokainen kyynel pisara on
löytökerroksellinen sydämen ja sitten häpäisty syntyy
nykyistä ajaa minut hulluksi ja ranteet ja ketjut
ympäriimpulssi tuomittiin sairas sielun ja tumma pöly että
mebob - taukojaaistien ja fyysisesti läsnä höyryä tämän
myrskyisän vieraantumisen root sielu löytyy yksi labyrintti
,itse vedit nykyinen sukelluksissa apatia toisen päivän
kännissäketju , joka sitoo minut vapauttamallalähes
kiireellinen hetki , jokainen odottaaallegoria elämän
kuljettaa paimen hetkiä .
Soihtu polttava , fulminará , tässähehku ja liekki syttyy
joka palaa teille minun huono sydän,löysä hevonen
odottaa kesyttää nauttia mitä tunnen , koska sinusta
tuntuu tuntuu , tässä äärettömäänjoka leikkaaympäröivän
ohi ja joka merkitsee mitään elämää täytyy elää .
Meidän jälleennäkeminen puinti magiaan , joka on
juurikatsoa ja nähdä äitisi kasvot ,lämpöä ja hellyyttä
kaikkikatkeruus vain tarvitsee vain nostaa minua elämään
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ja
aina
jopa
nähdä
kuoletpaahtavan
liikkeenhuuletaistillisuus ,läpinäkyvä onnea kuinhalaus
merkitys odottaa asui IT vahvan liiton erityisen hyvin
toivottaa teille , haluavat olla niin onnellinen kuinpetiz
yksi juuri kylvetty , tuettava ja lujitettavaystävyys on
jaloin rakkaudensaa sydämeni lyödä tahtia .
Isä olial isämaaginen hetki enemmän oppimisen koskaan
toivoa suurempaa rakkautta ollasuurempaa rakkautta
lasta
rakastavat
lapsi
äiti
on
jättiläinen
aina
huomaavainen ja älykäs isä ja poika poikani räjähtää
minut ilolla tunne ,tunteet , hellyys , rakkaus ja hellyys ,
onvoima, joka viittaa meille iankaikkisen ilon ,tahdon
kiintymystä , jakaminen , opetus opetus ja koska
molemmat täynnä onnea , mitä haluamme olla ikuisesti
nuori oppipoika noviisi isä.Tarkoititko rakastaa sinua ,
tunnen sinut , koska jokainen hetki ahdistustakysymyksen
ja vainvähän , koska en fascinas .Sinun kirkkaus on
minulle ainaekstaattinen kuvaakehyksessä , jossakaksi
cabemos
,
mutta
olet
ainakaunein
.Vieras
tuliyksinkertainen auringonnoususta vain ajatella täytät
minun kaltaiseni rikastuttaa , olet hullu totta arkuus
repiä
Eräänä päivänä hän olikyynel olisi tallettaa naamaasi
enempää chorares
Unelma
halusi
intensiivisesti
sukeltaa
heräsi
keskellämertaunen , joka kestää vuosiajohdot,uneksija
unissakävelijä ,yö sielun että iltahämärässäluku varjo
tunkeutuu ja herättäätumma puhdasta ja raaka illuusio
,enemmän ikuinen vanavedessäja katso mitä se syvän
unen eräänä päivänä - herätä ja uskovatmyyttiinaina
unelma päästä ja saavuttaa vain toisen palan ,
ollaääretön sopusoinnussa oman viiva ...
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pari
Ostetaansuudelmarauhallinen uni , joka turruttaa meidät
ja toivoa enemmän ehkä halua tietäämakea sinussa ja
sanot hyvää sanaa ja päivitähakkaaminenravistaasydän
luulet
tiukka
,
toisiinsa
ja
koskaan
sitomatontaOlenvirtasuonissa
,
että
sydämesi
pumps'mleyhkä keveys ja selkeys koskaan rytmisesti
kärsimystä tai pahaa beating'm kuten sadeveden ja
kiveäsand'm sinun, joka ei irtoa helposti ja maistella sinua
ilman
sinuatodistaa
tässä
olen
puoli
etsimään
taskussaankerroksellinen boot sitomatonta odottaa sitoa
jasolmio , joka ei koskaan kumota , koska oletkenkä
minun pari Minulla kuten rakkaus .
elinikäinen
Vuonnaikuinen pitää se siellä menee alas ja sitten ei ole
mitään keinoa taistella sitä , sen ympärille tai manipuloida
sitä onkauhu toisinajattelija pulputtaa ja huipentuu yhden
pisteen lakkomieli luomisen , mielikuvitusta tai vain
maalatakukoistava vihertymistäsävy ja että sävy napata
elämä elää ja kukoistaa , tässäpisteet olet aina halunnut
huomauttaa , elää intensiivisesti
rakkaus
Katso
löytää
nopeastihalu
voitti
menee
ja
kaatumisiasuolainen meri kivet ja päällystetty syvyyttä ja
kerroksellinen katso seisoo
Kylmä, että tuleerauhallinen uinti ja hajamielinen löysin
itseni mukanalähde vettä päästälänteen kulku toisella
puolella
mikään
ei
ole
vaikeaa
juuri
koskaan
polkeasamassa vaiheessa ja etukäteen saa sydämen
pelata musiikkia , joka kutsuu sinua tuuli, meri ja maa
voittaa tarpeeksi rakastaa .
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seinä
Jos se tapahtuisi eivät tiedä puhaltaa kylmää , kuplivaa
jäähdytetyt häpäistymieli , ja myisielunsa ,puhdas ase
ilman
sentimentaalisuus
tavoin
sidottuelin,
joka
hallucinate ja sitä ei koskaan tulossa, koskasielu ei petä ,
korot superiorizamutta se on puhdasta niin , että
näkyvästi altistaasuljettu ympyrä , raollaan keinoja
ettäalistamista jailluusio syntyyäärettömyyden ukkonen ja
kaikki
pysähtyy,
kunkirkkauttavaikutusta,
muttasairaushenki näihin tarpeisiin kehon jatietoisesti
syöksee meidät kuiluun oman hyvinvoinnin ja leeviläinen ,
ja pysyy liitteenä joka häiritseetunnelmia jasairaushenki
onkasvain kestivät tuskaa ja kuinka huolimattomasti ,
ettävaikutus ja vaikutus , joka on metrin päässä
jakävelymatkan päässä ontäyttävät sielun ,hengen
,ruumiin ryhmitelty olo jossa kaikki epävarmuustekijöiden
tai koska elimistö ei kestä haavan iän tai sairauksien
vaivoja ja sitten tämä henki itsensä ja itsekkyys tullut
tahdon vaan häiritseesielu ja tässä huippuunsa ajattelu
vaikuttaahenki vioittunut ja ylitys puhdas , vahva kova
kuinseinään pysty hyppäämään .
ajatella
Neste kaadetaan mielikuvitusta ,aivohalvaus ihmetellään
yksi upotettu hulluutta ja syvä se tukee sopuisasti kautta
harmonia
palkit
jataika
valtaa
kehon
ja
tunkeutuutiedostamaton tietoinenmaailman esiintymisiä
katso olo muuttuukauneuspuhdas hengitys jaäärettömyys
tulee näkyväksi rajan sanojen ja laajenee tunteita ja
toimia ajattelematta muuttaa teidän syy ajatella ja
kuvitella koskaan miettinyt superiorizeolento , ajattelun ja
toiminnan muutoksiin .
ystävyys
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Twilight iltahämärässä nähdä kaikki tapahtuusuojassa
poiskuvitteellinen vihollinen ,taistelu kulkisiaselevon
rauhallisin mielin , kääntämällärauhallisuus ,yö oli
laskussa , ja aloin tuntea , että kosketus, että
tuntuupehmeä ihoja iätön energian puhdasta ystävyyttä
vahvempi ele hellyyttä kuin mitään intohimoa tai
rakkautta ja mitäpesä vainripauspeukalon ja vain kuvitella
, miltä se tuntui ja viettiketjun kaikkien energiaa .
oppia
Häikäistynyt ja kiehtoovalunut mehu , muuten todellakin
synkkää tai affronted vaan istuuvaltion hälytys , ilman
pienintäkään tunnetta minimalismia pyörän katso, koko
kaupunki , niin sekava tai väärinymmärretty tiedä,
päätettiin , mutta se kaikki on järkevääkunyksinkertainen
ilo kirjoittaa sinulle pyytää ei tarvita , kun se tapahtuu
vielä katoaa ja kaikki tuntui ja näki , mutta katsokaa ,
lukea ja kirjoittaa tulkita , omaksua liikenne oppiminen ja
opetus , katsohengenvetoon kasvaatuulen ,ja sitten
katoaa , lentävät 7 meret poisando sanoi mainitulla katso
romahti syvennettiin , kaikki ystäväystävä, joka ystävä ja
jakamaton , mutta ei näy olivaroitus ,ajatuslahjakkuus ,
joka lentää juoksee , juoksee ja kuvitella , ettei ole
olemassamutta aina todistamassa uudestisyntynytyksi
päivä yksi vain ajattelee , koska jo tänään , nyt
ontulevaisuus
jakovaa
kirjoittaminen
nauttimastayksinkertainen lämmittelyä ja ennen kaikkea
luoda ja kuvitella ja luoda uudelleen ja takaisin paikalleen
, joka ei koskaanoli jättänyt sen , mutta kun siellä jo
katsoakelloa edullisesti läsnä ajoissa ja todistamassa
tosiasiat , siivotaan jaainutlaatuisen tunteen iloa , joka
tuleesulaa ja niin normaali tummuminen niin yleistä , ja
vastavarhain jaherääminen jatummat javalon taikaa yö
käytännönläheisesti
oli
levitating
ja
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soutuveneenpohjoiseen ,kimeä ja kimallusta tietenkin hän
oli , että yksi piste , jossa tuotto jameri niin vaikea
kuvitella oli suunnatonja valtava raivovaltameret , jotta
tämä käsitteleelaittoman matkan ilman isäntääneliö
pallokolmio päinvastaiseksi kuinpyramidisarkofagi mielen
käsittämätön
sielun
...
kuinunohdettu
elävä
,
menossasivustollakuvalehtiä
joka
ei
kuivusen
tarjonnankynä
jakirjallisesti
planeettamme
kunkin
antennin , satelliitti tai yhden säikeen joka pitää
yhteyttämuiden planeetan ja matkusti puut he ovat
syntyneet oksat ja kukat Gardener paistaa koko päivän
ovat kuinhehkuaMoonlight tapahtuisi ja sitten toinen
hyppy , plusharppaus nähdälapsi syntynyt ja erityisesti
katsella häntä kasvaa ja oppia ja oppia kaiken näet ja
muuttuu teko , ettälapsen kieli on pehmeä iho
ylivaltalasten
nähdenvanhemmat
ja
opetuksen
takiakaksinkertainen tarkkailija laiminlyönnit oppimisen ja
oppia ja tietää kuinhengen , jotka ovatpari , jossa
vastavuoroista oppimista on paljon minun ja sinun haaste
kasvaa ja oppii aina ja tietää hyvin elää .
Tunnenkärsimystä , joka estää minua näkemään kuin olisi
todellinen
hyvän
käyttäytymisen
,
mutta
aina
niinsurullinen
clown'm
fake
hymy
sisälläilo
ei
vastaaulkopuolella tuntuukellua , joka saa minut
poisnormaali paikka olisi matkoilla ja pysyä pisteessäjossa
Dista oma näkemys tuntuupohjaton voittajana , luonnoton
ilmiö vaaneläin tuntuuvilli raivokkaasti ja nopeutta , alkaa
kuristaa
ja
tappaa
kuinsynnynnäinen
voimaedeltämäärännyt
epäonnistuminenaikaa
ja
etukäteen jamatkan ilman jälki onkuva vastenmielinen ,
vihamielistä ja syntinen todellakin katsovalan taivaassa
lämpötilan korkeus , tuleeiloinen ja rauhallinen tuore
kehäkukka , joka sanoo stop, kukoistaa ja kasvaa , tämä
väkivaltainen surge on vainhuono hetki kaikkiraivokkaasti
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voidaan huipentui ja parantaayhtäkkiä anna mitään tai ei
mitään vaivaa ja puhtain vauhtia kertoo tekeemelun ja
laittaa sinut ajattelemaan aion voittaa kaiken ilman
pelkoa , ilman koskaan oppia olemaan elääansa , jotka
teitä vihaavat hallussaan eiolet , oman ihmisen itse näet,
että hyviä tekoja tekee sinut tähti maan päällä
pudotamopilla pyytää, että kosketuspiano , koska minulla
onsuunnitelma
emme
koskaan
päästäalkaa
estää
suorittamalla sinun ja lentää tasainen ja liehuuukkospilvi
onmonitekijäinen edellytyksellä, että tekee meistä
sateessa sydäntäsärkevä tarjouksen ja kostea maa
seesteinen
kasvot
lukeminen
näyttääarveluihin
ilmanarkkitehtuurin
engineering
voitavansa
,
viittaafantastinen ,realistinen saavuttamaton , koska
meillä on kaikkivaltuudet , jotka uskomme , ennen
kaikkea olitumma ympäröivä lasi mutta ehdottomasti
läpinäkyvä savustettu sävyjä arvot ovat kuinkukkia
tarvitse kastella niitä jatkuvasti ja mikä onsiemen
kasvaamielessä olla erilainensama kuin meillä kaikilla on
vaistot ja raivokkaastihyvin ihmisen sielun lisäksi
asianmukaisia juomamagic onjyrkkä tunneli , jossa
näkeemerkintävalo
ja
jonka
pää
onepäonnistumisenpohjattomaan kaivoon kaikki olemme
puhtaita takavarikoitu ja teloitettiin .
Katso, kukaan ei voita niiden maailmassatunneli kulkee
suorana tulevaa valoa ja valaisee tiesi sillä mitä meillä
onelämä linja ja se on määrä suorittaa .
Rakkaus
kärsinyt
syvä
rakkaus
koettiin
unohdettualaosassa menettänyt katui ja elänyt .

myös

Mask asuvatlopulta miten lopettaa kaikki ja lopussa ,
katso, varmasti mitään yhtä varmasti kuin ottaa mitään
muuta epävarmaa inserttipieni ja jatkuva linjarajan , joka
ei
ennakoiääretön
,
niinlinjat
ovat
kaksi
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pistettäauringonnousun javain äärettömän vainkuoleman
edessä on tulossa hitaastihengityksen kaikki tuntui , vain
koska he eivät koskaan nähnyt toisen kasvoja
vaanpeittämääntummia .
muisti
Sinulle kärsi tunsit rakasti sinua kanssa olet asunut
koskaan rakastanut toista kuka suuteli vuonna näit
tuletrakkaus , että aina muistamaan koskaan tuntenut
niin paljon kärsimystä mitään valmiita kuolemaan läpi
minulle kirjoitit niin että minä kärsi ja kuoli ja
koskaansinulle koskaan vain tuntui menetetty .
Lover tietyllä hetkellä tuntui pitkälle vain yksi päivä
poisrakkaudesta joku jo rakastaja .
ajatukset
Odotetaan jotain syntynytpeili on minun ja pohdintaa
pohtia , kuinka hyvä eikä vain sen kuvan myös tämä
yksinkertainen heijastus ilman peiliä toimitettiin .
Kirkas yöpimeä yö niin selkeä kuinDawn missä kulmat
oman viehätyksensä tullut tosi viheltäen lintu, joka lentää
ja kaikki pyrimme vapauteen.
kirjoittaminen
Olen ... jaenemmän hyvä, että voi ollarooli jakynä
vastustamaton erityisesti haluavat vain ajatus
Syöttäminen
Kuollut !Kyllä , se olilopun alkuaaluntäyskäännös ilman
katkeruutta , mutta ilman arkuus olimatkaa tehnyt mitään
kuvaa , ja ilman rohkeutta vastustaa alin ja ylin oli aika
lähteä tai jäädä tähän paikkaan , kuvitellen kaiken ja
mitäänJoskus hän lähti ja meniäärimmäisen pohjaan ,
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joka sanoo ei pelkää eikä vapistamatka on palautettava
tämän maailman upotetaansyvyyteen kauneutta, joka
minulla on , on kaikki ja kaikki , en halua mitään , sillä
kun ei jätä mitään vie, että mitä ajattelin .
Abyss'mjyrkänteeltä jossarako onlopussa .
Odota ja hän ratsasti hyvin , haluavat ja haluavat
hyppääminen , hyppivä ja tupakointi käveli ilman selausta
kohde ahdistusta vaihtelee iän vaikka aina asuu
ansiosíssimo tilassa odottaa jotain , haluamme aina jotain
, kaikki meissä seisoo auliisti tahtomattaan.
tikkaat
Istuin equacionei , mutta tulos ei ollut lähelläodotettua ,
alasportaita jahissi vaalean ja tumman välillä ja
kiristäminen katso, hän auliisti toinen liikkumavaraa siellä
meni ja hitaasti laskeutui koskaan laskussa.
Pääkonttori
Kyynel ,intuitio tai tuhoaminen , että ajatus on
kaunisdrinkinruokala
jääkaappi
ja
tuodapaikallisia
pääkonttori ja kaikki menee kylläinen ja upea
olemassaolon .
Haluton lopettamaan , päättyy niin hän on kuunnella
sanoja pidemmälle saha tämä pelottava kuin voittaja taas
ei halua mennä , ja siksi olen ja olen lyhyt
sol
Mitä oli tapahtumassa tuntui surullinen Dawn yksi puku
joka tuli illansuussa asui , elvytetty ja uudestaan olen
sevoimakas aurinko .
Uudestisyntynytsavuverho katso, hän on syntynyt ilman
pergamentille tapauksessa katso, se oli hetkellinen
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jalaatta liikkuu pois ja vasta elää toisen elämääkuva on
yksinkertainen
nähdä
joka
hetki
kuvakseen
ja
uudestisyntynyt
Katse hajuvesi ,tuoksu hulluutta, hulluus kidutus
ajatuksen ilman kaikkia sitoutumattoman suhteellinen
,sydän orpo ,kipu yhden rakkauden niin monet muut ,
että sattuuilmeen ja tappaahalu ja kaipuu johtaa
vainhetkitällä kertaa oman ajattelun , luultavasti kaikki
olemassa paitsi hyveellinen kuvan mutta koskaulkonäkö
tai kuntomieli ei kuole aikaan fyysistä olemassaoloa ja
yhtäkkiä kaikki menee pois , tai voi johtaa .
Living kuoleva
Elämän ja kuoleman välillä ?Auts !Anteeksianto , se on
sijoitettu ?Ilmeinen , joka ei koskaan tappanut ?Jokaisella
on elinaikaahetki .Kaikki poikkeuksetta heti kohtalokas
ajatella me kuolemme pian ja sitten elämme on niin
,kontradiktorisen naurettava
päättäville
Rakas ystävä ... Kirjoitan liian pitkälle ... olit poissa ...
pikku ystäväni ... tänään sieluni itkee sinulle ... !Ota
sydämenimahdollisuus ... anteeksi ystäväni ... minun
vapaus pois ... menetti taivaassa ... Olet otettiin ...
return'sa ilo ... niin hiljaista ... Hiljaisuus ,puoli-tie kuka
kuoli ... annettiin anteeksi ... viimeinen sana ...
Broken
Jos haihtua minulle sieluni , mikään pysyisi salassa plus
roskat , tietämätön fantasia .Syntynytalaversio kelluu
joutilaisuutta toinen hetki , erityisesti .
olla
Ääni ,suu sydän ,lempeä kosketus ,väri yksi unelma
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iloitahetki
,
epätoivoinen
ainutlaatuinen
ja
innoittamanaterävyyttä ilman matkan ilman rajaa leikkaus
taistelua
,
mielikuvituksen
että
poikasen
verta
kuvapunainen ja tulehtunuttunne kipua, se ei olepalapeli ,
muttatodellisuus ,visio .Kunmuut saivat yhdessä ja
uskomme
niinhyväksyjä
ja
kannustamalla
ulkoasuaolemassaolon , väärennettyä , käänteinen ja
peilikuvana.
Kaikistasatuttaa minusta tuntuu, että kuulun joku
pelkäämättä myötätuntoa , hullu , passionless ja puhdas
sielu ilmannykyisen solmun , mutta toisiinsa , ja
yhtenäinen , yksisuuntainen ,viimeinen tahto ja on ,
jalopussa mitään olla ...
poissaolo
Jos kosketus ja nähdä maailmaa , olisi saastainen ,
ilmanmykkä Kosketusherkkyys , ainakin sitä mieltä, että
joku ylittää minun todellisuutta .Suruni on helppoa kuin
kaikki onnellisuus saavutettavissa kuin saavuttamaton
.Taikaiskusta , ilman ironiaapäivä sanot , kosketa minua
tuntemaan , miten sinä katsot minua ja nähdä , kuka olen
ja ei mitä minä olen vieressäsi .Palavan tulitikun polttava
kipu minussa , joka päättyy , kun kaikki palaa .Koskaan
vei sinut , tapa, te sanotte , että sinulla , koska et
koskaan jättänyt hänet ja tietää, että rakastin sinua ja
tulee aina rakastamaan sinua ...
kuva
Rakastan sinua useammin kuin ne, jotka sydämeni voi
voittaa ...
Hengitän ulos | sinua innostaa sinua |samaa ilmaa |
rakastaa
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Olen kaikki värit maalata maailman ...
Minulle , sinulle ja niille, jotka haluavat minut
eräänä päivänä
Istutetturoot sydämessäni tänään , tämä puu
Sitä kutsutaan rakkauden ikuisesti elämään voidaan repiä
, koska hän elää minussa
muuntaja
Siinto voimatasapaino jotka muuntavat todellisuutta .
Sähkö- paneeli ohjaakannat ja kohteisiin yleisvirtalähde .
auringonvalo
Palaasuoli
Obscuremaallinen luonne .
Valonlähde kuuluu kuten
ettäelämän lähde ja valoa .

tippaa

sillä

perusteella,

majakka
Etsii jatkuvasti kääntyvästi liikkeenpoikkeavuus .
sähköteloitus
Noisy hermot vilkkuvat sydämen sähkötapaturman .
Sähkömagneettinen aaltoliike
Tule ja meneaaltomuodot ajatuksia ympyrän aaltojen .
sähkö
Kulkee kehoni tämä nykyinen , joka tuo minutpiiri aalto
sähköinen pulssi
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Olen ravistellut sähköimpulsseja kiertävä tilassa .
Totuuden valo
Tehokkaasti paistaatotuuden, kun löysi impulssi .
sähkökatkos
Callan onpiinaavat äänet kirkas tunne .
kynttilän valossa
Syttyy kipua
Kertyneetsulanut vaha .
Electric ovet
Avaa kevyesti koskettaa , mutta sulkeminen ei ole aikaa
avata .
Moottoripyörä moottorisaha
Leikkaa elinvoimainen vihaa juuret pimeä energia .
sähköiskun
Sähköllä kirkkaassa savu tyhjentää muistin .
Sähkömagneettinen turbulenssi
Parvimyrskyisä ääretön electromagnetismos mielissä .
ray sähköistää
Kutensähköistää energia säteen että lamauttaa mielen .
pirullinen valot
Jokaisella olennolla onpirullinen sähköistää valo vilkkuu .
Vilkkuva
Vilkkuvat valot vaivaavat minua
127

Kulkuakatkeamattoman ketjun .
hämärässä
Peittävä syttyvät omituisia olentojahämärässä .
Sähkö Wire
Johdot kulkevat lävitseni kehon elinvoimainen energiaa .
10 virtapiirin
Subo ja eteneminen osaksi10. piiri ja onlahjomaton
sähkökatko .
Sähkö- syksyllä
Electric putosisanoja ekstaasin ja tunteita .
Light leikkaus
Sharp ja kirkas kaikuja ,
Shining light tarttumalla ääni rikkomatta .
Lightning Tumma
Salamat hämärtäähairahtunut olentoja silmän orientaatio
.
fluoresenssi
Bloom ja pudota eikä ukkonen kaikkiin suuntiin ja
merkityksiä .
" Ofusculência "
Lävistykset salama varjoonsa toisen ilo tuntemuksia ja
ulkonäkö .
hehkumistila
Leikkaavat kaaria syvällä sielun että pitääelektrodi 128

dynaaminen ja hehkulamppu iskuja .
Electrocutáveis
Kutenvihje mäiske minulleristiriitoja ja tunteita, jotka
edellyttävätvahvaa ja määrätietoista valoa .
Twilight puuttuminen
Kääri minua hellästi korkealla valot olemukseni varovasti
ilahduttaa salama .
muistelu
Imeytyy sopimuskirkas päivä , yritän totutella tulla ulos
pimeydestä javoima valon , jakaa valtaa ja energiaa koko
constelar yhteisöä .
uhkaava valo
Uhkaavien toipilaana valot vaivaamaan meitä ja anna
ennakoidavaaraa .
Yövalo
Tämä valo mukana olet paimen hetkiä ja voi kohdata
pelottelee sinua salassa .
punainen valo
Voimakkaan punainen valo ja estää kiihdytin hermoja .
shokki
Zarpares sokki ja epäpuhtaudet mielissä ilman impulsseja
ylös laajaa .
Yritys Light
Valaistu mitä ei tapahdu eikä yritys tuntuu kevyeltä .
ukkonen
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Thunder jauhaa ja särkyä nälkäinen ääniä ilo .
Tehokas valo
Tehokas valot tuomita toisten elämää koulutuksen ääniä
Rays
Kuinka voimakas ja lacerating säteitä leikata siteet
mahdotonta sitoa .
hämärässä
Varjostaa tietoisuus , jotka tunkeutuvat tilaa vieviä
valonsäteet .
kirkas valo
Tehokkaasti valaistasumut musta valo
Cosmic valo
Koskatunkeutuva ja
unohduksen sielun .

syvä

kosmoksen

että

lievittää

Power of light
Parantava
voima
valo
valaistu
minulle
syy
säikeetesinahan epätoivon , olen kiitollinen .Tämä valo
ohjasi minua suuntaan nykyisen ekstaasin arjen ,
valaistunut minut sairaaksitulevaisuudessa ja kohtuutonta
niin kyllä ukkonen ylös teurastus minua ja vilkkuu riisuttu
Dynamite kohtalokas ilo .
Joten kyllä kovettaa valon ja liikkeen se kovetetaan minua
ja lähti kalorien suoliston kurinalaisuutta ja tarkkuutta .En
tiedä, jos tämä valo syttyy minulle viime koska pelkään ,
että hän ei ole valoa ajaa energiaa .Näin ollen on kaksi
napaa , kaksi energia ääripäätä .Ja minä iskipositiivinen ja
paranemista eikämustaa ja piinaava .Tämä valo
tuleeselkeyttä tunteita ja rationaalisuusvälitön ja
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impulsiivinen
hämärä
,
ilman
siirtyminen
ja
läpinäkymätön aistit , ei upotettu tunteita tai naulattu
.Valo on vahva , voimakas ja polttaa kaikki sen säteet ,
jotka vastustavat sitä , liittyävaloa,aistit .
Ei tule impulsiivinen energiaa ja voimaa , tartulahjakkuus
olet ja voimaa kuinterävä blue ray ja ventilaste kuumia
aaltoja kokenut eikä ilkeä ja läpitunkevaa ajatuksia sortaa
meitä kuin varjot ilman valoa , että rehu .Joten haluan
sanoa , että on valoa sinulle ja on ukkonen , myrskyt ,
energia- ja kevyt , lähinnä kirkas valo , ja puhdas sen
alkeellisin muototuli, joka tuli, joka ylittää meille ja
ruokkii meitä ja joskus polttaa meidät , niin on elämä
tehtysiirtymäkauden ja vastustajat valot vastaanjuuri siksi
tai tunne energiaa, joka antaa meille voimaa ja
elinvoimaa kestää niiden heikko sokki ja ilman voimaa
että häpäisevät ja löytää tekosyitä syitä niiden
osallistuminen , ei ole valoa ilman energian ja kaikki on
energiaa ,kaikella on valon ja liikkeen ja nykyinen , se on
itse , uhkaava ja usein asettaa meille outoja maksuja ,
jotka eivät ymmärrä , koska ne eivät ole diriment ei
uskalla ristiriidassa muiden energiaa , mutta yritä laittaa
ulos valoa , mutta hänon läsnä ja miten se paljastuu
suodattuunäkö- ja näyttää meille selkeys ajatuksen
kauttahiljaisuuskertaa
,
ja
on
hiljainen
kuin
kovettuakatsella ja nauttiakunniaton vammaisten että
toiset kulkevat negatiivisia tai positiivisia energioita.Mutta
se ontosiasia , ettävaaleansininen ray uhkaava, mutta
myöntää, että energiaa kuka se jos haluat kuljettaa ja
ettävalon nopeus ,välitön ,toinen , osa aikaa , jaaika on
hetkellinen
joten
ei
tule
leikkauksiapuitteita
eivätkäkaikkein naurettava käytös koska jokaisella
onoikeus energiaan , positiivinen tai negatiivinen vaikutus
.Onkolacerating vaikutus mustan Faíska tapahtuuneutraali
napa järki ja hulluus harjoittaaelinvoimainen energia ja
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nälkäinen ilo ja luminary , niin kehotan teitä käyttää
omaa energiaa pääsee valoa ja esbaterápolttava hymy
kuin tuhkaa ,riisuttu lämmön , mutta kiihkeä kun
sekoitetaan .Toisen Quadrant on Blue Ray häiriöttömän
ajatellut joulua ja korosti valot , jotka johtavat meidät
häiriötekijä .Blue Ray tuntee tiensä , ohjausta, opastusta
ja tuomio on kehysenergian ja fotonit , mahdolliset
oikosulut , mutta elinvoimainen ja impulsiivinen aina
kulkeevalonnopeudella , mutta ei blue ray .On tämä
siirtyminen energiaa kohtaamat käytännöllinen energiaa,
mutta ei ylitsevuotava obstruktiivinen jotka estävät meitä
elämästätilannekuvan ,ukkonen sekoita ja näkyvästi
vaikuttaaääniaalto , joka tuottaa ääntä nopeammilla
nopeuksilla , mutta ei niin voimakas .Koskasuoraa
vastakkainasettelua
ja
hukkua
kirkas
ihmiset
paksuuntualäpinäkymätön valot , jotka vääristävät mikä
on todellista ja tuntuu epätodelliselta , mutta
kuvitteellinen valot myös sevoimamielikuvitus valo .
Blue Ray
Raivostunut Blue Ray valtaa minut on paahtava energiaa ,
joka
virtaalikainen
huokosiin
ennakkoluulot
ja
intoleranssia , että tämä sininen salama iskee .
Laser valo
Tämä
laservalo
tunkeutuu
ja
näkymättömästi
tunkeutuunäkymätön ja huomaamatta .Se onpsyykkinen
ja
mestari
valoa
oletusten
liityristeykseen
oma
psyykkinen .Huomaamaton ja harmiton syiden kautta
säteen imu ajatuksia ja ennakkokäsityksiä myrkkyä
omistaa myrkkyä ja sen vastalääke .
Katto valo
Tämä

savu

tunkeutuuvalossapeitellyn
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mielen

rätit

muistoja tekemättömäksi löyhään päämiesten suuntaan ja
toiminta, toiminta , että moottori , joka jäähdyttäävaihe
kiihkeä ajatus hidasta ja ristiriitaiseen massificador vasti
.Lävistyksiävapaa-aika on innostunut ja jakeleeaivot ja
jännittävä valot Deambulante sähköverkkoon ärsykkeitä .

Nämä muistot , jotka valaisevatullakolle ikuisesti ja jotkut
ovat aina auki tai kiinni arkkua .
salama
Lämpö ja tummuu ja muuttuu liikkumatta ja hiljaa ,
mutta valikoima ja ääntä, kun se tapahtuu, on
hengästynyt ja ylivoimainen , joka tartuttaaraivo elää ja
olla läsnä muun valot ja valaisimet tai jopa yksinkertainen
mutta silmiinpistävää ohikiitävä pimeydessä huokaa ja
taukojalisää sähköistää hiljaisuus .Tämä salama tyhjentää
omantunnon merkitty antamalla kaunopuheinen ja moans
että toimien nopeuttamisen negligenciador tunnetta
omaisuuden olla mahdollisuus tuolloin putosi toinen
salama tässä maailmassa .Vaaleanharmaa tuhka että
nämä merkitsevät lämmittäävilli ja vahva rautoja
vainkolhiintunut olet tartunnanviime vaaleanharmaa ja
jokapaikan tulevaisuus , joka ei unohda ja että kapinan
sinua .Leikkaahetken mielijohteesta ja etenee hitaasti
vääntörakenne ja effusively kerron ohjaa sinua , ja
heittää sinuthyvin valoa, joka hukuttaa muistoksi hillitön
sanoja ja kaatamalla janosi valoa .Vuonnameteli
ovatkytevä hiillos magneettisen elimen pillit ja vilkkuu
sydämessäsi palava halu jotain , viriili ja maskuliininen tai
feminiininen ja aistillinen sitten , tämä kaksinkertainen
loukkaus sinua luonnettapersoonallisuuden , joka ei tuota
edes yhdelle puolelle taitoiseen .Nämä vaaleanharmaa
lämmöntumma
jakevytmielistä
ja
ovat
heidän
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lämpösuojan sateen ja söivät että leviäminen mantereelta
ja ajaton avaruus .
Kun otetaan ilo
Tämä valo, joka tunkeutuu ja antaa meille oivalluksia
ylellinen ja johtaa meidätlukemattomia nautintoja
masentava ja ahdistusta kemia istumista mielihyvää ,
mutta ei kovaksi, mutta painettu naiivi ulkomaalainen
kasvot ilo valaistaolento tai tunne tai tunteita.Emotion
että tunnet mielihyvää häikäisevä ja paistaa ja lievittää
supistukset tuntuvatliikaa ilo , tämä ylimääräinen , joka
ohjaa meitä muita aisteja ja nautintoja .Syntymä ilo
kehittää ja ruokkii riippuvuus, joka ei kutistu eikä liiku ja
ottavat yhteen hullu ilo kieltäminen hiukset .
hypnoottinen valo
Haparoiden tuntui edessä valo hypnoottinen todistaja
tunteita , jotka lupaavathalu riippuvuuden että valo, joka
johtaa meidät virtaviivaistaa ja uskon, että siellä on valoa
.Sillä me olemme taipuvaisia ilman luottoa ja ei ole velkaa
, pysähtynyt kuin hypnoottinen elämä ylimaallisen
olentoja , jotka antautuvat hypnoottinen ilo lähteistä
.Paheet että nämä rave hiukset ja kulmakarvat ladattu
vaatimattomuus ja joutilaisuutta .Ylimaallisen tämä valo ,
joka johtaa meidät uusiin haasteisiinsaman ajatuksen eri
reaktiossa , nämä hullu ja puhdasta reaktioita päinpuhdas
halu saadavalo hänen valta syöttävät sitä ja ajaa löysä
kiviä , jotka tulevat yhdessä kuin savellalämmitys.
kirkas valo
Tehokkaasti että valo jakautuu vieraantuneen elinten
liikkeen ja värähtelee kahden helppoa tapaa kirkastaa ,
mutta ilman virtalähdettä , se on itsenäinen ja pysyy
surua ja tyrmistystä systeemisen hypnoosi , joka ravitsee
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ja kehittyy .Mutta tietoisesti onvoimakas valo sammuu ja
itse lähettää saman sammuu .
Psychedelic ukkonen
Psychedelic kietoutuvatukkosen rohkea , että tukea ja
parantaapoikkeavuus, joka tulee siitä, että olemme
kuuluvat tämän trovoa-psykedeelinen .No tässä se
säteilee koherenttia valoa ilman valtuuksia tai vaaka , se
olisi
vaintekosyypoikkeavuusBlack
Thunder
,
että
altaaseenpanotoimet ja hymyilee omituisin ja syvää
syystä absorbanssi koska se sammuu , alue ja
liikkuuilmanvähiten
salamyhkäistä
,
näennäisesti
maailman psykedeelisiä valoja vaivaamaan joille se jos
haluat ovelampi , tai nauttia nautinnot porrastettu
värjätty vääryyttä vino värit pysähtynyt , haluton
luomaan tai pelkkä hemmotteluun .Täynnähengessäajatus
sirpaleet hajanainen seikka ovat ne , jotka kuvittelevat
toiseen maailmaan , pois häiriöitä , jotka ärsyttävät meitä
, kun me naarmuttaasilmän , tai yksinkertaisesti vilkkua
.Tämä liike vieraantunut muun liikkeen , hehkuu ja
spraykaukainen ja tietämättömiä mielissä yksinkertainen
tosiasia onvarattu tai hektinen .Thunder on psykedeelinen
ja ajaa pois henget ilman niitä ilmeinen , koska on
olemassa , onrinnakkainen todellisuus huhuja ja
myöntymättömyyttä kuinmörkö , eikä kukaan täällä syö
outoa persoonallisuuksia ja aliaksina ennestään vaikka on
todellakin.Siksi kaikki on epätodellinen on ajaton tarina ,
mutta on jotain , pelkää, pelkää , että deports
vuonnahorisontissa 5 mitat , polígonas ja lineaarinen ,
mutta ei todennäköistä tai edes asetettu mitään piirre ,
tämä piirre on , ettäpallonpuoliskonjatuonpuoleinen
apotheosis ajatteli .Ei kukkia tai kasvaa filamenteista
abstrakteja ajatuksia miksi , kyllä merkkejä ovat
syntyneet pulssia koskaan nähnyt , ja koristeltu ,
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jäljitelmä liikkeitä ja sopivuushetkellä, mutta kaikki
tietoisia ja minimaalisesti laskettu .Ei laskelmia ukkonen
on todellinen ja arvaamaton , että on olemassa todellinen
spontaanius , joka on järjetöntä ajatella mitään muuta
energianlähdettä psykedeelistä .Hio ja jauhaapäät
vanhaan ja on desvanecestes keltainen lehtiä ja syövät
bibliófagos , ja ilman sitkeyttä pelotella vanhentunut
muisti ja tehdä väärennettyjen ja sen toimenpiteen
.Ympäröivät
mittauslaite
He
tyytyväisiäAbyssinians
rotulantes
ja
nauraaukkonenabessinialainen
.Ottaenmenneisyyden
kehoita
niille,
jotka
asuvat
valossaAiemmin
kuolevien
kuin
hyökätä
näkyvä
taivaankappaleiden todellisuudessa tapahtuu ,välitön
.Mutta kaikki on kirkas kysymyksiä , enemmän tai
vähemmän kirkkaita valoja , mutta ovat säteilyä , jotka
eivät ole yhteensopiviaohi , vaikkaedellinen het- kellä
.Aikaisemmat valot aiheuttavat siten haitallista säteilyä ,
mutta jättää varjoonsa kaikki valoisa ja kirkas valo , joka
haluaa sytyttää milloin tahansa , vauhtia tai hetki
.Viimeisen leikkaahetkellähetki , vauhtia , toisen tai osa ,
mutta ei vaikuta sen energia virtaa tai sen kirkkaus
.Olemme siis aina ajoissavoimakas ja kirkas valo
ekstaasin virta , joka leikkaatuuli kasvoihin nautinnot asti
riisuttu kierrosten aikeista noinilo tehdä valon tai
valaistunut olento , koska tärkeintä on varmaa onvaltaa
taijännitteen voimakas virta, joka laukaiseesähköinen
impulssi
että
yksinkertaisesti
innollavalon
menneisyydestään , vähemmän intensiivistä valoa ,
säteilyä menneistä elämistä , mutta ei ohjaaperiaate
valon laukaisivalo pulssi liikkeen naamaria , asuitoinen
otos
,
vainyhdellä
napsautuksella
ja
valmiina
vuonnakatkera
valoa
ja
näyttävät
vaarallista
ja
polttaminen
katseita
kateutta
ja
vihaa
,
että
yksinkertaisesti ryömiä noin valot menneisyyden ja
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takertuvat taivaankappaleiden kanssa säteilyä .No säteily
on säteilyä ja tämä on saastumisen , jotta mitään
vahvempi kuin valo valonne tuolloin , kaikkina aikoina
kaikkien nykyisten ilman säteilyä , koska ei valoa on
vahvempi kuin toinen , se onasia säteilynja ei tullut
minulle näitä synnynnäisiä valot koska jokaisella on
puhdasta valoa , janoinen tahtoa ja mielikuvitusta ja
puhdasta energiaa kehittämistä ja luomista .Light magic
että on värit sen valossa , heijastuu sävyjä keltainen
aurinko energiaa .Itse ei ole paljon valoa , on vain jäänne
ja tasapainoinen olemassaolo pesäkkeitä esineellistää
mikä ei ole omiaan katselu .Joten ei ole todellista ,
onhedelmä voimakas ray että viittaa meille tietoinen
.Mutta säteet mitä on tietoisuus ?Mikä on todella tietoinen
tai tiedostamaton loeste, joka ei todennäköisesti toteudu
vartenpaljon järkeä tehdä ja ymmärtää, että kaikki
lähtihetki
.Tämä
rappeutuminen
toteutuvat
ennakkoasenteita este ja sanovat ylitsepääsemättömiä
virtoja , kun tosiasiassa mitään todellista esteitä .Kaikki
on niin kuvitteellinen ja todellinen tai epätodellinen kaikki
asuvat samassa virrassa illuusioita , istuin muita väkeviä
alkoholijuomia , joka ei vaikuta meihintotuus , koska
siellä on , tai jopa ei ole estehalu javalotajuton aina
läsnätajuissaan jamitä - pidätämme itsellemme koska
uskomme ketjut , mutta tässäkään ei ole virtauksia tai
impulsseja , mutta on kuvitteellinen ilmailu taivaallisia
olentoja , jotka elävät kuin se valossamenneisyyden ,
jonkaenemmistö on päätetty , ettävalo oli oltava valtatai
toimenpide , mutta sitten taas , jotka ovat ne
häiritsevätvalo ,valo ei pelata muistiinpanoja valon ja on
katsoa hänen pois .
Luonnonvalo
On vain luonnollista, että tämä selkeä ja luonnonvaloa ,
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on luonnollista noudattaa .Poikkeamia , vastoinkäymiset ,
konflikti , joka toimii pelkästään aneet akkuun asenteet ja
ongelmat tajuissaan, mutta ei yhtä syvä kuin ne ovat
luonnollisia .Välillä luonnonvaloa ja on vielä vähän
järkytys sitten , ettäluonnon ympäröi meitä ja saa meidät
tuntemaan olonsa ja hiljainen , koska kaikki on normaalia
ja luonnollista .Air , luonnon iloa , joka meitä ympäröi ,
että koputtaa ja pakenee ja erityisesti koskettava, lempeä
kosketus niille, jotka haluavat suihketta keveyttä .
Ydinvoima valo
Voimakkaat energianlähteenä säteilee meistä muuttuu ,
psykologisia muutoksia , jotka sitten harkitaosuma tämän
ydinvoimasta .Tämä vilkas valoenergiaa kasvaa kirkas
vaikutus ylimaallisen olennon mutaatioiden ja että itse
asiassa eivät kärsi vaanriikinkukko tihkuu meille
impulsseja takavarikoitujen ja jotka johtavat meidät
toimimaan .Boost tämä dynaaminen ja selkeä räjähtäviä
säteilyä .Siksi meillä onhuippu niiden energia voima , on
ydinvoima aineita , jotka korjaavat ja romahtaavalo
mahdotonta epätasapainoon , koska se on ruumiillistuma
voiman muutosta .Ja mitään vahvempi kuin puolestaan
tämän muutoksen , joka nostaa meidät ja parantaa
meidät noin säteilyä .
psykotrooppisia valot
Kuin taikaiskusta tai harmonia ne laskeutuvat ja kelluvat
ja voittaa nämä psykotrooppisten valot siivet, jotka
kiehtovat meitä ja vaihtaatodellisuus on yhtähyvä halu ,
mutta se toivotaanhuono enne kun palasimme tähän
maailmaan , jossa sillä aikakone vie meidät poistodellinen
ulottuvuus
ja
vie
meidätmaailmaan
fantasia,
epätodellinen tai nautintoja .Siksi onkolmas ulottuvuus
aistitoiminnoista
ja
pimeä
energia
katsottuna
138

näkökulmasta muiden crazy pahaenteinen todellisuutta
hapetuksen ja virtaus psykotrooppisten valot jalansijaa eri
näkökulmista ja uhkea mitat ja että excel jotka säilyttävät
satunnaisissa jaksot .Mitään väitteitä välillä maailman
realiteettien tai valoja tai siksiluonteeltaan ovatvalot .
ukkonen
Koskakatkera Rift ja kiiltävä , infuriatesukkonen , joka
ruokkiimaaselvinneitä amórfica ja läpinäkyvä valo
.Pakolaiset
taivaankappaleita
katkeruuden
ne
osoittautuvat hallitsemattoman raivon voimistaa tätä
laava valoa ja voimaa .Burns ja ruokkiivalossa olento ,
jolla hyökätä näitä haitallisia sähkökatkoksia pimeydessä
poissa valon ja luihu valtaa ja joka jättää acalorar magma
energian ukkosen ja parantaaonnea valon .Onnellisuus
valon säteitä epätyypillisiä olentoja olla .
generaattori
Rakkaus generaattori , generaattori tai rakkaus !
Mitä polttoaineita tämä ei virtuaalinen lihallisia halu , ja
tämä tunnepitoinen linkki avoimesti suudella ja janoaa
jotain elintärkeääkehittämistä emotionaalinen energia ja
sähkö siteet .Tämä generaattori tarvikkeet egot ja
persoonallisuuksia piilotettu kasvot päivittäin edustuksen
ottamisessa aamiaista tai illallista , tai vettä , joka
ruokkiienergiaday-to -day .Ei maskien tai lacerating
ajatuksia , enquadramo meitä todellisuudessarakkauden
energiaa tairakkaus sähköistää energian ja terävä
lävistyksiä ja edustava näyttää rakkautta ja yksinäisyyttä
, joka elää syöttääkaapelin , joka ei koskaan sammuu
,lahjomaton valtaa , muttatotta , ikuisesti !Aina
sähköistäähalu näyttää janoinen ja kärsivällisyyttä
keksiyksitoikkoisuus päivä ja vino kasvot, jotka edustavat
mitään sähkö- keskipitkällä ovat löysällä johdot
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.Eläväänmielikuvituksensynnynnäinen
moottorin
ja
edelläkävijä realiteetit mutta tukehtuahetkellinen kontakti
.Yhteystiedot välttämätöntä moottorin käyttöikää ,
moottori tämä on yksimielisyys todellisuutta ja olla läsnä ,
mutta tietämättömänä muiden todellisuuksien lähes
huomaamatontajuissaan halu , mutta se on siellä !On aina
läsnätunne välitöntä mahdollisuutta , jotenmedia ei voi
olla vetistä , mutta liukuumedian rakkauden generaattori
ajatuksia ja käytettävissä olevat varatrakkaudesta
generaattori on aina vaania ja muita ei- virtuaalinen
ympäristö ja ohjata tätä olemukseensa heittäytyvät , niin
ei voi myydä itsesiilo se tuottaa , ja lisääntyy näissä alati
läsnä
kasvotsielun
pala
olet
aina
halunnut
tukahduttaa.Sillä se ei voi myydä mitään pala energiaa ,
koska energia on yksi ja monikulttuurinen sen
tyydytyksen tunnetta , tyytyväisyyttä , joka kehittää
erilaisia todellisuuksia , sillä me ovat virtuaalisia ja
kuvitteellisen , ainoastaantoisten läsnä ollessa taipeili
kätkiuuden sääntelyn energiahenki energia neutronien ,
että nämä ovattodellisia eläimiä valon .Dragons valo voi
syttyä !
sähkö
Tämä virtaa kauttamme ja elvyttää päivittäin antaa meille
voimaa ja miimikko hohtavan ja hairahtunut olentoja ,
kyllä !Walkers koska se voi ollavoimassa valon tai sairas
ja toipilaana sortoa että loukkausdualistinen ja ahdistava
todellisuus .Ei abatas teille tästä nykyisestä negatiiviset
navat infiltroiviaalitajuntaan ja vähentää syvää tuskaa
kriittisen ja vastustavaa persoonallisuus , ruokkii
mieluummintuonpuoleinen todellisuus ja positiivisuus anti
kemiallisten ja kemiallisten syöttölaite piiritinnovatiivisuus
ja saavutus , saavutus tämäjoka ei ole siirrettävissä
vastaavan Ridas kiihkeä syöttölaitteet mitään iloa , mutta
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vetäämielenmagneettiaaltoja ajattelun ja välittämiseen
.Välittäminen ajatuksia on todellinen ja magnetizing ja
kehittää piirit ja kukaan ei voi kiistää nämä piirit ovat
nykyiset leviääajaton ilmassa aistimusten ja nautintojen
sorretaan , koska olemme kaikki alkavat beetasalpaajien
ulkoinen energiat mutta parantaa meidän jano elämää
.Nämä impulssit vaikuttavat siten ajattelua ja joskus
tapahtua tai kehittää konfliktien ajatus , mutta joka voi
tuodasähkö- onnea , ettäjännitystä portit johtaa ulkoisen
todellisuuden .
Sininen valo
Käynnistetty vahvoja tunteita sininen valo kulkee siltoja
ja portaita ja tunkeutuuvoiman tunteita , joka ruokkii ja
kehittää tätä potentiaalia nokkela .Pitää myönteisenä sen
ultra herkkä palkit kauneus avoimuuden kaunopuheinen
ystävyyden
etsiväthieman
sininen
,
vahvempi
,
voimakkaampi , ja kehittyy meissä tähtikuvioita syvällisin
seurannaisvaikutukset tunne ja ovat vieraantuneet tässä
maanpäällisessä aalto .Tämä voima vaikuttaa vino
mielissä vailla tunne elää sinisiä sävyjä , turkoosia
vaikuttavat syvä ja kestävä ystävyys , se harjoittaa itse
maaginen palkit hulluuden ja iloksi ystäville harvinaisen
kaunis ja virkistävä sininen .Kierteet hämärä intensiteetti
hän kehittää ja välittää energiaa ja lämmin suojaava
pahuuden ja herkkuja tuska ja hiljaisuus , ei, eimaskia ,
joka pakenee ja viittaa meitä abstraktiin ajatteluun , se
on melkovahva sininen valo ja intensifiertodellisen ja
kuvitteellisen mielihyvää , mutta se vaikuttaa ja joka aina
vaikuttaa hänen liikkua ja loppuu rajatluontainen ja
kestävä ystävyys .Hän rakastuu ja miten vailla järjen
vaan tarjoiluun tunteita , tulee ja tuo iloa ja himo iloitsee
, että ilo on kalori ja tunkeutuu kaiken ja onvimma
jännitystä tällä sininen valo , joka sijaitsee alas ja rullat
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abrochakertyminen energiat heikentävistä ajan , mutta se
ei katoa tässä tulevaisuudessa , eli on aina läsnä tässä
suojaava valo , joka ei anna meidän kehittymääntasolle
hallitsemattomia kirkas ilo .
virtajohto
Voimakkaat
pohjavire
ahdistus
kulkee
elimille
sähköjohtoja toivoa syöttölaitteet ja jotain uutta ja
ihmeellistä , että lähteestaattinen liikkeitä , mutta nopea
ja toiveajattelua .Halvaantunut liikkeen ,jännitys nousee
suunnitteluun ja todella ohjataan ja mitataan liikkeitä
alasportaita ajatuksen , joka sitoo meidät toisiinsa .Onko
tämä
tikkaat
ajatukset,
jotka
meidän
luokitella
käyttäytymistä
,
kasvot
ja
liikkeet
japuitteet
melaskeutuminen
ja
nousuhetkiä
elämän
,valon
syöttääliukuportaiden
ilman
pysäkki
viehulluus
todellisuuden vallitsevat sek.XXI energia , taikuutta ,
puvut , kaikki näennäinen harmonioita , mutta
varokaaportaat , kaikki eivätliukuportaiden elämän , on
olentoja, jotka kiivetä portaita , jotka nousevat ja
erityisesti joku tukee , on, että tarpeeksi vai onko
seasiatasapaino
.Voimatasapaino
on
välttämätöntätasapainoa
liikkeen
ja
laskee
ja
nouseetasolle jokaisen olennon , mutta eivät kaikki
ansaitsevat mennä alas tai tukemaan meitäkiivetä ,
vaivaa
ja
sitkeyttä
on
avain
,
nosta
itsesiuhrimielestäilman vammoja tai pysähtyy ja hän otan
sinut valossaajattelun olento.Ei tasapaino ulkoisia voimia,
jotka voivat antaa ,vaiheet ovat kiinteitä ja ruokitaan
kaapelit toivon tulluttärkein sähkökaapeliElämänsyklinne
,energiaa, joka ruokkiimaa .
effervescent valo
Cai ja pulputtaa , laimennettu ja laajeneevalo aluevaltaus
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valloittamaton halu , se on harhaa poreileva näyttää
kaikkivalo, joka sitten murentua kohdatessaan ulkoisen
todellisuuden .Jolla ilkeys ja väärennettyjen satunnaista
hulluutta poreileva halu kuinrakkaus laajenee ja
epäpuhtauksia , vie kaikki ajatukset ja saa hallita ja olla
dominoiva , se onvaihdon elvyttää energiaa , kuplintaa
kaula , joka menee,valoisa sisältö on siellä .
Lit taivas
Mikään vahvempi kuinhalu saavuttaatäydellinen tasapaino
kirkas taivas , koska ne ovattähtiä , jotka antavat sinulle
elämän ja siirtää ajatuksia ja ideoita tai jopahalu
konkreettista .Mitään kauniimpaa kuintaivas valaisi
constelares
energiaa
,
jotka
vetoavatjatkuvan
vuorovaikutuksentähdet , javoimatähtiä on ainutlaatuinen
, koska en sano mitään vahvempi kuinsielu valaistut
taivas tahtoa ja halu muutokseen ja vuorovaikutuksen ja
kosketaStars lumota ajatuksia .
Energia valua
Se pelottaa minua , miten energiat katoavat savua ilman
liekkiä , eli ei halua tulkitaCOS todellisuutta kiille .Olen
pettynyt, kun elintärkeä energiat vaimennetaan majoitus
ja kiteytyminen tunteita on epäilemättämaski poliittisen
korrektiuden .O sielu puhdasta energiaa muuttuu
sinuttaikaa ja lentää mielissä , joilla ei ole impulssi virran
tosiasiat ja vaihto asiat ovat muuttumassa vaiheet ja
syklit , jotka kaikki kulkevat ja kehittää , mutta ei
koskaantapa pelon jasofridão tunteita .Vapauta itsesi ja
laajenee sinulla ja erityisestimutaatio elämän , tämä
muutos, joka ajaa meitä .
Light of life
Vedenalaisethulluus

intohimoa
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.Miksi

vaistomaisesti

rakastavat ja haluavat olla rakastettu intohimoja ja
pettymyksiä avata useita illuusioita .Harhaan ja rakastaa
minua keskittymään ja keskittyä kokometodologian
rakkautta totuuteen , joka puhkaisee kaikki valhetta
.Naked
pelikenttä
rakkaan
edessämmetodellinen
henkilöllisyys on , niin rakastetaan vaatii meitäsyvä
tunnollinen miksi rakastettu ja vielä onvälttämätön
kahtiajako hyvän mieleen vastavuoroisesti ja rakastan
myös tämä dialektiikka oletetaan1 + 1 = 1 , kun
loogisesti ei voi nauttia mitään .Joten loogisesti 1 + 1 = 2
, oikea , muttakäyttäytyminen ei olla tuottavia , jostulos
ei oletekninen sitoaasenteita ja arvoja ja käyttäytymistä
yleensä , niin että sitten onyhtenäinen kanta keskellä
rakastelu .Ymmärretään ja onko tämä totta vain
mielihyvän lähde , tai olla individualistinen tai muu
toiminta on tarkoitettu kanteen todellista vapautta .No ,
en ole elänyt tarpeeksi voittamaanseuraavat vaiheet ,
looginen tai epälooginen onkriteeri monet teistä , haluan
olla täysin varma , joten uskoisin minut perse aika ajoin ,
ja tänään on tuskin aasitsellaisenaan , on varsin
keinotekoinen aaseja , jotka huijaavat , mutta kuka
todella mieli syntyy joskus tässä asemassa , ota omia
johtopäätöksiä .En ole täällä , että muuten noin
järjettömyyksiin on pelkoja ja asenteita , jotka eivät tee ,
koska hullu on vain tietyissä tilanteissa ja arvosteli muut
eli riippuu usein" elinympäristö " .Jako joitakin että
päättely sitten haluan sanoa , että olen hullu , oletan, että
pidin paljon ihmisiä ja siksi emme ole koskaan tyytyväisiä
, haluamme enemmän rakkautta ja enemmän ja
enemmän
...
miksi
niin
paljon
rakastava
kunnianhimoisesti
laitoinkysymyksen
.Retreat
sanomallaseuraavaa , kaikki ovat vapaita sitoutumaan
järjettömyyksiin rakkaudessa , olemme haavoittuvia ja
usein manipuloitu .Haluamme uskoa , että se on totta ,
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että rakkaus , miksi , koska olemme rakastanut , että
tunne , joka herättää kiintymystä ja laukaiseeelämän
viisauden ,rakkauden teko ja välittää rakkautta selvästi ja
spontaanisti , haluan sanoa , koska minulla on oikeus olla
rakastettukoska silloin rakastavat toisiaan ja antavat
valoa elämään läpiyhden vaivaa ja suunnantielle ilman
kyyneliä tai kipua .Nautiihana olento , joka esittelee
sinullemaksimienergian vanhempi .Valo pelaa palkit ,
jotka valaisevataurinkokunnan itse , usko minua
.Koskaankaukana horisontissa kaappaavaloa rakkauden ,
koska se leviää osuessaan , elvyttää edistää näitä
energioita .Äläkä kasvaa jayhtälö on 1 + 1 + 1 + 1 + .....
= plus ääretön .Norakastava kenttä magneettiset voimat ,
viettelevä voima ja houkutellahalu tietää ja tyydyttäähalu
tai vain nauttia .
Energia yhdistykset
Light : lämpö : aurinko : teho : erottelu : syljen :
suudelma : jakaminen : tunne : ilo : party :
Syntymäpäivä: Syntymäpäivä : Ikä : ikä : kärsivällisyyttä
: sinnikkyys : Conquest : uhri : Pain : Healing : Medical :
Terveys : Vitality : Energia :teho : impotenssi :
turhautumista , suru : tappio : huimaus : huimausta :
hullu: hullu: Hospital : sairaala : riistäminen : halu : halu
: Lisää : win : win : Battle : sota : kuolema , menetys
katoaminen : no : yksinäisyys : ajattelu :luominen :
keksintö : valhe : julmuus : moraalitonta : rangaistus :
rangaistus : kurituksen hieno : Poliisi : suojaus: : vakaus
: saldo : epätasapaino : poikkeava : tauti : psykiatria :
help : hoito : kliininen : injektio : sairaanhoitaja : morfiini
: Huumeiden :illuusio : pettymys : ahdistuneisuus
hermostuneisuus : Jännite : taistelu : taistelu : taistelija:
Voittaja : kilpailu: kilpailu : adrenaliini : pelko : pelko :
epäilystäkään : kysymys : kysymys : vastaus : kysymys :
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uteliaisuus , kiinnostus ;tyytyväisyys , ilo : Orgasm :
tunne : tunnollinen : vastuullisuutta : syyllinen : syyllinen
: viaton : Free : Freedom : Justice : rehellisyys : totuus ,
vilpittömyys , avoimuus : Invisible : Unreal : ei ole
olemassa: mielikuvitus : luovuus , unelma : uni : lepo :
rauha :rauhoittaa : lopeta : pysäyttää : merkki : symboli
: Drawing Pencil : kumi : Tire : Road : Travel : Kuljetus:
Juna : rivi : Neula: pin : Ompelu : Operation : Interventio
: muutos : Transition : vaihe : skaalaus : Luokitus :
Hakemisto :ehdot : sanoja, lauseita : vuoropuhelu :
viestintä : ilme : demo : esittely : Johdanto: johdanto :
johdanto : Kirja : Sheet : Puu: luonto : Tuuli : Air : Sea :
tulipalo : maa , aurinkokunta : energia : valo : teho :
raysininen :)
Energia kunnostukset
Asuu tyytymättömyys tyytyväisyys
Hyvinvointi Valon
Olen kaikki värit maalata maailmaa
lamauttavaa valo
Jotain pysähtyy meitä, jos haluamme jatkaa , mutta miksi
pysähtyä , jos se on toimintaa, joka etenee ja tuottaa
tunteita , tuntemuksia ja ärsykkeitä , koska kun joku
vastaa meille ja reagoi toiminta ystäväni , kärsivällisyyttä
ja älykkyyttä ymmärtäämuita joutumasta kipua .Tämä
onkysymys, miksi vapaan energian että halvaannuttaa
meitä kuin olisimme lapsia vastattu .Rohkeus rakas sana
ontullakseen arvioitava ja kuka ontuomari syystä , joka
voi olla normaali ja epänormaali ... kukaan !Meillä kaikilla
on uskoa ja luotan uskovien antaa, että epäillään, tahto ja
kaikkitietävä ja halu , muttaharppu , joka viittaa ja
pakenee lähettää kuulostaa merenneito hallusinaatio
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kaikuja .Mitään muuta kuin rentoutua ja kuunnella meillä
on kaksi korvaa ja yksi suu kuunnella kaksi kertaa niin
paljon kuin me puhumme ja hiljaisuus on toimintaa eikä
naiivi tai hallitsematonta , muutama vastustaa sinä yrität
hiljaisuus voi olla jopa torturous mutta vastata moniin
subjektiivisia asioitaja seurallisia hiljaisuus on hiljainen ,
mutta voi toimiatäydellinen ase HALUAVAT impulsiivisuus
ja hallitsematon halu niin rauhoittua ja kuunnella
kuuntelee hiljaisuutta sinua !
Jos jonain päivänäetäisyys
Jos jonain päivänämatkan , olisi hävittäjä , pelottava ,
meluisa , tai oli säälimätön kirkas , kaunis , säteilevä ja
energinen ... Jokainen ray on ihmisinä erilaisia
ominaisuuksia , eri toimintatapoja , eri valossa , eli kukin
ray /olla ainutlaatuinen ja yksinomainen .No jos jonain
päivänäetäisyyttä ainakin se oli alkuperäinen .Jokaisella
ray ontoiminnan muoto , kuten milloin tahansaihmisiä,
jotka jakavat ajoittain syntyy jakeet .Olemmeko
toimivatpalkki / olla , voisimme muuttaa suuntaa ja
määränpää .Mitäkohteita jaensimmäistä kertaa aion
vedotaJumalan
nimeä
,
yksi
päivä
näytti
olevankeskustelun uskomuksia ja uskonKoraanin seuraaja
, joka kertoi minulleseuraavan tarinan , joka aion kuvata :
oletko peli tietynkädet ja kiivaasti pyytää Jumalaa jättää
sinutmaksimipisteet ja jätti sinutpirun .Rakastarina
kuihtuu mutta joka vihdoin julkaissuttietoja ?Sen lisäksi
tämä tarina Haluan kertoa teille, että meillä on toimintaa
ja säde / toimivan ympäristön kanssa ja jokainen heittää
noppaa kanssa energia / muoto / käyttäytymiseen .
Opetuksiajatko isänelämän valo
Kiitän isäni osuuden minun opetukset sekä ...vähän
kaikkea ... näin me ... me muodostuu, kun olemme
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huomaavainen elämään ... Noin meitä ... herkkyys kaikki
valoa heijastavat
Olen reflect'm vain hullu
kirkas aamu
Kuinka hyvä niin herätä minun maailmassa,kanarian
laulaa , kalat uimaan ja puu hapettimena .Tarjoan teille
rikoskumppaninsa :Kanarian tuoppia kiehtoo hänen
laulavan .Smartie kala uinti ja liukuuvedessä .JaAmatsonit
bonsai , joka hengittää ja inspiroi .Tässä kolme
kimaltelevaa olentoja ja inspiroiva maailmani , pidän
enemmänmaailma maapalloikkunassa yhteensämaailma
sellaisena
kuin
se
oli
20
vuotta
sitten
,
vainesimerkkiunionin
edelleen
olemassa
rep
.Sosialististen neuvostotasavaltojen .Minulla on myös
kaksi aavikko ruusut , sekä säveltänytaika hiekan
autiomaan , joka tekee minut kuvitellaUnited World ,
maailman ovat nämä ruusut yksi alkuperäinen väri , joka
minulle merkitsee pitkäjänteisyyttä ja toinen maalattu
vahva vihreän sävytsymboloi minulle toivoa .Minun
kirjallisesti maailmassa , luulen , ja tunnen ikään kuin
rauhassa .Täydellisessä lämmin ympäristö jakirkas aamu
kirjoittaa joitakin rakastava sielu täällä , jotka haluavat
kuvitellaruusun toveruuden .
200 päivää kanssa" mautonta " maurien Filipe
Heräsineri todellisuudessa kuin tavallisesti ja tutkia rar
kirjallisesti kurssien kautta tämä kirja laajentaa
olemukseni .
Pohdin , miten siirto ajattelun ja rinnastaa senvalon ja sen
voima .
Kuten

me

kaikki

ajatella
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useita

näkökulmia

täytyy

noudattaaketjun .
Sielu on huolestuttava hetkiä .Miten me katsomme
itseämme ei aina naiivi .
Energia laajenee
säilyttäneet .

.Troubled

mielensä

synnit

ovat

Äänet yhteen ääneen kuulostaa kovempaa kuinääni .
Sanat ovattaiteellista ilmaisua .
Tästä
eteenpäin
tulee
olemaan
inspiraatiota
.Sydämensyke on sen rytmi , joka laajeneesuonet .
Painostus tapahtuu varkain .
Kaikilla on q .Kaikki ajattelemme pahaa .Joskus ne
tekevät meistä hiljaa .
Me kaikki ajattelemme .Muistot eivät ole aina läsnä .
Ei pratiques vihaa , koska
ainamahdollisuus oikeaan aikaan .

se

on

huono

.Ei

Joskus vain koska me kärsimme .Meillä kaikilla on
sananvapaus .
Mitään muuta rehellinen kuintotuus .Minulla on useita
ilmaisumuotoja .
Ovat hyvin on oltava tasapainossa .
Tasapaino
onrutiinia
sykli
.Koska
hermostunut
onepätasapaino .Ihmiset rakastavat kommentoida .
Meillä kaikilla on puhtaus .Aurinko onenergianlähde .
Universaali rakkaus synnyttää myötätuntoa .Epänormaali
on mitään ei tapahdu .Kaikki unohtaa kun haluamme .On
aina useita näkökulmia .Hyvin harvat ideat tuomioita .
149

Siellä
korjaamatonta
epäoikeudenmukaisuutta .

asioita.Kaikki

voivat

Rakkaus onmielihyvän lähde .
Aina yksin ja suojattu .On ihmisiä, jotka eivät pidä
ajatella .
Tietoisuus ontaskulamppu, joka selventää meille .
Meillä kaikilla on paheet .Joskus meillä on pelkoja .Me
kaikki sanovat tyhmiä asioita.En kirjoita kenellekään .
Meillä kaikilla on jotain, mitä emme halua muistaa, mutta
on hyvä tietää, kun olemme surullisia ja aina myönnä sitä
eikä mitään salattavaa .
Meillä kaikilla on heikkouksia .Me kaikki tunnemmeilo
jotain .
Kunmahdollisuus vaanii avaahänelle oven .Siellä tuntuu
tunne toistensa suhteen .Kukaan ei ole ketään ja niin on
kaikkioikeudet loistaa .
Ystävyys on ainahyvä periaateystävä on toinen itse .
Seuraa vaisto näetpositiivinen .
Voimme kaikki olla rakastettu ja rakkaus me rakastamme
on kevyt generaattori .
Kun me rakastetaan meidän pitäisi kunnioittaa , että
ilmapiiri .
Se on rakkautta ja
risteyksessä pelejä .

lisätäsyntyvyyttä
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.Aina

sanat

heijastavat !Capture on oppimista !Tartu on totta !
Suoritaitse !
Olen , olet, hän on , me olemme , he ovat !Olemme kaikki
minua !
Ja minä heitä !Ja ne ovat meille !
Ja kaikki, jotka olemme?Olemme miksi olemme olemassa
!
Olemme olemassa, koska meidät on luotu !
Creation läpi muotoilu !Light of life !
Light mallitMielikuvitus ja todellisuus !
Kahtia , mitä haluamme ja mikä on itse asiassa !Faktat
ovat tulkkaus todellisuutta !
Todellisuus ympärillämme !Habitat jossa olimme luoneet !
Tarkoittaa, että muuttaa meidät !Transformation /
mutaatio !Innovaatio ja muutos!Muuta jaksoa vaiheet !
Siirtymävaiheessa !
Siirtyminen esteet !
Selviytyminen syklit ja voittaa vaikeudet !
Kirjoittaja ja kuvitteellinen vaikeuksia tai todellisuutta !
Vaikeuksia /
tajuissaan !

ongelmia

vuorovaikutustaalitajuntaan

ja

Tietoinen ja saavutus !Tajuton ja projektio !Suunnittelu
minua !
Olemassaolo !
Olen olemassa pian olemme olemassa !Olemmeminulle !
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Maailma !
Maailma ,käännyin meille !Toimimme tässä maailmassa ja
he meitä !
Toimin alla osa sinua !
Olet nykyinen niitä!
He ovat maailman !
Maailman olentoja !
Olennot , jotka ovat tai eivät !Elävät tai elottomat !Tuota
valo kaapata valo !Kevyt energiaa !
Sähkön !Virta on halu !Desire on halunnut !Haluavat on
todellinen !
Kaikki voimme saavuttaa todellista !Real ontosiasiat ja
käyttäytymistä !Käyttäytymistä toimintaa!
Toimi on vastausmaailman !World in Action on muutos!
Transformation on muuttaa !
Muutos on todellinen !Muutos onjatkuva halu !Pysyvästi
olemme EnCalcE oftoive!
Halut voidaan sorrettu !Ei kaikki haluamme maailmassa !
Tyytymättömyys !
Mistä meillä eikä siellä !Ei epätodellista !Ei tosiasioihin
ajatus!Ei tosiseikkoja ole saavutettavissa !Epätoivo ei ole
saavutettavissa !Despair kärsimystä !
Kärsimys niin siellä on !
Mitä olemassa ei houkutellahalu !
Jos me haluamme sitä, mitä ei ole olemassa !Emme
saavuta onnea !Onnellisuus toive täyttämistä !
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Unfulfillment onnettomuutta saavuttamattomia toiveet !
Ei tavoitettavissa !
Tuottaa masennus !
Masennus psyykkinen tila , joka ei ole tehnyt .
Ei tehty , ei tosiasioihin epätodellista !
Maailmassa on epätodellinen tosiasiat siellä !Voimat ja
tapahtumia , joiden oletetaan kuin maailma , joka ei ole
käden ulottuvilla !
Ei saavutettavissa on hengellinen !Hengellinen ontapa
tuntea minua !Me kaikki elämmehengessä !Spirit / alttius
Motivaatio jotain , joka ajaa meitä !
Impulssi toimia !
Toimi muille !Laki , Action !
Muut heitä , he tulevat !Minä vs. ne ( maailma) !
Sosiaalinen maailma !
Oppiminen käyttäytymistä !Takavarikko tietoa!Tieto
tosiasioita !Ase tietämyksen tietoa!Vaihteisto tiedon !
Näiden joukossa minä maailmassa !Tiedämaailma on olla
se !
Olemme ne ovattiedon maailman !
Meillä kaikilla on jonkin verran tietoa !
Jaa tieto on oppia !
Oppiminen on live !Live on kommunikoida !Raportti on
suhteuttaa !Suhde on vuorovaikutuksessa !
Interact on toimiamaailman !
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Vtmaailma pyörii !Muunnamaailmatieto kehittyy !
Evolve on olla perillä !
Tieto
on
tietää
puolestaan
!Tietämyksen
muuttaminenmaailmaan !Monikulttuurinen viisautta !
Infinite viisautta !
Infinite saavuttamaton !
Koska viisas on utopistinen !Utopistinen onhalu saavuttaa
!Will !
Will on sisäistä voimaa !
Inner vahvuus on minä !Olen muuttaamaailmaa !
Maailma muuttuu niitä.Ne muuttuvassa maailmassa !
Ketä me muuttaamaailmaa !Kautta syy !Syy oikeutta!
Oikeus- yhtäläiset oikeudet !Oikeudet vain koska meillä
tulee olemaan minulle !Velvollisuus niitä !
Meidän pitäisi olla oikeudenmukaistamaailmaa !
Toimittava tietoisuus jatodellinen perusta !
Noudattavat tietoisuuden kanssa epätodellinen tosiasiat !
Unreal tosiasiat mielikuvitus
Mielikuvitus mallitMitä ei ole olemassa on luotu!Luominen
Mielikuvituksen voima !Kyky luoda on olla vapaa !Vapaus
on tietää !Jos haluat tietää on pelata !
Tulkita on otettava !Take on sitoutumista!Sitoutuminen
onliiton !Covenant on vannon !
Jura on uskollisuus !
Uskollisuus on totta !
154

Totuus on yksi !
Uno on minulle !
Olemme yksi maailman !
Olemme heitä emme sinua .Olennot .
Kasvua .Oleminen on siellä .
Ontosiasia .
On totta , että olemme olemassa ja olemme maailman !
Maailma elää ja eloton olentoja !
Maailma muuttuu minulle ja sinulle ja heille.
Maailma kehittyy !
Evolve on olla perillä !
Koska asiantunteva on saada tietoa !
Tieto on tietää !
Tieto on kokemus !Kokeile se tuntuu !Tunne on tietää !
Vain tuntuu, kun koemme sen!
Vain jos yritimme !
Vaihtoehto vapaus kokea mitä haluamme !
Oikeus , velvollisuus kunnioittaa !
Emme halua , en tiedä !
Emme tiedä emme muuntautua !Hankitut tietoa!
Eri itsensä maailmassa !
Et tiedä , haluatko yrittää toinen kysymys minulle !
Elations tukeutuakokemukseen itsestään ja niistä !
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On virheellistä asiat lähtevät toiset ovat kokeneet !
Ja se on järkevää , että eivät ole hyviä !Maalaisjärki
viisaus elämän !Viisaus elämän !
Jaettu kokemuksia !
Hankitut tietoa!Vuorovaikutuksessa , vuorovaikutuksessa
muunnos on !
Maailma on vuorovaikutus !
Olemme maailman !Maailman olen , sinä , me , te , ne!
Jakaminen , ystävyys !
Ystävyys osasyyllinen !
Yhteiset arvot !
Sama Olen useita solmuja .Yhteiskunta olemme .Meillä
kaikilla onystävä !Välillä meitä voimme toimia !
Toimimalla välillämme me vaikuttaa se !
Hänmaailma !Jakaminenmaailman !Transformation !
Uusi muutos I , me , he , sinun !Uuden maailman .Uusi
todellisuus .
halu
Anna suukko ... aivan kuin tiedät ? !Anna suukko piilossa
, kuten ne, jotka me surripiá- toisiaanhalu kasvoi antaa
minullepehmeän suudelman niihin tiedät !!Makea makea
tunne sinua !Annan sinulle suukon minun
unettomuus
En nuku , koska se ei halua nukkua , en halua elää
.Tässäeste, joka pitää minut hereillä .Minä puhuen
unettomuudesta
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Shadow Wolf Caricuao varjo susi oli kadonnut , mutta
löytyi .Suojattu , mutta vain omasta tahdostaan.Ruokinta
näppäryyttä
kemiallinen
kiintoaineita
ja
painetut
halkeamiskelpoisten H20 .Puhtaus oma varjo sukeltaa
seikkailuun ja olilasku , Caricuao .Koska susi on suojattu ,
mutta asenne yksin , upotetaan näennäinen yksinäisyys
.Tänään Kirjoitan Caricuao susi kohtaa hänen maailmansa
ja tulkita sitä .Friend itsenäinen elää ilman niiden villi
luonto , muttatodellinen newbie hyväntekeväisyyteen
elämän alkio Caricuao missä Valmistuin on uskollinen
nuori veri , rehellinen erityisestipeloton luonne , kovaa
olennaisten mutta oikeudenmukainen ja kunnioittava
ystäväsikumppani
ja
ystävä
.Joten
uskollinen
matkakumppani ja rikoskumppanuutta tulkitaan aina
lämmöllä ja hiljaisuus .Olen elänythieman tarpeeksi
tietäävarjotkadut
ja
Caricuao
Cª
.Mutta
minä
näinrohkeutta susi ja hän perusti tyhmä ja lakisääteiset
uskottu ystävä linkki vapautensa .Jos on olemassa yksi
asia,susi oli ollut vapaus , mutta hän oli yksin , yksin !Ja
ilmaiseksi !Shadow Wolf extrahuman hehkuva energiaa
niiden
tapa
olla
.Hänen
haukkuminen
määrätty
itsenäisyytensä riistaeläintenluonne geenejä .Päätti jakaa
turskaa ja hengellisesti yksin jouluaattonasusi tai
pikemminkin Caricuao susi varjo samalla vapaa ääneen
fraternally yhdistetty yksi ruokalaji ja drinkin .Olemme
yksin
omasta
tahdostaan
?Claros
ovat
vapaita
ajattelemaan kuten tapa luonto .Se oli lahja minulle tänä
joulunasusi Caricuao , mutta luonnosta synnynnäinen
geneettinen ympäristö vetää sinut kromosomeihinsa
vapaan tilan puhtauden tunne oman luonteensa
.Arvoituksellinen kuinelämäntapa , vaan ruokkii Lust for
Life ja nauttia yksinäinen mutta vapaalla kädellä mitään
rajoituksia tai käyttöönoton .
I ja varjo susi ovat ystäviä , mutta epätyypillisiä sen
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toimintatapaaepätyypillisen tavalla muiden pakkokeinojen
, ovat ilmaisia Luontoäiti ja niin me kasvamme ja mitä me
aiheuttama tunkeutua meille .Havana Club on ytimessä
hulluuttasama jano vallankumous ja otamme huomioon
olemuksemme , tässäilmainen mutta yksinäinen lupautuu
koiran vaisto yhteistyöhön .
Kaikella kunnioituksella , voit sinä ja minä !Mitä mieltä
olet minusta ja minä sinua?Olen kiitollinen siitä minulle
lukea , ehkä ymmärtäneet !
Syöttäminen huomioihin jo lukea minulle jo ottivat
elations
ainakin
kaunopuheinen
paketoitu
lahjaoikeudellinen tunnin jo keskiyön massa tai pelin
kukko , joka onkauhea kysymys ! ?
Harkintaymmärrettävässä kommunikatiivisen ekstaasin
minimiin ja pelkällä kaiun , joka erottaa meidät
.Säädökset
ovat
kipu
sanoja
jopayksinkertainen
hylkäämistä polttaminen .Ylitsepääsemätön este fyysisesti
mutta ei hormonaalista ja henkinen kemia kirkas
.Taivaankappaleita hyökätä meitäkukinnan ja orvokki
.Etsiessään rakkautta apila , koska rikkaus koostuu
ymmärtämäänmonitahoinen olentoja ja aina jotain
lisättävää tähän näkemykseen .Toinen lisäksilisätä tämä
halu myötätuntoa ja hellyyttä , joka karkotettiin
meitäedustaja
itsetuntoa
sosiaalisessa
mediassa.Tarkastelenäkökulmastaitsensä
yksi
ja
jakamaton , ei alie- missään tahtoa enemmän toiveita ,
että syntyyympyrä .Tämä ympyrä kultaa , kilta
vilpittömyyden ja uskollisuutta ja kunnioitusta , lähinnä ei
ole olemassa.Olemme puhdas ja villinäteko niin , ja
mitään muuta itsekäs kuin minä, joka vain on niin aina
tunkeutuu toisen niiden näkökulmasta .Tulehtunutmieli
kykeneeyksinkertainen
ajatustenvaihdon
,
se
on
kiireellinen vetoomus järkeä .Kun annamme tai tuodaitse
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muiden .Mitään muuta triviaalia hylätä mitä emme halua ,
se on helppoa .Rakkaus ja rakkaus on pikemminkin
tunteamuita eikä minua .Rakentava asenneyhteyden
välillämme olentoja , kärsiiharmonia että elämällä
yhdessä muiden olentojen .Painettu vaistonvarainen
käyttäytyminen vain ajatella minua, niin minua , ja nyt
minulla on taas .Konfliktien koska yksi muuntuu itsensä
enkä koskaan tiedä, kuinka monta itsensä ja meidän on
siedettävä , jolloin toiselle .Se on tavallaan tullut meille
joka on aina auki .EU: n huomio itselleen että on itse
paini- te ja millä tasolla itsekkyys ovat .Nopanssari olen
koskaan siellä oloa niin että- huudot TU : n , jotka ovat
olemassa ja jotka ovat EU: n EU: n klikkaamallapanssari
.Ja sitten miten tulevat kasvot peiliin ja heijastuu vainitse
, että on olemassa, koska kaikki EU : n oli että- itkee Pelo
EU : nmaailmaan .Sillä me yksin , ja sitten , kun
halusimme pyydetään konservatiivit vain itsekkyyden
takia useiden EU : n vastaan EU : n .Yksinäisyys , että
sana itse- rakkaus on , mutta joka ei luo enää minä
rakastan sinua .Rakkaus : Olen ja sinä Omnia vincit amor
rakkaus kukistaa kaiken .
Voi jos tietäisit halusi ja siellä , että tiedät ja miksi sinun
pitäisi koskaan tämän tuhlaavan ahdistusta , koska se on
vakava ja kaipuu tulla sen jälkeen en näe tai antaa
täydellinen olisifeat että tulit ja toit trouxesses ei edes
näy Okipu ja halua valtaa, mutta et voi haluta
Toivotankokouskohta on siishyvin värikäs elämä on paljon
värejä , että laittaa minuttuoppia ei pitäisi olla täällä
vierelläni en näepuutarhan ruusut kukkivat ja pudota
valkoinen terälehdet raukeavat kaipuu jahalu koskaan
yksin , mutta dump olen täällä olet siellä ja halusin teille
täällä ja sinun kauniit ruskeat silmät ovat kuin meri
oliiveja niitä vain silloin, kun ajattelen sinua muistuttaa
minua heräsin , heräsin lähdin ilman tummaa huomasin
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kaipuu jakääritty intohimo halu kaiken, mitä olen nähnyt
ja muistaa vahva suukkoja , halauksia vahva kaikki annoit
ja saanut ja kysyi ei syntynyt uudestisyntyminen olemisen
ja ei kysynyt olla rakastunut ilman kipua nähnyt , toivoin ,
että olisin muistanut kaiken jamikä antoi minulle oli kaikki
ne voineet enää vaatinut sai rakkautta, huolenpitoa ,
myötätunto , intohimo kaiken, sana ei koskaan sanoo
eivapaa sydän ja siellä odottamassa antaa mitä kysytään
tai lahjoitus on totta on antaa , ilmanpyytää eikä vaatia ,
jos et kuuleei osaa antaa haku löytääeliksiiri lapio jaaarre,
joka ei ole sama , vainaarre , joka ei ole kultaa pysyvää
rakkautta ja tiesi mitä halusin , mutta en kerro teille sinä
näitsiellä oli jotain syvempää , jotain hän näki mutta ei
käännetty olivalta ilman syntyi , näkemättä kasvoi
minussa pitävän minusta ja kirjoitit , ja ei nähnyt mitä oli
kasvussa sisälläni oli rakkautta , se olijotain hän halusi ,
mutta ei ollut , mutta toivoivat todellakin rakasti hän
halunnut nähdä sen kasvavan iltaan kaikki tapahtuu ilman
pelkoa , ilman vapisten ilman pelkoa nukahtaminen
lämmetä
yksinäisyyttäkätensäsydämen
olivat
sielläikkunan
eivät
näe
sinuamutta
tapasi
,
tunsinhajuvettä oli sehaju santelipuu ja Jasmine
kuunnellut mutta ei kuullut kuitenkaan toteutunut ollut
siellä ja tunsin eilen oli sama , mutta tänään oli erilainen
saha , haisi ja kuuli oli kasvotusten ainutlaatuinen oli
jotainSpecial satuttaa minua ja se oli välttämätöntä
hengitti ja hengittävät hengenvetoon sinulle , ei näe sinua
, älä tuntua ja ei ollutloppua , koska olit siellä , kaukana,
mutta
tämä
pyysimunkki
näyttää
eteenpäin
,tulevaisuuteen ja arvasiolivat siellä taustalla , ikkunan
katsoa näkemättä sinua , ilman antaa sinulle mukana
itseäsi ilmaa suorittaa mereen antoi sinulle tietäähaju
meren märkä hengitys ja ilo oli näkemästäänmeri
,hiekka,kostea ilma , mutta hengityksesi .
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Olen sytyttää savukkeen mietteliäänä ja nauttiaharmonia
olento ja ajattelun aihe saa minut vaeltaa rivien ja virtaa
ajattelun ideoita ja tavoitteita vuorovaikutukset kirjailija
ja lukija koskaan lukenut johto sulake mitä kirjoitin , että
outo , mutta tiedän jonkunlue miksi se pidä , saavuttaa
mitä haluan välittää tai olla epämääräisiä savuke meni
ulos ja mielestäni minulle on ? !En tiedä , mutta minä
kirjoitan muotona henkistä ja älyllistä vapautuminen
tekee minut hyvin toivottaa lukijoilleni on sisältöä ja hyvin
olen
valinnut
toisenlaisen
kirjallisesti
tapahtumat
enemmän concrete'm ei niin paljon valoa ja energiaa,
mutta rakkaus ja ymmärrys kohteita,mielirakkaus
kovaäänisesti sanoistanne joku, joka tykkää lukea jotain
lisää rakastava , viisas ja olen avosylin rakastaa ,
luottamus
ilman
konflikteja
ja
haluamatta
olla
kaksijakoisia
sanojani
olen enemmän suoraa ja
konkreettista haluat saadatunne, että tunne , joka
yhdistäälukijakirjailija kantojensa vuoksi haluamme olla ,
mitä olen aina ollut spontaani mutta valittamalla ystäviä
sopimuksen sanojen välilläkirjaimet , jotka tulevat yhteen
ja muodostavat lauseita aina yhteyden , ja hyvin
realistinen toivo ajattelua sanoen anteeksi meditatiivinen
lauseita , jos en usko , mutta se on hyvä miettiäjos
vainabsurdi kuin se on jotain , joka on olemassa vain
sanoa, että on olemassa myös tällä yksinkertaisella
tavalla tai muodostaa läpiyhteisen maurien Filipe kaikille
epätavallinen lukemista minulle se ei ole niin yleistä
apatiaa lukea mitä kirjoitan ja tunnustan ,luin vähän ,
mutta kun teen sen minulle tekee myös minut
ajattelemaan tämä on minun haaste lukea ja edelleen
lukea ja ajatella .Olen kiitollinen ja onnellinen yli ajatella,
että joku muu ajattelee ajatuksia !Ehkä eivät tunne
Tunnen sadekivi tuleejalkakäytävä reiät ovat yhdistyneet
alla hiekka ja maa- kova ja vaativa yhteys ole paikkaa , ei
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ole tilaa tai toisella kiven katsotehokkaan suhteen kivi ,
maa
,
hiekka
käveli
heitä
niin
ovatsuhteet
vuorovaikutusta kylmän kivien kanssa tai ilman hiekkaa
tai maa vaan yhdisti kädenmuurari jotka liittyivät ja
täydelliseksi rakkaudessa koko maan pitäisi yhdistää
kuinmukulakivillä Mason onmies , joka yhdistää eri kivet
ja ei käännä sydämetkiveä, mutta tunteet valettava
muihin pala pitäisi ollajoukko kappaleita, jotka yhdessä
kestä sitä mitään painoa tai kulumisen ajan uskalla
tuhotakiertueen kuljemme niin ovatihmiset kärsiväteniten
kuormaa , mutta jos ne liittyivätvaikutus on pienempi
lauta-tmuut teos love love onhiekkaa ja likaa , joka
yhdistää meitä ilman heikkouksia , vain kuluminen
minimoidaan jos kaikkipalaset ovat yhdessä ja hyvin
mukulakivisiin
mies
viimeistelee
oman
kiven
ja
liittyytoiset yhdessä ovat vahvoja ja ovatetäinen ja
kiinteät maailmalla on jotain, joka yhdistää meitä lego
tyyppi katsosärkymätön linnoitus kaikki yhdistyneet ja
virheetön jos jokainen kivi kärsii kulumista vain hiekkaa
toteuttaakivet miehet eliniänmies kivet korvataan
kulumisen ja käyttöikää on pieniä kiviä , iso ja niin niin
ne, jotka sopivat luonnollisesti muita, jotka ovat tarpeen
jalokivenhioja onihmisen maan päälle tulee valettu
mahtuaoikea sivustokatsella kanssapalapeli, jossa kaikki
palaset sopivat yhteen niin jokaisella onpaikka ja ovat
yhtä
tärkeitä
kuin
toiset
ollapalapeli
ilmankuva
vääristynyt osat kaikkia tarvitaan maailmassa maapallolla
tarvitsee kaikki miehet janaisten kukaan ole mitään ,
kaikki ontapa, miten elää ja yhdistää toisiinsa täällä
onvaltava palapeli maa me asua ja ovat yhteydessä
toisiinsa tietämättä mutta kaikki pelataloppuun palapelin
enemmän oikeuksia , muut kieromutta on luonnollista,
että
kaikki
sopii
kaiken
sen
jälkeen
haluammejalkakäytävä polku on sopusointuolentojen
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kaikki yhdessä samaan tarkoitukseenrakkauden ja
yhteyden ikäisensä kuin voimme määritellä itsemme , jos
muut eivät näytä tuntea ja eivät kerrototuuttatunne on on
jotain jakaa , ja jos se sattuu elää myös jakaa
kustannuksia, mutta koska se ei ratkaise kaikkea
sujuvasti koska jos mieli ja olemme puvuissa tunteet ovat
meidän kasvot kasvot , ja kun pidät jonkun pitäisi
näyttääkasvonsa tällaisenja mitä se on kuin jos olen
pahoillani , koska olen vaan näytän miten olen ja
näyttääkasvonsa ja kasvoni ei ole myynnissä olla liian
kallista, koskarahaa ei ole koskaan ostanut minulle tai
haluan olla myynnissä , saati ostaa , mutta yksi asiaon
varma olen euroon hyväksikruunu että kaveri ei sano
ostaa kaikki , koska en ole kuningas ja kruunu halua
halua kaverit tunteita kärsii , koska se ei kärsi siellä ja jos
et ole myynyt ostettiin on onnellinenkoska rahaa ei ole
koskaan nähnytkasvoja näyttää kaiken ja se kestää
chutzpah ottaa ne minulle, mitä me olemme , koska
emme ole hyviä kukaan on tarpeeksi hyvä , koska yhden
päivän
kruunu
korvasikalliin
ja
kohtaisi
kruunaamatonsama kipusama kiihko oli love passion oli
mielikuvitustamme meidän kuvitteellinen osaksitodellista
olen lojaaliintohimo ,rakkaus polttaminen ja jopa kipua
että loisto olemassa ja olen näyttelijä maailmassamme
ovat
Mykkäelokuvanäyttelijä
muttameidän
kohta
onromanttinen elokuva ammunta , joka laulaalaulun "
tämä on meidän polttava rakkaus ilman kipua " voisit olla
Tulen olet sitten olemme molemmat näyttävät ja sama
näkökulmasaman kurssinsama tulevaisuudessa meidän
nurkkaansamassa tilassa sopii kaikille kestää all'm
ulkonevat ihannoida vihdoin toimisamalla tavallasamaa
reittiä ja hengittää huokaus aina huokaus olit
pelkäätulevaa oli vaikea nähdä kärsit ilman satuttaa ,
koska et ole haavan oli elämä tietää, että kylläen tiedä,
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jos kyllä , koska kuvittelen ja mielikuvitus on
epäluotettava , mutta tiedän, että olemme erillisiä, mutta
yhdessä edes täällä minä kommunikoida reagoit tiedät,
missä olet koskaan tiedä, jos minä vaan löydän itseni
siellä täällä olen aina siellä sinuavielä tiedä , koska vain
kuvitella , mutta kuvittelen kaiken hyvän reunaton ole
esteitä minun ja sinun me molemmat aina täällä yhteen
tai erilleen kytketään , tarvitsen sinua ja sinä minua te
teko reagoin naurattaa hymyilen puhuthyväksyn sinua
näytät näen sinut Seest Olen samaa mieltä olemme aina
vireessä kuin haluat kuin haluat vainsuudelma kuljen
Juoksen kompuroi lento mutta ei aina kuulu tai aleijo
minulle
oletparannuskeinoa
haluni
lupaan
tavata
jaminusta kaiken ja en tiedä mitään, koska olin kuvitellut
tuntuisitulevaisuudessa näin sinut , ja tunnet tuntui
minullekin kun luet mitä olen kirjoittanut ja mitä tunsin oli
Haluan
sinut
lähellä
aina
minun
kanssani
ylittämäänmellakka mutta eitaistelu on disculpavaris
kukaan on syyllinen , koska haluat nähdä edes
katsomatta tiedän kuvitella, että näet on todellista
keisarillisen valloitus ja ei ollut mielikuvitusta oli
silmäyksellä ilman petosta .
Mitättömyyttä tai nolla katso, kukaan ei lopetapeliä, kun
joku saavuttaa mitä haluat istua hallussa väliaikaisesti
onnellinen, koskatavoitteena on voittaa ja sitten
voittaaenemmän
niin
onnellinen
saavuttamiseksi
turhautunut, koska se saavutti ja haluavat lisää aina
enemmän mitään coisita jos miellyttää ja onOlen nyt
onnellinen , mutta following've ajattelin toinen toive nyt
sitten mr .Genius myöntää minulle kolme toivomusta ei
vaanArem toiveet ja jopa nyt mr .Genie katoaa ei minusta
tuntuuvähän jotain enemmän takanakauneus onmerkki ,
että voima, joka ajaa meitä aina seuratahenkilökohtainen
ja käytännön idealismi siis puolustaakäyttäytymiseen
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ihanteellinen ja sosiaalista yksilöllisyyttä , rakas tämä ero
, joka merkitseeasenne vtja toteutuaidean ,ajatuksen yksi
tapa noudattaa siis hakea tai päästä ylpeydellä
luonnonvoima , jonka avulla voimme olla keitä me
olemme ainutlaatuisia olentoja ja generaattorit järjen itse
mitä tahansa meistä haluavat olla erityisen AIusko jonain
päivänä jo laituri kestätte sietää , mutta myös rakkautta
ja taistella seisoo uskossa syksyllä haluamatta mennä
ilmanlaskuvarjoa falls kaikki rikki syyllisyys ilman
tekosyitä tekosyitä ja UPA !Sinun vihreä , ruskea
prinsessa viehätys sielusi on haluan sinun , koska kukaan
elävä , hengitys iloinen kehäkukka värit parantuakipuja
minulle kirkkaus on minun kiehtovaa ja kaunista kauniit
hiukset
lyödä
siellä
luoda
yhteyksiäjuuri
sydämentappaayksinäisyys
Olen
tyytyväinen
kiitollisuutensa tämä intohimo että käsi että kosketus ,
että hymy, joka vie minut paratiisiin
Näin sinut katsoin ylös huomasin katsoin jälleen palannut
korjata tykkäsi rakasti rakasti oliele rakkauden .
Olit niin niin ja sanoi niin minulle näin sen ei ollut kuin
kysyin , kuinka olit ja olet melkein choravas tunsin
surullinen ja sinua pyydetään niin ei olla kuin kysyit on
iloinen En pidä sinua jos yksi päivä löydät itsesikadonnut
ajattelevat minusta lähtökohtana sitä mieltä, että elämä
onkartta ja että aion löytää sinut ja olen kertonut sinulle
tyytyväinen tästä alkaamatka ja että mikään sinulla on jo
tili, jossa minua ja on minulle oman piilopaikan antaa
minulleyksi beijito ja kaikki on kaunista .
Kuvittele
luomatta
kirjoitus
lukematta
istunnossa
kuuntelematta opiskeluun ilman koristamaan katsomotto
onteema nähdä ja tuntea ja anna itsesi mennäkirjaimet
sanatlauseitarunoja minulle kaikki ovat asioita tänään
tunnen nyt uudistettu ilman puolustusta kun muistutit
165

unohtaaja
tehdä
se
uudestaan
tässä
tuntuu
ymmärtämääntotuutta silmiin tuntuuvanha kasvotsilmät
ja näen sinut ja ilman ironiaa tai demagoguery'm
spontaani olen täsmällinen ja tarjota oikeaa tänään oli
niin unohda se on ikään kuin ei aikaisemmin ollut
aikaatuleesisempi
silmäulkopuolella
muistan
olen
olemassa ja löydän itseni nythetki oli ollut oli nyt haluan
vielä tarkastella tätä kasvothetkihetkitapahtuma ei kerran
, mutta nyt näytti lähes ilmi, että sanatekovain ,
ettäpuutteessakestääilo vain kirjoittaa mitään sanonut
vaan
vastasivisio
,
joka
päivä
ja
joka
on
syntynytkirjallisesti valtaailoamies, joka asuu hänen dayto -day kellukkeet ja lähes haalistuu vettäselkeä ja
seesteinen matkustavattarjous kasvot ovat kyyneleet
käynnissä nainen lady tytön kasvot , että joskus eksyy ei
ole varma , mitä hän haluaa, mutta haluaa olla niin
makea kuin kirsikka ovat kirjaimet ovat joskus sanoja
typerä kuin muuttuleva valosisustus hehku tiedä, raivoa ,
mutta tuntuupolttavahaavapaluu matkalta itsellesi on
tulossapassage maailmassanne ja näen hänet syvä ilme
tietää miltä sinusta tuntuu tiedän mitä pelkoTiedän mitä
tiedät toiveesi näissä iltapäivisin niissä yksinäinen yötä on
intohimo onhalu suljet silmäsi tuntevat pelkoa ja haluan
ajatella teidän iloinen ja halukas rohkea joku odottamassa
hymyillen ottaa varastaa hyökätä , mutta älä otaitse , että
onoman unelmamme meidän kokouksessajoen rannalla
hymyilen sinulle pelleillä kanssakivenveteen , joka liikkuu
ja liikuttaakivi on kovaa , mutta sinä javesi ovat puhtaita
vaimoja hulluin asioita, jos istun Pohdin kirjoittaa
budjettikohtien
välilläkuvitteellinen
tyyppi
kala
akvaariossa , jossa mitään ja mitään, mutta mitään ei voi
saada tarpeeksi hengitys hapetettu etsimäänvapautta
yhden päivän uimaan ilman akvaario , että lahja ja niin
joo unelma hei näen, että olet siellä kysyä, miten olet
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olen enemmän tai vähemmän sanot kuuntelenja
mielestänienemmän näensuru oman vähemmän liian
koskaan
nähdä
vähemmän
nähnyt
ja
tuntenut
huolestuttaa sinua eikä jättää positiiviset ja luova mieli ,
mutta ei koskaan negatiivinen oli rakentava take kahvi
menettää
uskonsa
joku
tarttuu
minua
tuntemaankynsiäsuojelee minua joku, joka ei koskaan
unohda ja kertoo minulle olet niin kyllä haluan sinut
onnelliseksi ja iloinen onnellinen kuin kaikki muutkin ,
mitä haluan tässä potilasryhmässä kehittyy niin on
intohimo katsoin eteenpäin näin sinut tämän oli
viehättävä taika oli kaikki,halusi vain sinä vain sinä ja
minä olimme tyytyväisiä , kun katselinsateelta ja märkä
yhtenäisenä ja intohimoinen olemme kaikki hukkuu
näiden tippaa taikaa ja kaikki välittyi iloa kun tunnen aina
kun kirjoitan jotain , että näenMuistan ja nähdään
suoraan eteenpäin tulevaisuudessa ja tässä haluan sinun
aina ajatella , kun näen sinut minun napa napa huulet
huulet runko kiinnitetty kehon enemmän kuin ystäviä oli
aina jotain näki ja ei sanonut oli jotainhalusi ja tunsi
jotain vahva ilman ahdistusta yhteyttä laittaa sinut
mielikuvitukseni oli luoda jotain kaunista sävyjä keltainen
kuinaurinko, joka ei koskaan mene pois ja säteilevää
energiaa koko päivän osoittautuavalo, kun tulee pimeää
kaikki hämärä tulla tähän ulottuvuuteen sielläsyy pimeys
ei ole motivaatiota mielikuvitus korpea tyhjien et näe
kaikkia hankkeita pimeässä kuvitteleeseinä putoaa
huonoimpaan esteitä lonkerot alkaanäyttää Olen valo
syttyykangas saakka
Tulen unta think mutta ei mielestäni aivan kuin mitään on
kuinmieli ajattelee eri tavalla kuin ihmiset ihmiset luulet
minua liian hyvin !Ajattelemme ja toimimme aina vain
yksi tapahtuvan näendarkness'mmatkustaja ei lievä
rakkautta kuinka tunnen kaikkiruumiinosat lepotilassa
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tunteita rikkoutuneetäänen sävy , joka kertoo minulle
rentoutua stressaantunut ja imeytyyear'm tulevan
näkyviinei nukkua , mutta se voisi olla parempi unohtaa
mitään lievittää jännitystä Pulse'm seisova pyrstö säätyy
ehkä vihdoinkin vapautettu minua ja olen hiljainen, mutta
siellä on aina ratkaisukysymykseen eivät reagoi mutta
toimimme
huolehtiatilanne
täällä
onhyvä
aikalaukauksensofridão .
Kuvittelin unta heräsin näin sinut unessa tuntuitarina
olitjoka oli enemmän charmia enemmän kauneutta ilman
prinsessa oli minun inspiraatio ei mielikuvitus oli ritari
soturi sinulle minulla oli unarmored toimia suojata
sydäntä oli unelias avasitnukahtaa sinua suuhun ajattelin
teitä teidän puolella nojaa makaava pyysisuudelma
suonut hänellehalu halusi olla kanssasi huomasin
haaveilee sinua näen sinut seesteinen lilja terälehti
hajuvettä viettelee minua saa minut tavata huimausta
flusteredolemme oman katon nähdä tähdet takaisin itseni
teille ja minulle teet minut hymyilemään menettänyt Saat
minut tuntemaan niin hyvä anna minun mennä
pidemmälle kukaan ovat niin lempeä yksi yli tuhat tai
parempi plus ääretön on niin kaunistunnen sinua on
mahdotonta tuntea enemmän on antaa minun mennä
sinulle taikuutta teidän ilo .
Oletsöpö oletvauva, joka on ollut noin on jalka on niin
rakas ovat erittäin ystävä haluan sinun minun kanssani
ovat hauskoja ovatparhaita ovatmost're kaiken halusin ja
halusinsöpö
lapsi
ovat
hyvin
hellä
ovat
hyvin
smiling'remyötätunnonsuurin ilo on minun poikani ovat
minun ärsyttävä tuhma poika maailmaa olet James minun
pentu ovat lapseni ja lapseni kääntämällä siistiä ovatkoko
päivän hymysi , sinun ilo ovat kiehtovia energiat jotain
puhdasta hypätäseinän pillereitänoin acercas minulta ,
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koskamakea tulla antamaan minulle vanukasta minulle
olet niin suloinen niin cool koko päivän Tas aina
hymyilevä ja valmis menemäänkadulle ,puutarhaan
ovatpoikailkikurinen kuten sinä japidät Haluan sinun
tietävän Haluan aina vierelläni
Matkusti allapilvien lensi taivaan alla olleet planeetat Mars
ja Jupiter Mars päätti rakastaa sinua ja Jupiter Oliko teillä
täällä on minun lentää planeetalta kynä oli vahvuus oli
valta oli ilo oli jotain, joka välittyyoli rakkautta kukkivat
niin oliauringon voima siirretään kuten auringonkukka oli
auliisti vuonna armoton harjoittamisesta käryä oliunelma
olisaavutus
olitavoitteena
kaiken
intohimolla
dimensiottoman suurena, oli hämmästyttävää vihdoin
näytti
hyvin
rakastava
mukaanikkuna
huomasin
horisontissa vietti skannattupaljon näytti eteenpäin
huomasin teidän tähti oli loistava hohtavan katsoi ylös
huomasinkuu oli minun ja sinun aikakausi maisema oli
matka näin sinut matkustaa maalla ja meren alla
seurattumatkusti Voittaminen kädetmaa ja meren alla oli
vainkuutamo .
Saudade haluavat on halu on rakastaa on ajatella on
tuntea
Kaipaan
Lisää
on
saada
teidät
tässä
toivottaakokous on rakastaa itseäsi aina ajatellut sinua on
tuntea läsnäolo on jäänyt kokonaan ilman sinua ja ajatella
ja haluavat ja tuntea-t ja rakastan sinua näkemättä sinua
ja toivotan sinulle5 aistit : auttava sinua ilman ovia ,
ilman hajua haistat , kuulo kuule tekonsa ilman melua ,
maku ilahduttaa minua ilman osoittautumassa sinua ja
koskettaa sinua ilmankosketa mitään parempaa muistaa
ja tunteanostalgiaa .
Luo jotain fancy , mutta on hyvin epämääräinen kuvitella
luoda ja muuttaa kirjoittaa joku lukea tiedä mitä , mutta
en tiedä miksi, mutta puuttuu inspiraatiota minun on
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otettavakantaa kohdata tämä tilanne kirjoittamaan ja on
jotain lukea alkanut ajatella yritän pudottaaluopua , koska
se ei ole helppoa saada .
Jos
yhden
päivän
siellä
kertoa
seikkailuja
tai
misadventures vain yhdessä päivässä tai vuosi nyt
kuluneen vuoden aikana näen 50 päivää 365 päivää
vuodessa , 7 päivää viikossa 24 tuntia päivässä
tässävähän50 päivän kellonajat 365 pervuosi noin arkisin
ja 60 minuuttia 24 tuntia lyhyinä , elää tässä hetkessä !

Erer voitto ilman pelkoa olikuutamo meren Olinkapteeni
oli kaiken käsin kyytiinmatkan tulitaistelu kuva voittoa
olifeat .
Jos sepäivä menee -O iloa että joku lukitaovet , ikkunat
auki ja peloton lento taivaan alla ei ole ketään , joka
tekee
sitä
tuomion
alitajuisesti
minulle
ikuinen
yhteisymmärryksessä
löysiä
muistiinpanoja
,ympäristöhyvin kuuma siellä liljat, kasvimaalla sittenei
kuihtuvat märkä maa , kostea katolla ,sekoitettuun
lamppu ja avuton turvallinen jopa järkeillä säikeet nousee
jännitettä ei vaivalloista vaikeitakin aikoja , mutta kukaan
tarkoitan kukaan ei tiennyt mitä ymmärretään ja
mielletään yksin väkijoukossamutta tässä onelää ilman
nykyisiä ja ennen kaikkea hyvin haluttomia hymyilee
lyhyesti itki valitustemme kirjoitti mitä en ymmärrä ,
mutta erityisen tuntuva huomasin kaikkea ja ei mitään
etsinyt sitten huusi vain siksi antoi minulle ja koskaan
kertoa , mutta mikään ei tässähajuvettä joka laajensija
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palaaärtyisä intohimo kipu oli aika sanoa jotain niin ei
vain koska siellä oli jotain liikkuusuonissa juoksiverta
joskus kaukanasydän , joka ei pumppaa oli vain
saadaidea, koska se osuuvoimakas intohimo ja voimakas
jopasieluvaivainen oli lähinnä ihmisiä ja oli mielessä,
koska pelkäät jotain, joka tuntuu lopulta on ainapää
jaalun luulen ansaitse ei ole minulle tai sinulle on niin ,
koska me rakastamme ja myös hylätä jotain, että vain
jotain, joka on syntynyt ja kukoistaakasvaa kaiken yhden
päivän ja siellä olitoinen katosi oli niin kaikki mitä
tapahtui ei vain siksi, että yksi halusi elää yhden päivän ja
toinen hetki olematta oikullinen aina erittäin tärkeää
oliaika oliaika takaisku oli ja ei enää riittänyt
joskususkovat syntyä uudelleen katson ja ei usko
olitotuus varhaisessa iässä , mikä on totta on
osoitettuteko yksi toimenpide saadasydän oli hengentuote
yhteyden ilman mitään tai ketään ei sano mitä tapahtui oli
jotain pelättiinkaikki jotka ravistelu ei ollut turhaa oli kun
hän läpäisi kätensä mopilla on aina jonkun puolella, koska
niin ei ole sanoa kyllä edes ajatellut , joilla ei ole tämä ei
ole syy , vaan kyllä se ei ole aina niin ja ei koskaan
haluamutta
joskus
tekeemelko
muuttuiei
katso
vilpittömyyttä vapaustaistelussa toimimaantotuus ei
jakyllä , koska en ole eikä vain halua olla elossa , koska
en ole ja kun oli jo ajatellut luettavaksi laajentaa ja
kirjoittaanukkumaan , kun hän käveli ja juoksi seisoi oli
käynnissä hedelmävapaa ja älykäs ajattelu oli tietoinen
liikkeen käveli ja käveli vain koska rakastin vaikka ei
tässä maailmassa rakkaus usko taikausko uskovat miehen
ja
hänen
keksinnöistään
kysymyksiin
oletuksia
mielikuvituksen illuusioita onionien tai protonien luoda
raketit valo on energiaa ja tämä ei voinut nähdä , mutta
ei tuottanut oppaan olisi ja voisi olimies oli niin mautonta
oli vain kuvitella ja luoda tuntui eikäkuudes aisti kuten
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sitä kutsuttiin , mutta se
tapahtuiaina kun halusimme .

oli

niin

todellinen,

että

Jos asuimme lyhyesti hetket , onko kaunopuheinen tai
jopa kuuma , kukaan ei sanoisi , että rakkaus oli tuskaa,
että sattuu kuvitella rakkautta ilman kipua on mitä se
tekee polttava hehku kanssahengenvetoon pidempi kuin
voit
kuvitellatotuus
onrakastava
ja
antaa
jopa
kärsivätsamasta näe mutta erityisesti tuntuu ja aiheuttaa
kipua rakastaa edes näe , vaan haluavat suojata kipua
rakkautesi suhde luo suojaaväärän rakkauden tunteet ,
koska silloinkipu tulee sydämestä omassakatso nähdä
meren
,
jonka
olen
vain
haluavat
rakastaa
lyödäsilmäripset
hiekkaan
tuuli
kyyneleetaallot
näenrannalla kuoret kompastuskivi tähdissähuuto ,
jotenviljan ruokkii sydäntäni .
Jos olisin kärsinyt oli, koska en näe tai he eivät
ymmärtäneet, mitä elänyt hymyilee auringonkukka iloiten
embellishes auringon säteet vapauttaa itsesi ja näyttää
kauneuden että tukehtua että hullu pelot kaikilla onvähän
jotain , joka on siirretty en nähnytnäin tapahtui olipiina
pitkän hetken voisi kohdatakuiskaus nyt ei naura , koska
joku näkimiehen, joka lyhyesti epäröi vain , koska hän
katsoi ja siellä vasemmalle kukaan ei huomannut , koska
olen kärsinyt oli hiljaa jotain, joka asui ja kärsi huopaayö
oli kylmä tulin takaisin tiellä kaiken jamitään kukaan oli
koskaan ollutplus mutta kuten joku oli lyhyt silmäsi
näkivät varmasti toiminut selvästi ja olisurua taitoa
nytepävarma
ei
Agias
,
virheellinen
iätsitten
katsoinkattoon ja kaikki näytti autio O Me O kipua että
surullinen näky ja innokas nauha minulle ihanan
mennessä menenlattialle vain koska se putoaa ja
alasnöyryydellä
kaikki,
mitä
ihmiskunta
hiljentäähäiritsevä äänihäiritsevä hiljaisuus joku ei sano
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niin tulee onnellinen heräsi eräänä päivänä kun hän hävisi
minulle sanoi, että se ei ollut iloa , että tunsin ja kaikki
yhdessä päivässä parantaa huomenna oli mitä hän halusi
vain koska onmies on surullinen
Yksinäisyydessä pimeyden kurkottaa sanoa eiveli se ei aio
pelata sinut sydämessä jos se oli vain olla yksin ollut
armoa
Nämä kivet istun kirjoitan mitä olen koskaan unohtanut
hymy yhtiö oli jotain mitä hän aina tuntui, kun hän oli
yksin , ajoittain ajattelin sinua sen jälkeen ja tuntui vain
muistaa sinua .
Aina unelma herätä ja etsiä minut miettimään, voit silti
kuin kuvitteli tai ajatellut tai vain matkustiunelma
rakentaa mikään ei muutu mikään eiväärää käsitystä niin
harvoin unelma on turhauttavaa herätä ja kaiken sen
muutoksitta , vihdoin unelmatai ei unelma kaikki on yhtä
suuri .
Vuonnasurullinen yöelämää ja hiljainen ja erittäin juro
misanthrope hiljainen muttatähti loistaa ,kuutamo valaista
jopa kaikkein kovaa ja kamalaa ympäristö on toivoa joku
luotettava yksi on , joka elävöittää meidät ja vetääystävä
, vaikka totta seuralainenmilloin tahansa seperimmäinen
joku , joka katsoo meitä välinpitämättömästi ilman uskoa
ei näytä rakkaudella aiheutetaan meille kipua jotenkin
usko ystäviksi ja etsivät vain oman navan lisäksi hän
koskaan tunteaero , joka on ystäväystävä ja tuntuuusko
rakkauden jopatuskanaikaa , että jonain päivänä ihminen
olisi kukaan voinut kertoa, jos se on mainittu tietämättä ,
koskamies tekee aina jotain muuta tapahtua juuret olivat
heidän elämäntapaasyntymästäkasvaa ja lopulta kuolevat
kaikenmies teki joku tiesi esikatselu eikä edes tiedä, miksi
hän teki niin on mies ja hänen olento .
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Minä näin silmäsitietty paistaa jotain teki liipaisin oli
intensiivistä ja olisyy rakastaa katsoin taas jatkoi
loistaailme minun voittaa loistivat kuinkuohuviini ja vahva
tähti pisti silmään olikaunis tunneintohimo , kun näet ,
missä haluan olla halua sinun mennä kanssanisamalla
tavalla se on kirjoitettu tämän kirjan , jotka ovat minun
olkapää itkeä jonkun halua olla aina ja olen aina toivoa ,
että paikka, että me voitamme kanssa kuutamo jasama
tähti paistaa aina.
En ymmärrä tai eivät ymmärrä niin edes tiedä tarpeeksi
ymmärrystä ymmärtää tietää niin kyllä voisi sanoa
ilmoitettiintapahtuma oli kuin mitä tapahtui halusi vain
tietää, missä se alkoi ja päättyi lopulta haluavat sinun
tietävän, että kaikesta huolimatta , että voi tapahtua ,
jokapää voi ennustaa , että en unohda sinua ja että voit
aina luottaa rakkautemme missään tilanteessa, koska se
ei ole vain intohimo katsoin pimeässä huomasinsyvyys yö
oli aika rentoutua parantaamusiikkia radiosta ja anna
minun johtaayö onkumppani voi jakaaherkin tunteita ,
koska hän pitää salaisuuksia jahaluavat kutsua sitä hiljaa
yöllä se on aina hyvä korva , mutta sanoo vähän vaikka
aina conniving joten olen onnellinen .
Miten elää vankinakoko maailmantuulahdus vapaus
ahdistuneisuuden että tunne vankeutta kasvattaa
jännitettä hermoja vilkkuvat ilman muiden nähtäväksi ,
katso, joukkovelkakirjalainat , joita vapautuu meissä
purettava haluaisi olla vapaa ja luonnollinen jotain
enemmän banaalitai seksikäs tai kuvittelin , miten se
toimi oli kirjoittaa ja on jotain kuvitellut ja edusti
olemukseni mautonta seistätuntea ja nähdä kirjoitan
kaiken, meni läpimielen hän oli mielistynyt Toivottavasti
lukea myös .
Tämä yksilö yksinäinen sijainti ja päämäärättömästi tämä
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sekavuus , joka työntää meidät unohdukseen yhteensä
tunnottomuuttatarve hengittää , että tämä on mitä yksi
kasvot asuessaanilmeenhuokaus tupakansavun laajenee
yhteen
hengenvetoon
toisensa
jälkeen
hengitys
silmäkatsellaminuuttia kulkeatupakanpolttamia hitaasti
jotain etsin jatkuvasti nyt toisen hengenvetoon ,sana
ennen ajanviettoon toivoa tämän riippuvuuden mene pois
eräänä päivänä se tapahtui kulkevat sinnikkyys vaivaa
hedelmää taika positiivinen asenne olijotain hyvää tai
jopa
poikkeuksellista
alkuperäinen
olisi,
jos
ne
syntyvätluonteesta ja haluavat olla parempia ja paljon
enemmän!Voittaja
ja
lopulta
ylivoimainenaamulla
valloittajahiljainen yö kaikki käteeni ilmansaalis kaikki
illuusio seuraava edellytys on tyytyväinen tai erittäin
tyytyväinen vain koska halusi
Ja kuten kaikki osa miten koemme asiat tänään tässä
päivässä mitään century'm alttiita onnea elää En asu
kuulla, mitä kuulin ja olla missä en ole ollut yhtä hyvin
uudestisyntynyt elää tehdätavallisen jotain hienovaraisesti
epätavallista joon läsnätajuton jotain, emme mielessä
aion eteenpäin varmuudella tietää jotain, että en joka
päivä aina elää uskoen kaiken kuvittelemme ontodellinen
saavutus , jos olemme orjia joitakin varapuheenjohtaja tai
hyve voi ympäröi sitä ja jättää senhyppää juoksee
kärpäsiämielikuvitus aistien tekee sydämen punta
kerrankin päästälopullinen vapaus, joka ei tuomitse
teoillaan on on elää vapaana .
Eräänä päivänä oli menossa liian nopeasti onnistui
jättämään
seisoi
takaisin
pian
uudelleen
henkäykselläseulonta jaluottamuksenelpyminen ja vaati
asui ikään kuin toinen laukaus lähtihitaasti mutta vakaasti
ja varmasti askel palasihulluin rotu maailmanrotu on
nimeltään elämä oli hänelle , että olen kamppaillut ja
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saavuttitavoitteensa
olla
onnellinen
hyvin
sijoitettuaikavälillä ... kautta kamppailee yksin on tarpeen
vapauden ja tämä onsisar yksinäisyyden sekä lähtöni aina
korostettu vain ensimmäinen jaLopuksi voit vain olla itsesi
ensimmäinen ja viimeinen ajaa yksin, kun tämä
olitaistelutahtoa , mutta emme ole koskaan yksin on
elämä edessään ja että ajetaan elää ja olla ensimmäinen
javiimeinen , kun aloitammesykli on luonnollista,
ettälähtevät vihdoin mutta on kohtia, joissa olemme
voittamassa on siisensimmäinen elämä yhteen paikkaan
ja toinen viimeisenä mutta ei koskaan lopeta niin ei
juoksijaelämän kilpajuoksussa olemme aina voittaa ja
samalla menettää ja sitähän on taistella ja menestyä
elämässä !
Powered by vapaa meditoi , equacionei ja lopulta
ottipuolueen toimintaalevottomuus ihminen tulee onneton
kun asuu ei vain silloin, kun ei kestä olla hiljaa on tarpeen
etsiä onnea, joka tulee sisältäpäin , koska me etsimme
jotain kärsimättömästi ulkopuoleltasamoin tämä huoli
meidät surullinen kestämään yksinäisyyttä ja pysäyttää
vahvistaa
meitä
saavuttaa
elämme
itseämme
saavuttanutonnellinen täyteläisyyttä , joka etsii mitään,
koska
todettiin
ajatella
sitäautistinen
elämäntapa
muttasuurin onnion meissä .
6tar siellä ... 6tar siellä kun ei kysy ... 6tar kun ei ole
tarvetta ... 6tar siellä kun haluat ... 6tar siellä vaikka ei ...
6tar siellä kun en tunne ... 6tar siellä kun minutliekit ...
6tar siellä kun ajattelet minusta ... siellä 6tar pro mitä
tulee ... 6tar siellä kun kuvitella ... 6tar siellä edes ole
halua ... 6tar siellä vain siksi, kyllä ... 6tar siellä kun
minutrakkaus ... 6tar siellä, koska olet olemassa ... 6tar
siellä, koska unelmoit kanssani ... 6tar siellä täällä ... 6tar
aina siellä ... minusta 6tar siellä ...
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Jos joskus nähdä sinua , ja sanoa se näytti
mielenkiintoinen tyttö tyttö , sinulla oli jotain valoisa ilme
iloinen ja kuohuviinien hymy olinainen niille, jotka
haluavat kauniin ja aistillinen aikakausien niin että vietteli
minut ja yhä vain halusi niin tuntui gostas-olet taika ?Se
oli minun päivä - to-day .
Eräänä päivänä ajattelin kaiken, vain koska se on , en
tiedä , mitä aion sanoa ja sitten kirjoittaa oli erilainen oli
jopa pelkäävät , että unelma on ja ei tiedä mitä tapahtuisi
yritin kuvailla mikä olisi koskaan nähdä täällä
päättyimatkan yksi maailmanhiljaisuus , joka vallitsi ja
että joku kärsi usko kenenkään pitäisi tehdä juuri tehdä,
mitä muut eivät ole rohkeutta eivät toimi , mutta he
osaavat sivuuttaahyvinvoinnista joku, joka ei tiedä ,
miten etsiä ja nähdä lopettaa ja ajatella !Poistasavuke
,yhteenotto alkaajäljellä paranemista halu .
Aion kirjoittaa manata ja luoda .He viettävät kaksi
minuuttia alkaatotuus kirjoittaa ja jotain muuta et ole
sinä.Minusta tuntuu, että en voi , toisaalta tuntuusoturi,
joka onaidoin ,voittaa .16 minuuttiapoistaasavukkeen ,
kasvaahalu relight sitä .Kaikki menee , kun tuntuu , mitä
tapahtuu .
Ajattelen niin sinun täytyy odottaa .Heikkoushalu halu
voittaa kaikki tulevat kuinauringonlaskua .Olemassa
jatkuvasti yhteydessä halu .Mielestänipuolen tunnin
jälkeen, kun viimeinen kerta kun näen itseni ja minusta
tuntuu, kun hän ohittiaikaa .Matka- sekunneissa ,
minuuteissa
ovat
kuin
raketteja
juhlia
joka
etukäteen.Tunnen
hieman
, ajattelu miten voin
saavuttaaetukäteen.Ontakaisku , koska siellä on pääsy
savuke .35 minuuttia katsoteko Haluan peruuttaa .
Ei ajatellut , toimi mekaaninen ja menettelyyn tilassa .
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Minulla oli tämä yhteys prosessin aikana sukupuuttoon
tilanteen .
Recoloco minua ohikiitävä ,spontaani luomiseen .Sanat ,
lauseet toimintaa ja yhteys .Kuulen radiosta , että
suunnitelma
voi
keskeyttää
,
ajattelen
ja
tunteapohjoiseen .45 minuuttia ja katso toinen savuke ,
luulen , tietenkin !Kaikki vaan lähes kaikki saa minut
ajattelemaan, ja että meidän on kohdattava .
Se ontunnintulos 20 vuotta 30 minulla on .
Elämme 66 % elämän ajatella100 % että33 % voi antaa
meille .Vaikeutti , mutta selitti .
Jos olen todella täytyy
opiskelemaankeinoja toimia

taistella

ja

kunnianhimoa

Ei helppo , ei ole vaikea palata tupakointi" vain " savuke
.Näkyy kerrallaan , ja seuraareittiä , joka ei ulotu .
Tietenkin poltan tilanteesta .Oma luonne oli sisältävät
puhtautta .
He viettivät kaksi tuntia 03 minuuttia ja sitten ajattelin
esfumacei .
Aiotteko syntyä jotain sortir .Aloin hymyillä , ajattelu ,
että jotain oli menossa .
Helpoin oli luopua , mutta väitän .
Vahvempi ja ajattelin vain sanoa minulle .
Luonnoton jotain oli epänormaali .Kuten Pohdin ,paras
tyyppi teeskentelee nukkumaan .
Tahto on tullut , mutta en pakene .En ole valoa ,
muttaenergia ei koskaan unohda .
Tunnensalaman teho ei koskaan varjoonsa minua .Aion
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muuttaa , tämä ei epäröi muuttaa kaiken .
Ja minä tiedän , koska minä.
Rauhallinen ja banaali savuke , hieman epäröivä kuin
ärsyttävää .
Kun eräänä päivänä lokki come'll pyytää sinua tuomaan
takaisin sinulla oli , mitä ei , kun mitään ei halunnut
kaikki menetetyt tekisin ilman sinua mukanakuvaus että
intohimo olijättiläinen rakkautta ja aina taju kun ajattelen
sinua , jonka kauttaOlen menettänyt täällä , te siellä
halusin ollatulivuori haluavat herättää sydämesi, että
jättiläinen rakkaus , aina voittoisa kaikkialla tunsinsyvää
halu lähtöisin maailmani olet aina halunnut , varsinkin
kun nauraaulkoasua onnea olivahvempi kuin kaikkisähkö ,
jonka kautta kaikki nykyiset , joka sitoo meitä ja koskaan
erottaa meidät koskaan ollutaikomustasattumanvarainen
kohtaaminen kuvitellasillan yli joen , jossajalkakäytävä jo
merkinnyt
mitään
näkihahmo
ja
juoksi
,
ja
kätkiluinpaperin makea sanoja kuin hunaja kirjeet eivät
olleet paskaa ollut merkitystä ja haudattiin aiemmin
jotain,tuuli puhalsi ja ajattelin että kasvot maalattu
siveltimellä epäsuositun puitteissa että olit osatuloksena
taiteen maalattiin ruudulla , olikuten se vanhenee .
kuva
Paetkaa , juoksi mutta hän tarttui minuun ja veti minut ,
otti minut .
Kirottu kuva , että emme näe , mutta joka etenee .Hän on
tunnistamaton muotokeiju näköisiä kokemus .Mutisiluku :
pelkäätmies ole kasvoja !
Kyllä - vastasin jotkut pelkäävät .Älä pelkää , sillä minä
olemassa vainvalon läsnä ollessa .
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Olen puhunut valon ja energian mutta koskaan miestä,
jonka kasvot näkyvät tietämätön ja voluptuously ja ajaa
pakenevat saavuttamatta fyysistä .
Luku onolento pimeyden , joka ei voi elää ilman valoa
.Strange ovatvarjo piilottaa sinut pimeässä ja hiljaisuus
.Mutta tulva valon ja että hattu ostentas kasvottomia ,
musta
.Nousen
taivaaseen
,
suurentaa
kanssavääristymisen ulkoasua ja metamorfista valoa
.Pitkinjoen taivaalle kuin kukaan joen Sultan ilman
epätoivon ja vastatanopeus musta taivas ja densifico
minua pudottaakristallin ja ärtyisä sade .Muttamies ei ole
kasvoja vedellä lävistää kehoni ja omaa suuret kauhtana
saa liottaa.Se on valmistettu varjo .Nämä kuvitteellinen
luvut rekonstruoida minun kuolleille yö , jahdata
pakenevia pimeyden ja valon kysyntää .
Olenystävä epäonnea varjo .
Kaikki paha onluku ei ole olemassa .
Se onpuuttuva ulkonäkö .
Huuto muotona elinikäisen ilo ilmeneehämärät sielu ,
Tunne suoja muille jakauhea surina sielu .
Mitä nousee eikä laskee mutta aina nouseehuijaus paskaa
.
Mitä näet on todella korkea eikäsyksylläkalliolta .
Korkeudetaaltoja
haalistuu .

,

jossavihreä

valheita

ja

sininen

Surge Red Alert kuinperiaatteita muille.
Tumma , synkkä , kevytmielistä ei aina läsnä , koska se
syventääepätoivonkovaa ja hiljaa huutaa .
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Kun sanat viittaa tavatayliluonnollista taikuutta , johon
intohimo .
Kukaan muu , kirjain rakentaakirjallisuuden seinä sanoja
tuleeväistämätön tosiasia ... missä virtaa kirjallisesti ja
kyyneleitäsärkymätön tyytyväisyyttä jonka olento ei
vastusta , mutta kun se on saatu elvytettävä ja näyttää
takiataukoEtelämantereen jään joka hylkii oman taika
joukossahäikäisevän olentoja ja miten se haalistuu osaksi
polttava tuli halu lausuapitkiä ilmoitti .Hän kirjoittaa ja
kääntääsieluvuodatus luomisen kone.Niistä linjat ja
sanontoja tässä mitä ajattelee ja muita kommentteja.
huimaus
Alussakallio , koska aikaa ei ole lyhytaikainen .Rinnakkain
syksynähuono alku , arrefeço .Vuonna varpaillaan
tasapainottaa minua ja hyppään , sukellus .En minä tee
mitättömäksi minua , hyppäsi ja kuvitellut huimaus
.Nopea sydämen hätkähtää jotain, uskoisin matkoilla
.Edessä , huomasineliniän toisessa liukumaanilmassa .Se
olivapaan pudotuksen tämän syksyn osuu ...märkä terva
tien paistoiHuohotinilman tausta on kylmä !Märkä asfaltti
tuntuumakean
veden
,
joka
hohtaa
pimeässä
muistankirkkaan ja kuohuviini taivas ja se oli niin vahva,
että maa , vahvasti vaikuttaa tämä tuhoaisi mitä oli
tulossa .Kello on pysähtynyt , ja ikuistihetken hänen
ajatuksen .Nopeuksilla ylituuli tuli syöksykierteeseen ja
coiling itse kääntyi ja nousi , nousi , palasiedelliseen hetki
olla viimeistään kutsua sitä niin nostamallasyksyllä, kun
putosi kovassa .
Ylpeys tuntuu kuin näen muiden kärsinyt jonkun, joka
tunsi ja nähnyt toisiaanihon muuta toivoa koskaan sofrais
nouseehengessä apua ja keskinäistä apuatavoilla on
lohkareita nämä esteet poseeraa ylpeänä syntynyt että
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tapa,minä usko koska maailma tuli taistelemaan loppuun
asti ja varmistaa sinulle ja lopullisesti ja saada pohjaan
tuntemaan toisensa ja heidän maailmansa aidat taiteen
aidan
siellä
aiheuttaa
puhaltaa
kaikki
menee
läpitunneosuma
loppuun
mennessämiekka
taistelevatkärsivät tahattomasti lähetysteho voittaa ja olla
loistaa onvoittaja ja häviäjä , kun laskee, tuntuukipua,
mutta nousee ja erääntyy ontaistelija , joka voittaakipu
on
kuvitellutkorkeaviimeinen
teko
ja
me
arveluihinkunniaavoittaja ja häviäjä kaikki taistelijat
ansaitsevathalutun voiton .
Sinä aamuna
Se olikevytmielistä ja ahdistava Dawn kyyneleet ole
kaukanaliiallinen itku se oli järkevää edessä tunkkainen
kostean aamuna joyö oli edeltänyt oli kulunut aikaa
tulihuuto ja sanoi varoaauringon tulla ja haihdutetaan
kyyneleitäalasajon jamaailma pilvien yksinkertainen hymy
sanoi hämmästynyt päätti minua päättää , mitä oli tulossa
hallitsisivat ja tämä todella testatapäätettiin ole
ilmestynyt
tyhjästä
haluaisitte
nouseviin
tunne,
ettärahasto oli tunneminuuttitottumukset noin rohkeutta
ja sitkeyttä syöttää minulle toivoakuilu ylös ja
selventääsumu ja petollinen tuuli tulihalu saavuttaa
jotain, joka saavutettaisiin .
Onneksi
käynnistetään
aika
rakastaa
itseäni
ja
edistystäkamppailut ja taistelut virheetön laukaus oli
tarkkaseuraavina
päivinä
osumaosoitin
lukeatunnit,
minuutit ja sekunnit ja vapautti minut , kuin taikaiskusta
oli , että päiväilo ja riemu näki enemmän kuin useimmat
ihmiset oli erilainen viiniköynnöksen mielessä varmasti
tapahtuisi yksinkertaisesti surtir .
web
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Katsoin vakavasti ympärilläni nähnytmaisemaa eikä ruma
näytti yhteiskunnalle näkiweb jossa kaikki on kytketty ja
kaikkea, mutta ajattelinhämähäkki olijuonitodellinen
draama
kuolema
olivierailuhämähäkki
jaweb
oli
hänensellainen ehtoollinen ottihämähäkki , joka kärsi
eniten ja vähiten kutoi pisti ihmiset ja miten , että nukahti
tämä kuluttava calhava kaikilla on haaveillut , että ne,
jotka kuolivat www hämähäkki oliruma kuolema lakkasi
olemasta ja kuolleisuus periksi tämä oliunelma on
kuolematon pelkäämättäweb ,hämähäkki ja elämän kaikki
periksi , mutta se on meidän muodostamiseksiweb ja voi
olla hyvä elämä ei saada ruma on tahtoa elää ja ei
näytähämähäkkiloppuun , muttamuttalopussasykliyritys /
web , joka on aina rakenteilla rakentaaweb oli
kehittymässä jahämähäkki mitään ratkaisua on web
,ruma hämähäkki ja mielikuvitukseni .
Kahvi valot pala savuke välillä paha ja paahdettu kahvi
saat tämän tämä tila onilmava , hyvin osallistui jossa
ihmiset tulevat kaikkialta näen itseni tulevaisuudessa
luodasilmukan tähän tilaan , missä minä kirjoitan ja sitten
ontavoiteToivon saavutetaan noin 2000 tuntia , joista noin
yksi per omistautua itseni päivä tässä tilassa nimenomaan
kutsutaan kahvia valot missä toivon valaisemaan linjojen
välillä minun päivä - to-day tuntea rento energiaa jopa
instant'll pidettävä päivittäin prosessikirjoittaajatkuvasti
luoda , vaeltaa , ajattelu ja kirjoittaminen on jotain löydän
jännittävää ja haastavaa meri kuvitella itseni maailman
merillä välilläpohja on elämää !Uimeressä kirjallisesti, jos
näen musteenkulku luoda kauniita välissä tekstejä ,
lauseita , runoja tai jopa yksinkertainen ajatuksia ilman
paljon huomiota tai sateeseen , vaikka jännitys ei ole
aikeita minun meressä metsästys ylös kirjaimia
harppuunoita saavuttaa taustallasydämet , jotka tuntevat
eri tunteita , tuntemuksia , mutta tärkeintä on sukeltaa
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meidän meremme ja erityisesti rakkaudeneri merialueilla
.
Sytytänlyhty lyhty valta energia katso poistaavalaistu
tyhjä , täytä tunne herättää minussahalun loputon
tapahtuu niin, että valon liekki palaailtapäivällä kulkee
hitaasti , hyvin laiska onkevyt heräävaloisa ilme ja
mitenjoka tuleevoitto läsnäollessatiedon olla huokuitiheä
hajuvettä , voimakas ja tarttuva katsotuoksu, joka tuntuu
ilo hengittää ja miten hyvää joka päivä ei koskaan
hengittääsamaa ilmaa hymyillähymy ei aina tarkka, mutta
mitä tekee sinut kauniiksiintiimi pieni hymy ,merkki iloa
ja kohdella kuinihmetelläänhyvin luonnollinen ja rento
ajaton iloa, kun järkevästi hymy löi minuahehku, joka
ovelasti välitä ja kun kosketat minua on erilainen
stunning'm hieman syvä ajattelu hetkeksi kuten
onnellisuusilmestyytodellisuuden
kaksinaisuusiloinen
hymyilme liian kirkas kuten olen joskus nähnyt .
Fado fadokohde, joka merkitseenostalgia ilman ikää
kaukana erämaassa , mutta hyvin lähelläpäämaja nähdä
haluatLisää vain tuntuu kuulut ole kaikki , että minä
kirjoitan , mutta tunnen mitä kirjoitan .
Tässä onyksinkertainen , mutta ei vähennäsana , että
sydämeni kuunnellentuulentuuli uskoa vie muutaman
sanan kirjoitti sade ettäviesti olisi kertoa teille se
tekisiaurinko muotoilu sen säteet ja tesanoisin, että olet
minun energiaa ja sinulle minun aurinko aina paistaa jopa
päiviä, jolloin lunta oli tämä ajattelu , ettätuuli aina
puhaltaa .
Ajattele , pohtia ja toimia tai olla toimimatta ei ilmaista
tuntuu ja miten vaikeaa on tuntea ja ilmaista eikä vain
joskus riitä olemassa, mutta heijastaa ennen reagoimaan
kuintunne prosessia ja teeskennellä kuinajatus ohjaus
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toimi tai eiToimi nyt katsoviisaampi sitten teeskennellä .
Setuntuu jälkeen sitten heijastavat pikemminkinreaktio,
joka voi tuntea myös ripustaa joskus hiljaisuusthink ja
vain pysyä läsnäolo mikä tarkoittaa sitä, että .
Este ei oleeste voittaanäytä itse ilman pelkoa joskus
tuntuutekijä , mutta kiinnostus on elää ja taistella meitä
kehittämään tätä joskus on kasvaa ja oppiataistelu
elämästä meidän on aina reagoidamenetykseen , epäonni
voittaa esteitä onmaksimointivoitan onsuurin ilo voittaa ja
antaa meilleoikea arvo voittaa meidät ja saada arvon
oppiminen tappioita ja lopulta voittaa on pohjimmiltaan
elää.
Maritime pyörteisiin vettä liikkuvan mereen ,hiekan
spinning tipoittain viljan jyvätuulta pyöri lattialla , tartu
toisella kädellävaltameren putoaa toisella hiekkaa meren
isäntänä kastettu löysä itse kädessä ,vapauttaa itsensä
laajeneetunnetta , joka oli kaikki käsissään , mutta kaikki
ei ole kaikkea saavutetaan joskus pakenee käsien välissä
mitä tunnemme sydämessämme ja kädet kaikilla
onjännitystä
jasaalis
,
joka
syntyy
muodostavatpyörremyrsky .
Ei mitä sanoa on totta , mutta se ei ole ehdoton valhe !
Flaming tuskaatappion .Jos , mutta missä olet?Mitä tein ?
En unta , koska olen hereillä odottaa.
Sinun
tulee
,
pelastaa
minut
tästä
sivuääni
vilunväristykset minulle , kumoa minua , murtaa minua ja
turmelee ja sanoo et ole !Missä olen , haluan enemmän ,
en voi pitää vain elää ja hengittää.
Läpirintamilla ja katso jotain, joka pitää minut eteenpäin .
Koska perääntyä ja saada takaisin, jos en ole edes
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ajatella tai olla .
Haluan juosta pois, poissavuke , kohtaavat jäillä ja
fulminaatit .
Sydämeni on kuin tämä savuke , joka menee uloshalu
sytyttää sinutjoka työntää minua jasolmu unties .En , en
halua ollalöysä lanka, joka siteet saapuu kahvat .
En halua olla mitä sanot tai sanoa minusta , haluan olla
mitä tunnen .
Tämä solmu , ei näe , että kuristaa ja puristaa ja tuhoaa .
Tämä tie on rikki .
Kaikki takaisin nollaan .Haluan vain olla 0 ilman loogista
seurantaa , eivät halua olla positiivinen tai negatiivinen ,
mutta voit vaatia , että sinun täytyy tehdä ja tapahtua .
Saanen .
Miksi itkeä ?
En tiedä , mutta aina tietää, miksi repiä putoaa ja löysä ,
tiedän myös , koska joskus olen joutunutvirheet toisten ja
koska en pidä kiinni .
Haluan itkeä , haluan pudota minua .Tämä katkeruus
tunne, että jättää minut lämpimästi kylmän väristyksiä
joka , mutta vaivan arvoista kyyneleitä , ja nauraa ja
tuntea .End hoitaa loppuun pääseekyynel ei häätää mutta
aina väijyvä ja kulkeeedessä repiä välinpitämättömyys .
Ajattelin , sellaisena kuin olet .Niin arkipäiväinen , niin
kuin mitä luulet , ovat vakiona .
En välitä , mitä tarina , en halua nähdä , mitä et voi antaa
minulle mitä tarvitsen ja et .
Haluatko minua .Teille haluan sinun niin olet aina ollut ,
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mitä hän ajatteli oli mitä olit , tai jos et ollut , olit
tekemässä kun teet .
Olen minä.
En tiedä, miten aloitin tämän tarinan mielestänimuutama
nousee mutta ei ole nuolta eikäkeula , saati tavoite .
Minulla ei ole tarkoitus lyödä , en edes painotettu Taria ,
minusta tuntuu, että olen saavuttaa on itse ,nuoli ajetaan
ytimeen
,
joten
tuskani
.Yksinäinen
sydän
,
merkittyaivohalvaus kuin elvyttää ,kipu on liian
voimakastahto pumpata .
En ole vapaa .En koskaan olla täysin vapaa , rakastan
vapautta , mutta tunnen sitoo joka rakastaa minua .
Koska he rakastavat minua ?
Olisi kiva .He haluavat olla vapaita ja liitetään joku
.Haluatko minut tuntemaan yksin ja huomaamatta .
En halua ymmärtää mitään, eivät halua ajatella mitään ,
koska en hyökätä , haluan pois lähestyvän .
En halua rakkautta sanotaan olevan vapauteen .Haluan
vain pudottaa , mikä on minussa .
Ahdistus , menetys .Oliko eikä enää on .
Tulihetki tuntematta vasemmalle .
Tämä luonnon ja poistamiseksi ja enemmän , kertoa ,
mitä me teemme .
En halua tehdä mitään , eivät halua mennä pois , haluan
mennä minne en saa .
Mennyt ja mitään tuo .
Älä itke , älä naura , en usko , älä katso , ja tuntuu En ole
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kuollut .
Mikätragedia !
Ja minun täytyy mennä jonain päivänä myös periksi .
Kuinka niin?Kyllä , ihmettelen miksi tätä , miksi sen,
mutta eivät halua ajatella, mitä on lähetetty .
Etkö halua taistella , eivät halua olla niin paljon kuin joku,
joka ei ole koskaan ollut .
Ääni kummittelee joka valittelee.
Hang On .
Aion matkustaa , minä tulla ja mennä kärsivällisesti .
Mitä voin sanoa , minulla ei ole , ei ole paljon , ja toinen
niin minulta puuttuu .
Loukkaa minua olla kertomatta minulle halua .En halua .
En halua mennä takaisin , en halua olla täällä kun
musiikki soi jatuuli puhaltaa .
Etkö halua ollapaholainen , eivät halua olla enkeli , eivät
halua taivaaseen tai helvettiin .Haluanmaa, jossa kaikki
on olemassa .
En halua lähteä , pysyn missä olen , haluan kaikki siellä ,
vain minä tilaa hengittää ja ajatella sitä.
Kuvittele ja luoda oman olemassaolon .
Haluan vain hengitysilmaa .Haluatko, löysä kuinilma jota
hengittää .
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Olin kirjallisesti mitä hikoilla lukemisen jälkeen mitä
olemukseni haluaa välittää .
Tiedän, että se ei ole helppoa .Mielestäni paljon ei voida
sanoa , paljon myös se, joka ei ymmärtänyt .
En hyväksy .
Kiivaasti haluavat hylätä mikä köyhdyttää minua .
Triviaaleja asioita ei ole paikka sydämessä onpaljon
tunteita .
Mitä
näemme
sydämessäsi .

yhdellä

silmäyksellä

voit

merkitä

Hän ei voi ottaa sitä , eivät halua nähdä , mutta katson,
mitä silmäsi näkevät.
Älä koskaan avaasilmätsydän , koska hän ei voi nähdä ja
kärsii .
Olen täällä .
Näetkö minut ?Mielestäni ei !Voitko tuntea minut ?Lisäksi
en usko !Mitä näet minussa ?
Tuota, olin täällä ettet esquecesses minua , ei kestä olla
sinua , koska mikä meitä yhdistää joskus erottaa meidät ,
mutta kerron teille , että olen täällä .
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En aio teeskennellä
Aion kirjoittaa ja anna sen virrata .
Mitä minä kirjoitan on epäilemättäkyynel .
Kuten kirjoitinrepiä , koska se on , surullinen , yksinäinen
, märkä , löysä .
Saanen pyyhi kyyneleet , kipu , surua , teidän
yksinäisyyttä , että tukehtuminen , joka on olla yksin .
Haluan nuolla kyyneleet , juon tämä kipu tuntuu
Vain yksin .Me , tämä on minulle , vain minä !
Miten minä olen?Just me .
Tunne laajenee todella aistia kipua .
Miltä tuntuu , että olemme .Ajattelen menee pidemmälle
kuin tulee ulkomailta .
Sisäänpäin tietävät, että olen olemassa , olemassa toisten
katsokaa meitä , mutta ei koskaan näe samaa että
menetän sivuja , yksittäisiä arkkeja , löysä lauseita , löysä
sivut , yksittäisiä arkkeja , löysä lauseita , haluavat
kaiken tulla pois , eivät haluatallenna mitään , minä
tyhjentää itse , juuri niin evoluirei että kaikki mitä
kirjoitan, kaikki evaporize , esvaísse kirjeessä lauseen
lisää tuskaa , jokainen sana tuskasi , minä kirjoitan minut
vapaaksi .En halua kärsiä .
Toinen päivä aamulla ,raikas aamu ilma , meluisa liian
.Haluanyö , hiljainen yö , jos näen pimeässävaloa teillä on
.
Katsotaan liittyähiljaisuus ja pimeys .
Tehdäänvalo sähkökatkos .Sides , kulmat , hurmaa ,
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loitsuja , runoja , sanontoja .
Haluan olla sinun pimeässä yöllä .
Kuten olen antanut itseni mennä kulmissasyvä vuorovesi
pelataharppua korkea Mermaid .Haluan jäädä ja katsoa
sinua kertomatta mitä minä kirjoitan .
Koskaan unohda sinua .
Ei mitään!Oliko mitään
Tavoitteena näillä sanoilla on null .En halua sinun lukea ,
emme enää halua kirjoittaa yksi päivä haluavat kertoa.
Mutta nyt vain halusivähän mitään .
En tiedä, jos voit lukea , saati ymmärtää, mitä minun
täytyy kertoa sinulle .
Mitä haluan sinun huomata , että entendas ja kaikki ,
mutta osuus minulle ja siellä voit luottaa minuun .Mutta
älä kerro kenellekään .
Odotan kuolemaa decepe minulle .
Death ?Ei ole mitään kuolemaa !
Ja tämä on aina läsnä .En pelkää kuolemaa vaan
menettää sinua .
Ei siksi, että jotain satuttaa minua , muttakokemus ottaa
ja joilla ei ole eroa olemisen , miten tämä voi olla niin ?
En halua mitään , pikku ja paljon mitään haluan , en
halua mitään Toistan , sain kaiken, kun en tiennyt , ja nyt
tiedän mitä haluan mitään , hylättiin , mikä on ja ei ole ,
aion olla vapaa , vapaa kaikesta minullesiteet ja putoaa
minulle katkeruus , joka on on .
Yksinkertaisesti , haluan olla !
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Voinko olla vain minua ?Kyllä minua ja kaikki , tämä ei ole
mitään en halua ." Timeless "
Hit
,
ja
alkoi
jauhamislakkaamatta
osumaennennäkemättömän
virtausanomalian
tai
loukkaantunut sitten eräänä päivänä avasi enää tulossa
takaisin tekemään se oliauki ja hetkessä lähelle aion
lausua, oli minun , mutta aina minuntilauksesi sitä , sinä
ja minä sanan jälkeensydän !Syvää surua olemisen
Ei tiedetä olevan tietoinen ja oppia elämään intiimi
katso,kuilu on vähäinen ja on omistaja on jotain, että aina
haalistuu
kuin
antautuminen
,
ei
haluttomuus
pohjimmiltaan vain halua olla on peräisinitsevoit nähdä
taustalla meidän sisäinen ja siellä näemme, että ei ole
mitään niin huonompi kuin ilmentämään korkeamman
katsoilmeinen ajatella , en anna ilmaista kuinka paljon
alhaisempi ontaso, jolla asetamme itsemme näemme ,
mitenkorkeampi itse ,on yhä lähellä äärettömän aina
ihmetellyt utopistinen katso syntyä , elää ja oppia ja kun
todella ymmärtää tietää, että paljon käveli pois kaikesta
ja tietää oma itsensä , mikä on muuttunut ?
Kaikki minun hiljainen maailma !Kuinka niin?
Koska olen valmis muuttamaan ja kohdata kaikki , mutta
lähes kaikki tulevat minun maailmani minun maailma
hiljaa ?Onälyä , joka kertoo minulle tehdä oikein niin !
Kuvittele ? !Ulottuvuusstratosfääriin rajatta laajennus
tuleepettymys taikaa ajattoman ulos tasolla illuusion
itsensä ainatumma ulkonäkö tosi illuusiosanan puhunut jo
pettymys
;Dora
sukupolven
sisäisten
ristiriitojenyksinkertainen tuska , joka voittaa kaikki
harmonia .
Arvoituksellinen , syvä ja herkkä , että onei- sitova kirje
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energian paljon enemmän kirjaimia tai kirjain pieni sana .
Tässä onmenhir joka sedimentoituva ja kirjoitan paljon
pikku sanotaan .
Turhaan asiat tulet monet ovat ne, jotka jättää sinut ,
toiset eivät kestä .Voit kertoa , ettäsuurempikova
taistelija , mutta "käyttö" , että harvat säilytettävä, mutta
ne sisäisillä pienin onarvo, joka vain voit saada .Live,
kasvaa , oppia , ja taustalla on ainahieman utopistinen
tietotaitoa .
Tässä onpäivävähän , haluavat vain yksi tietää, että
kirjoitus oli yhtenäistäätietäjä tavallisen tiedon tieteellisen
tiedon , he molemmat selittävät vainsyvällistä viisautta ,
joka luetaan +
Aloitan missä haluan lopettaa .
Savu laajeneesisätilojen huoneeseeni.Omasta sisustus
myös , tämä on rikottu.En halua rikkoa sinun ja muiden
kanssa .
Haen ?
Voima , vahvuus ja voima, joka vaivaa minua ja kertoo
minulle eteenpäin ilman pelkoa !
Päädyt ennen minun päiväni .
Kaikki ulko aion hylätä , koska koen ... En tiedä , mutta
tässä jätän pikku tarina on tällä sivulla , sinun esille
uteliaisuuteni pieni tarina .
Mitä minä kerron näillä sivuilla on minulle löytäätodellisen
itsensä joka asuu minussa , ilman ulkomaailmaan .
Kuinka tämä on mahdollista , näemme, miten aion kuvata
tarinani .
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Voit enää etukäteen , vetäytyä todellakin valmis
menemään .Tupakointi on edelleen tunkeutua tähän tilaan
.
Tämä tarina alkaa siitä, mihin päättyy .
Mitä minä sanon teille on taistella kaikkea .Katsotaanpa,
jos voin päästä loppuun ja sanoa Tein kaiken ja mitään ,
kuten maksimointisisimpäänsä .
On
saapunut
tänne
vastasisivumäärä lukea miksi .

hetkeksi

savukkeiden

Otetaanpataistelu , tämä onaika
Sopra tunteina , minuutteina , sekunteina .Se on ohi !
Aloitan jossa päädyin .
Olen valmis tähän tupakoinnin lävistääikkuna ja päästöt
ilmaan , haluan olla tämän savu on vain ilmaa .
Haluan vain hengittääilmaa
Haluan kellua ja kuvitella, mitä täällä kertoo .Mitä en
halua tehdä , alkaa lopulta aina tee samoja virheitä .
Taistelu ei ole vielä läheskään lukittu .
Haluan välittää on tunteita , tilanteita ja konflikteja .
Jataistelu on voittaaolento, joka olin .Haluan ollamuita
,luku jahtaavat minua .
Oma tietoisuus , joka hälyttää minua ja kertoo minulle :
emerge voittaa,
Täällä Seison , mutta taistelevatliikettä että Chase .
Pääaineeni , tulee minun itse .Vapauta itsesi , laajentaa
itse , anna minun olla sinun lävitseni .
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Aloitti tässä mitä minä olen .Mitkä ovatkysymyksiä , jatka
silmää räpäyttämättä , katsoluku vaivaa minua .
Onko , toistua ja uudestisyntynyt elää ja tuntea .Ei
kansankiihotukseen ja illuusioita , elää mitä et näe .
Koska vasta sitten etenet , nouse ylös ja sanoa .
Haluan olla mitä olen , olen minä.
On, että olin ja ettäluku on .
Aion olla niin kuvittelen .Kun jahtaa minua kerron teille
etukäteen .
Facing minua ja vapauttaa minut .Lopuksi vielä aloittaa .
Kaikki tuon ajatuksen .Varokaa tätä jahtaavat sinua
japääkaapelin olette ystäviä .
Ei enää anteeksi tätä hetkeä .Lopussa piinan , hän
kosketti minua ja kuiskasi minulle , oletko siellä ?
Nyt onalun loppu , että en raportoi täällä .
Nyt sanon , vain tule luokseni ja sisältää minut voittoon .
Major minussa muuntua sinun .Possess minua !
Sinun on viimeinen kerta minun haju .Kyllä , voit mennä .
Älä näytä surullinen lähtöä .Muuten Etsin omalla tavalla .
Mennä niin tulit , miten tulit .En halua sinua , olet
enemmänsokkeloinen
epäonnea
.Sinun
läsnäolo
onloukkaus .
Tiedän, että te , koskaan voittanut , vain kadonnut .
Olet kuin tupakointi ystävä taudin .
Osa ja mennä , mennä menee että saapuessaan ole siellä
.Kuten sanoin , Emano sinun haju , että vain ... ires saada
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toinen maku ja hajuvettä .
Ehkä et ehkä tiedä , älä myös mielessä, mitä provocas
sinua .
Koska tiedän muistatmuutaman vuoden .Tarpeeksi nyt
että tässä piileehalu jatkaa kanssasi .
Minä valitan olotila aluksi ajattelin , mutta enne pieniä
vaivoja .
Ovatko aihe ja luon yhteytemme kuitenkin surkea ja
näennäistä ilo elinolothieman heikko .Uskallan pituinen
.Koska vasta sitten olla kevyt ja luonnollinen , niin että
ruokkii minua .
Cool , seesteinen , lämmin ja harmoninen onkorvaus
Luonnollinen tuuli virtaa niin aika aina tuntenut sen
pohjoispuolella .Ilmavirtaukset bafejado meitä vastaan
tulee myrskyjä edessämme , se on vain luonnollista,
ettäsavuailman itse .
Jossa
löydämme
luonnossa
ulkopuolella
sisäpuolellaharmoniavapaa virtaukset .

kuin

Kukat , kasvaa ja konsolidoidaanhyvin juuri vapautumisen
.Wills
yksiselitteinen
tapaamisemme
onhyvin
vaaleanpunainen
ajat
aavikon
hiekka
vaihtelevat
kiinteyttävä syy .Nousevat vapauttaaihmisen mautonta
kuvan epäkeskeisyydestäintiimi suhde, joka erottaa
meidät .Olemme erilaisia , olen luonnollinen ja orgaaninen
sinä tekokuiduista ja synteettisistä ja siten ei exprimas
ilman minua .Ilmanteko , joka neutraloi , voit tehdä minut
onnelliseksi .
Avaanoven sinulle tulla juttelemaan .Mutta Jätän sen
raolleen ulos pian .Kuva olet tietoinen teidän leviäminen ,
consomes minulle kärsivällisyyttä levottomuuksia .Olet ja
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tulet olemaanhieman paljon merkitystä .
Meillä kaikilla on näitä typeriä vaiheita , yleensä lapsilla .
Mutta jos ne kertovat meille aikuisille vapauttaalapsi
meillä on meille suosiollinen, niin minulla oli sinun
tykönäsihuono
vaihe
.Menen
takaisin
potilaaseen
rauhallinen .
Voit mennä minä lukitaoven .Melko tiedä miksi tulit ,
mutta myös tietää, missä sinä menet .
Kuilu on leveä , leveämpi ajattelin pudottaa sinulle .
Paetkaa , ilman minua , sulkee sinut ja räjähtää
.Ensimmäisestä päivästä että sana on minun lause ,
mutta älä kerro minulle, kunseuraava kertoa minulle , hei
, olen täällä , mutta varmasti matkasi onpaluu kovaa
mutta harmoninen todellisuutta niin, että se on joko antaa
hyökätä ,meillä on mitä me etsimme ?Jotensana sinulta ,
se on bye .
Ja te tulitte menossa pois alkaa ...
Se oli viimeinen kerta ... ikävä tulossa lähteä .Kyynel
putosi ja sammunutitkeä .
Köysi , joka sitoo minua , ei ole sama , joka tukahduttaa
minut .Solmu kaulan , hiuskarvan varassa .
Estrangulasmieli ja sufocas tietoisuuteen .
Mitä tarjoat onhidas kuolema nuorentaa ja kävely tällä
tavalla ja puhua kuten olemme tehneet .Koskaan
poistaakipua akuutisti kuin yksi isku leikatalaminaatti
karhea elää .
Ylimpänäriipaiseva muistin ja aavemainen isku .Oliko
Dikotominen läsnäolo välillä on ja ei ole .Elämä katettu
valokuvaus hetkiä, että kaikki kaupat ja heti kaadetaan
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.Koska asut minut ulos minusta .Poistaa oman kohtalonsa
ja elää osa .
Tämä ajaton tunnelma leviääseuraavat hetket .Miten
lentää poistumatta paikkasi .
Tällä kertaa ei lopu , koska hengittää ja voi koskaan
lopettaa , mikä saa sinut hengittämään .
Living on yhtä vahva kuintarve hengittää .Mutta hengitys
ei asu .
Kun jätät elää et hengitys pysähtyy .
Siksi , mikä on se, joka syntyyavuton kuva .
Ilman rajoja tai seurauksia ,seuraava askel .Tämä
nousemassa toinen joka hetki pyyhkäisee meille mitä me
todella olemme ,illuusion itseruoskinnasta kallio on elää ,
kun olemme elossa , mikä vie meitä onluonto, joka
ympäröi meitä jatkuvasti ja vain häiritsee meitä ,
tarkoitan , että kaikkiimeytymisaika on tu vain näennäistä
mielessä koska luonto heijastaa kaikki kehykset
satunnaisesti ja erinomaisesti ylittää joka hetki ihmisen
liikkeen muodossa .
Riippumatta syntyy noinhahmoitse on ulkopuolella , joka
suurentaasisustus , mutta vain kaapatatunne häiriötekijä
onsuurempi olento , joka liikkuu meitä Luontoäiti .Jos
milloin tahansa , hyveellinen , ristiriitaisia tunkeutuu
sinun rinnastetaan sillä hetkellä mielessä nämä merkinnät
eivät vastaaoppimisen ja poistu kaikista vauhtia .
Onneksi tulva ,valtava ja kaukainen ajatus .
Haluaisin puhua ... Sinä päätät , aina manobraste .
Suunnanvaihtoroolit sanoo hiljaa .
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Lentosana onteko .Kuten sivuuttaa sinut ja vie sinut .
Olet lentävät ympäriinsä tuulen varjo.Koska olet piilottaa
näyttäessään niin kun haluat .
Etkö ymmärrä ?
Anna itsesi toinen , sinulla on toinen ystävä, joka ei
simple epäonnea .
Ilmenee huurtumasta .
Se oli siis se, että lasketaan kymmeneen tajusin kuinka
paljon vislumbramento tilannekuvan hetkitulevaisuuden
ikkuna oli auki , ja näytä vainviimeisten savun laajenee
jaklikkaa tulevaisuuden tulee suuri ja laaja .
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