
SUN KU - Het Licht van de Waarheid

          Pretentieloos afwegingen gemaakt in goede lay-out 

, zeer dosis zelfstandigheid , diep, interessant als we zien 

de interactie van zeer goede ideeën die stap heeft geleid 

tot een verhaal met een moraal , dat is de moraal van het 

verhaal te vertellen ... dit verhaal over twee 

werkpaardendie een reis door het oude japan gemaakt , 

sinds de tijd van de ontdekking werd de grijze ezel 

beladen met zout , zeer zware belasting ;zwarte kont naar 

de bestemming geleid caravan , want hij had een zeer 

lichte belasting , nam spons opscheppen over zijn geluk 

zijn zeer onbeleefd manier de grijze kon het niet uitstaan   

en stond op het punt om te sterven wanneer de 

inspanning struikelen valt in grote plas water derretendo-

als de helft van de lading , zwarte kont verbijsterd kijken 

naar de ongelooflijke geluk stuurman dat er gaat tillen , 

het verlichten van het nemen van wat er over was van de 

lading .Gedreven door jaloezie, gegoten in het water in de 

hoop hetzelfde lot .

De spons opgezogen water waardoor het bijna onmogelijk 

om zwart zelfs opstaan, natuurlijk uiteindelijk bezwijken 

aan vermoeidheid en sterven.
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Verhalen van opa

Liefde is als een regenboog, is niet altijd aanwezig , maar 

altijd schijnt !De utopische chaostheorie geformuleerd 1 = 

1 + 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopie multifactoriële 

liefde eindigt op maximaal vermogen entiteit van straling 

, bloeit in de zon - de aarde verloopt , de zon inspireert 

dezelfde kleurenom de wereld te schilderen - ik adem , je 

inspireren in dezelfde sfeer van liefde en ik ben alle 

kleuren om je wereld te schilderen !Allemaal deel uit van 

hoe we ons voelen dingen en er zijn dingen die zich 

verenigen, andere gescheiden , maar de waarheid is niet 

de feiten te verbergen.Mijn eerste herinnering simpelweg 

gewoon herinneringen , waarin opgenomen een akkoord 

over een heldere dag , en bereid mij met de kracht van 

het licht uit de duisternis , en zal kracht en energie te 

verdelen voor de hele constelar gemeenschap .Ik zet 

mezelf om te denken als een dag een afstand ?Als op een 

dag een afstand , zou vernietiger , eng , luidruchtig, of 

was meedogenloos helder, mooi , stralend en 

energiek.Elke straal heeft als de mens verschillende 

kenmerken , verschillende werkingsmechanismen , ander 

licht , dat wil zeggen elke straal / zijn uniek en exclusief 

.Nou als een dag een afstand van ten minste het was 

origineel.Elke straal heeft de vorm van actie , zoals op elk 

gewenst moment de mensen die delen soms ontstaat 

fracties .Handelen we op de balk / zijn, konden we de 

richting en de bestemming te wijzigen .Ten aanzien van 

de bestemmingen en de eerste keer dat ik zal de naam 

van God te roepen , op een dag kwam , hebben een 

gesprek overtuigingen en geloof met een koran volger die 

mij het   volgende verhaal verteld , die ik zal beschrijven : 

bent u een bepaald spelvoor handen en heftige vraag God 

om u te verlaten de maximale score en liet je een 

verdomd .Mijn beste, het verhaal komt erop neer , maar 
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die uiteindelijk de informatie vrijgegeven ?Maar afgezien 

van dit verhaal wil ik u vertellen dat we actie en radius / 

handelen met de omgeving , elk rolt de dobbelstenen met 

je energie / vorm / gedrag.Ik wist dat het een 

transformator zijn en dat het ging om een   balans van 

glimmende krachten die werkelijkheid zou veranderen 

hebben .Een gerevitaliseerd energie en die onvrede leeft 

met voldoening zou in alle kleuren worden om je wereld 

te schilderen .Ik werd wakker in een andere realiteit dan 

gebruikelijk en verken schrijfcursussen door dit boek zou 

mijn wezen uit te breiden.Ik nadenken over hoe de 

overdracht van denken en gelijk het om een   licht en zijn 

kracht.We denken allemaal dat over meerdere 

perspectieven nodig om een   keten te volgen en de ziel 

heeft momenten van verstoring , de manier waarop we 

kijken is niet altijd naïef en energie breidt uit .Onrustige 

geesten met misdemeanors worden bestendigd en de 

stem in koor luider dan vele stemmen , woorden zijn een 

uiting van kunst , vanaf nu zal er inspiratie zijn .Het 

kloppen van het hart heeft zijn ritme dat de aderen 

uitbreidt .Repressie maakt de doden, want alles heeft zijn 

q .Alles wat we denken over het kwaad en soms maken 

ons shut up , " maar we allemaal denken , " de 

herinneringen zijn niet altijd aanwezig en zeg nee 

pratiques haat omdat het slecht is .We hebben allemaal 

de vrijheid van meningsuiting , maar het niet allemaal op 

het juiste moment , en niets meer eerlijk dan de waarheid 

, hebben we verschillende vormen van expressie en wordt 

goed is om het evenwicht te hebben.Balance is een cyclus 

routines , die nerveus is een onbalans .Mensen houden 

ervan om commentaar te geven.Alle kamers hebben een 

zuivere universele liefde verwekt mededogen.De zon is de 

energiebron , de abnormale is er niets gebeurt , iedereen 

vergeet wanneer ze willen en er zijn altijd meerdere 
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perspectieven , veel ideeën , enkele overtuigingen ... Er 

onherstelbare dingen , omdat alle zijn onderworpen aan 

onrecht .Liefde is een bron van plezier en altijd alleen en 

beschermd : er zijn mensen die niet willen denken , maar 

het bewustzijn is een zaklamp die ons verduidelijkt .

Er zijn ondeugden dat we allemaal soms angsten , ze 

allemaal zeggen en doen domme dingen .Ik schrijf niet 

voor iedereen , we hebben allemaal iets wat we niet 

willen onthouden , maar het is goed om te weten wanneer 

we verdrietig zijn en altijd toegeven en niets te verbergen 

, want we hebben allemaal kwetsbaarheden , wij allen 

voelen het plezier van iets en wanneer de gelegenheid 

schuilt opent de deur.Er is altijd een gevoel voor de 

andere , maar " niemand is wie " en zo iedereen het recht 

heeft om te schitteren.Vriendschap is altijd een goed 

principe naar een vriend is een ander zelf .Volg je instinct 

zie je de positieve .We kunnen allemaal worden bemind 

en liefde liefde is licht generator wanneer we geliefd we 

moeten dit gevoel te respecteren , houden van elkaar en 

verhoging van het geboortecijfer , altijd met de woorden 

kruispunt spelen ongetwijfeld een antagonistische 

woorden maar met uw logicaom het lijden te voorkomen." 

Wat hebben de oude is geen wijsheid , maar 

voorzichtigheid " dus luister !Iedereen weet goed en 

kwaad ?We hebben in onze handen de beslissing goed of 

kwaad te zijn , waanzin is wat gezond verstand , echt 

kennis is belangrijk ! ?Indien mogelijk zijn afgestudeerd 

aan de school van het leven ... Ik zal mezelf te zetten 

voor u , voor mij en voor degenen die van me houden 

.Wissel naar evolutie.Een kabel die een levendige stroom 

van angst, elektrische , rennen lichamen , feeders en 

hoop doorgaat voor iets nieuws en verbazingwekkend dat 

de statische bewegingen laat , maar met snelle gedachten 

en angstig .Verlamd beweging , de spanning stijgt in de 
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framing en daadwerkelijk gecontroleerd en gemeten 

bewegingen , de trap af van het denken waar we met 

elkaar te verbinden .Is deze ladder gedachten die we 

categoriseren gedrag , gezichten en bewegingen passen 

niet op de afdaling en de beklimming van de momenten 

van het leven , verlichting voeden de loopband zonder te 

stoppen lood je gek deze eeuw werkelijkheid .XXI , 

energie , magie, kostuums , allemaal met schijnbare 

harmonieën , maar pas op de trap , niet iedereen zal de 

roltrap van het leven , zijn er wezens die trappen die 

opstaan   en vooral iemand beweegt en ondersteunt , is dat 

genoeg of is het een klimkwestie van evenwicht ?

Machtsevenwicht is essentieel voor de balans van de 

bewegingen , op en neer naar het niveau van elk wezen , 

maar niet verdienen allemaal naar beneden te gaan of om 

ons te steunen op de klim , inspanning en 

doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste , dan weer 

omhoog naar de geest van opoffering , zonderletsel of 

stopt en ze nemen u mee in het licht van het denkend 

wezen .Geen saldo van externe krachten die kunnen 

geven , de stappen zijn solide en gevoed door kabels van 

hoop te komen tot de belangrijkste elektrische kabel van 

de cyclus van het leven , de energie die de aarde voedt 

.Mijn elektrische paneel was degene die posities en 

omgeving van de universele kracht zou bevelen .Het was 

een zonne-licht dat de donkere ingewanden van de aarde 

natuur zou verlichten .Wat er gebeurde voelde bedroefd 

door het ochtendgloren een pak dat met vallen van de 

avond kwam , leefde , nieuw leven ingeblazen en 

herboren ben hij de krachtige zon ( zon ) * een stralende 

bron die vallen als druppels op de vloer , deze bron van 

leven en licht .Mijn vuurtoren, die onophoudelijk 

draaibaar beweging van de abnormaliteit zoekt .Gaat in 

de eerste elektrocutie en lawaaierige zenuwen knipperen 
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met hart elektrocutie voelen .Elektromagnetische golven 

die komen en gaan de golfvormen gedachten rond de 

cirkel van de golven .Elektriciteit loopt door mijn lichaam 

de stroom die brengt me op het circuit van de golven.De 

elektrische impuls naar beneden en ik ben geschokt puls 

circuleert in elektrische modus , altijd de waarheid wist 

wanneer ontdekt door impuls gloed, is er een black-out 

en sloot de gekweld door stemmen heldere gevoel van , 

brandt een heldere kaarsgeaccumuleerde pijn van de 

gesmolten was .Elektrische deuren geopend zachtjes 

aanraken , maar het sluiten geen tijd om te openen .De 

elektrische kettingzaag snijdt met de donkere levendige 

haat wortels.Geëlektrocuteerd in felle rook is opgetrokken 

geheugen , elektromagnetische turbulentie in de hoofden 

krioelende , turbulente oneindige electromagnetismos 

.Breiden als het elektrificeren stralen die de geest te 

verlammen , hebben een lichte , zwarte opwindende 

flitsen , knipperende lichten teistert mij de passage van 

de ononderbroken keten .Ondoorzichtige lampjes 

verlichten bizarre wezens in het schemerige licht .Draden 

lopen door me lichaam levendige vol energie .Subo en 

vooruitgang in de 10e circuit en er is een Energia ' 

mislukking, onvergankelijk zelfs het donker is er een 

stroomstoring en viel tram op de woorden van extase en 

gevoelens .Heldere scherpe cut en de heldere echo's , 

schijnend licht grijpen overslaande stem , de 

bliksemflitsen waar donkere obscure de dolende wezens 

met oculaire oriëntatie .Er is een fluorescentie en die 

geen bloei en ondergang donder in alle richtingen en 

betekenissen .De " ofusculência " en deze piercing 

bliksem overschaduwen 's genot sensaties en looks 

andere.Incandescence en snijden diepe buigingen in je 

ziel dat de atomen , dynamische en gloeilampen schokken 

te houden .Als een hint hameren mij de ongerijmdheid 
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van gevoelens die vragen om een sterk en vastberaden 

licht in mijn afwezigheid schemering die krullen zachtjes , 

in hoge lichten van mijn wezen , en zachtjes genot als de 

bliksem .Er is een onheilspellende licht, bedreigen deze 

herstellingsoord lichten die ons kwellen en laat voorzie 

het gevaar ?Er is een lamp , het licht dat u begeleidt in 

landelijke en niet in staat om momenten van intimidas je 

in het geheim te confronteren .Er is een intens rood licht 

en het blokkeren gaspedaal zenuwen .Zarpares shock en 

verontreinigingen geesten zonder impulsen uitgestrekte 

up, licht bedrijf , verlicht wat niet is gegeven en niet het 

gevoel dat het bedrijf van het licht .Donder malen en 

verbrijzelen hongerige geluiden van plezier .Krachtige 

lampen veroordelen anderen leven op onderwijs door 

stemmen .Hoe krachtig en verscheurende stralen die 

banden onmogelijk om het schemerige licht waarin 

overschaduwd besef dat omvangrijke bundels dringen 

binden snijden.Intens verlichten de nevelen van zwart 

licht in de lichte kosmisch , een doordringende en diepe 

kosmos die vergeetachtigheid van de ziel verlicht 

.Lightning verwarmt en wordt donker en wordt 

onbeweeglijk en stil, maar bereik en lawaai wanneer het 

gebeurt is buiten adem en overweldigend dat de woede 

infecteert om te leven en te presenteren onder andere 

verlichting en verlichting of zelfs eenvoudige maar 

opvallende vluchtige duisternis van zuchten en zijnbreekt 

de meest opwindende stiltes .Dit bliksem wist je geweten 

gekenmerkt door de uitgifte van welsprekende en 

gekreun die actie verwaarloosde gevoel van eigendom 

neerslaan zijn kans op het moment viel een andere 

bliksem in deze wereld.Ik herinner me de foto genomen 

met mijn broer ( nu opknoping in mijn kamer ) en ik ben 

op de plaats waar ik de helse gastheren die later kan 

worden geraadpleegd .Na de lichtgrijze , deze as dat u 
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markeren Verwarm de ijzers wilde en sterke slechts een 

gehavend zijn verontreinigd door as licht van verleden en 

toekomst alomtegenwoordige niet vergeten .Knip de 

uitloper van het moment en propageert langzaam 

wrenching en uitbundig te vertellen je dat je bestuurt , en 

gooit je in een goed licht die verdrinkt in het geheugen 

van incontinente woorden en gieten uw dorst naar licht.In 

rep en roer zijn de smeulende sintels van een magnetisch 

lichaam die fluitjes en knippert in je hart brandt van 

verlangen naar iets , viriel en mannelijk of vrouwelijk en 

sensueel dan , deze belediging dubbele persoonlijkheid 

die niet opleveren , zelfs aan de ene kant of de andere 

.Deze lichtgrijze warmte het donker en de frivole en 

moeten in hun warmte-isolatie van regen en verslonden , 

die verspreid over de continenten en tijdloze ruimte 

binnenvalt ons en stelt ons inzichten luxe en geeft ons 

veel plezier en deprimerend .Angst chemie sedentaire 

plezier, maar niet knapperig , maar gedrukt in naïeve 

gezichten.Zich niet bewust van de sensatie van het gevoel 

en de wezen , voelt schitterende en stralende en verlicht 

weeën gevoeld door excessen , excessen zoals die ons 

leiden naar een andere dimensie , ontwikkelt , voedt zich 

met verslaving niet terugtrekken niet oscilleren of clash in 

gek haarde ontkenning .De hypnotische licht en betasten 

ervaring gevoelens gevoeld in het gezicht die beloven te 

geven aan de wens , leidt ons te stroomlijnen en te 

geloven dat er is , want het zijn we geneigd zonder credit 

zonder schulden , stagnerende als hypnotische leven van 

transcendente wezens die verstrikt ingedroogd bronnen , 

ijl gebracht wenkbrauwen schaamteloosheid en vrije 

tijd.Die ons leiden naar nieuwe uitdagingen in dezelfde 

gedachte in andere reactie , deze reacties soms onredelijk 

waar we geconfronteerd met pure verlangen om te 

hebben, kan worden gevoed door haar en niet uitgevoerd 
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als losse stukjes klei die samen bij verhitting komen .

Mijn tweede geheugen is juist een foto gekleed in een pak 

waar ik ben in dezelfde kleren van de eerste foto die nu in 

mijn kamer , ik ben in Açoreira op een auto die ik 

herinner me het vallen van de trap van mijn grootmoeder 

waar er waren tapesgebruikt bij de ingang van de vliegen 

.Ik herinner me naar het land van mijn grootmoeder 

noemen het land van vliegen was veel onrust ezels of 

paarden continu te werken .Mijn vader , die eigenaar is 

van een blauwe auto , die geboren werd mijn tweede 

recall , was een Datsun .Mijn " oude " gebruikt om een 

verhaal te vertellen , geschiedenis volgens hem tussen 

mijn oma en een ezel die hem niet gehoorzamen , de 

oude vrouw beet op zijn oor .Vandaag na het verhaal dat 

leest u geen tanden vielen .Ik zag de borsten van mijn 

oma een keer en was in de spiegel was onder het bed van 

mijn ouders was beter grap dat de kindertijd tot de ergste 

nachtmerries gehad , nachtmerries Vroeger was ik een 

verschrikkelijke beneden hebben een beek en in een pot , 

denkkan dit het ergste wat je kunt dromen kind en de 

dood op het einde aan de dood en net als vroeger te 

sterven of onsterfelijk dat licht die is verdeeld tussen 

vervreemde lichaam beweging en oscilleert tussen twee 

eenvoudige manieren om lichter te maken, maar niet 

levenblijft bestaan   in verdriet en ontzetting van 

systemische hypnose dat voedt en ontwikkelt .Bewust is 

zo intens dat wordt gedoofd en er is zelfs gewist 

.Psychedelische kruisen elkaar banden in het geluid van 

de donder dappere die ondersteuning en verbetering van 

de afwijking die afkomstig is van het feit dat we vallen in 

deze psychedelische donder .Nou hier alles blijft 

consequent zonder bevoegdheden of schalen , zou de 

overdracht slechts een voorwendsel voor de afwijking , de 

zwarte donder , gekooid te zijn en het verzenden van de 
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oneven , diepe grunts van reden absorptie omdat het gaat 

uit , het bereik en beweegtzonder de minste 

geheimzinnige , schijnbaar een wereld van psychedelische 

verlichting dat degenen die te omzeilen als je wilt of 

genieten van genoegens wankelde geverfd geschaad door 

schuine kleuren stagnerende , niet bereid om te maken of 

louter verwennerij teisteren .Doordrongen van de geest 

van de gedachte van fragmenten van gefragmenteerde 

feite zijn degenen die een andere wereld voorstellen , 

weg van verstoringen die ons irriteren als toen we 

krassen op het oog, of gewoon knipperen.Deze beweging 

vervreemd andere beweging gloeit en spuit de verre en 

vergeetachtig geesten aan het simpele feit dat het een 

drukke en hectische .Thunder is psychedelische en 

verdrijft geesten zonder hen te manifesteren en waarom 

er sprake is van een parallelle werkelijkheid van 

geruchten en onverzettelijkheid als de boeman , en 

niemand hier eet bizarre persoonlijkheden en aliassen van 

reeds bestaande , hoewel er inderdaad .Vandaar dat alles 

is onwerkelijk heeft tijdloos verhaal , maar heeft niets , 

bang , bang dat deporteert in een horizon 5 dimensies , 

polígonas en lineair, maar niet waarschijnlijk of zelfs aan 

een trait onderwerp , deze eigenschap is dat de 

hersenhelftenen het transcendente apotheose dacht 

.Geen bloemen of groeit in filamenten van abstracte 

ideeën waarom , ja impulsen geboren karakters ooit 

gezien , versierd , imitatie bewegingen en geschiktheid 

voor het moment, maar alles bewust gemaakt en 

minimaal berekend .Geen berekeningen is echt en 

onvoorspelbaar dat er een echte spontaniteit , dat is 

absurd om te denken aan iets .Maal en maal de hoofden 

van weleer en heeft desvanecestes in gele bladeren en 

opgegeten door bibliófagos dat er geen 

doorzettingsvermogen intimideren verouderde geheugen 
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en maakte nagemaakte en om zijn maatregel .Omgeven 

door meetapparatuur Ze verwelkomen de Abessijnen 

rotulantes en lachen om de donder van de Abessijn 

.Aangespoord om degenen die in het licht van het 

verleden te leven , die sterven aan voorbij binnenvallen 

prominente hemellichamen in feite gebeurt, het 

onmiddellijke .Maar technische , meer of minder intens , 

maar zijn energie straling die niet verenigbaar zijn met 

het verleden , zelfs de vorige pass.Herinneringen 

daardoor stoten schadelijke stralingen maar niet 

overschaduwen elke dacht dat als je wilt branden op ieder 

moment , momentum of ogenblik .Voor het verleden 

verweven met het heden , het moment , momentum , 

tweede of fractie , maar niet de invloeden zijn daarom 

altijd de krachtige licht tijd is zuivere stroom van extase 

die snijdt zoals wind in het gezicht , iets wat tot dan 

ontdaan van opzeten beweging rond plezier te doen of te 

zijn , want wat bestaat en de rekening van ons wezen is 

de klik die door simpelweg te kijken ernaar uit om het 

licht van zijn verleden , meer of minder intens licht , vorig 

leven zweten , maarniet begeleiden het principe van 

beweging geactiveerd resterende impulsen zonder masker 

, de tweede leefde in het moment niet zo gewoon kruipen 

rond lichten van het verleden en zich vastklampen aan 

niets.Nou dat is synoniem met vervuiling , straling geen 

dank !Vandaar dat niets sterker dan het licht op het 

moment, en te allen tijde met alle macht , maar niemand 

is beter dan wie ook , het is een kwestie van strijd , en 

niet bij mij komen met deze aangeboren lichten omdat 

ieder heeft ,moe van wil en verbeelding en energie-

ontwikkeling en het scheppen pure , magische kleuren 

terug te vinden in de gele zon.In feite is er niet veel licht , 

blijven er alleen nog bestaan   van uitbraken en 

evenwichtige manier om te objectiveren , die je niet kunt 
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zien .Dus er is niet echt, is het resultaat van iets dat ons 

helpt het bewustzijn te verhogen .Maar stralen wat is 

bewustzijn?Wat is echt bewust of onbewust ?Hier is een 

barrière die niet materialiseren voor een veel zin te 

maken en te begrijpen, moeten we alle reden voor het 

moment.Dit om vooropgezette barrières te zetten en 

zeggen stromingen zijn onoverkomelijk , terwijl het in 

feite zijn er geen obstakels in het echt! ?Alles is zo 

denkbeeldig leven allemaal in dezelfde stroom van illusies 

, de zetel van andere geesten, die geen invloed hebben 

op de waarheid , want er is , of zelfs er geen barrière 

tussen de wens van het onbewuste altijd aanwezig in het 

bewuste en dat wij behouden onszelf, alleen leegte , ja er 

zijn denkbeeldige hemelse wezens die leven zoals het 

zegt in het licht van het verleden , met een meerderheid 

die besloten dat het moest gewicht of maat hebben , 

maar dan weer wie zijn zij om in te grijpen .Het wordt 

waargenomen en is te kijken naar de vervaging totdat het 

was slechts natuurlijk dat dit heldere licht dat het snel 

conformeren wij .Conformiteiten , tegenspoed , conflict, 

het dienen als louter aflaten accumulator houdingen en 

problemen bewust , maar niet zo diep , zodat ze zijn 

natuurlijk.Tussen natuurlijke en transcendent is er een 

minimale impact er dan normaal omhult ons en maakt 

ons stil en gerust gevoel , alles is natuurlijk : de lucht , de 

vreugde die ons omringt , die kloppen en slaat op de 

vlucht en vooral ontroerend , zachte touch aandegenen 

die graag pufjes van lichtheid .Geabsorbeerde energie in 

de kern , krachtige bron straalt in het transformeren van 

ons , psychologische verandering , beschouwen we 

vervolgens geraakt door dit kernenergie .Deze levendige 

licht groeit in worden verwacht dat er in werkelijkheid 

geen last , maar als een pauw dat de impuls in beslag 

genomen infiltreert en dat leidt ons om te handelen om te 
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handelen of niet handelen , impuls, deze dynamische en 

heldere explosie.Vandaar ons om te profiteren van de 

maximale exponent in zijn macht te nemen , zijn gewone 

agenten die te corrigeren , pijlers brokkelen onmogelijk 

om uit balans te brengen is het de kracht van 

transformatie.En niets sterker dan worden omgezet , deze 

verandering in iets dat verheft en ons beschermt tegen 

besmetting .Ik herinner me huilen en niet willen gaan 

naar pre - school op de eerste dag, maar vooral na 

genoten van de vriendschappen , spelen met mijn 

vrienden .Was normaal bij ziek kind dat hoge koorts maat 

nachtmerrie , degene die was bevestigd aan een ketting 

en neer om een brandende ketel , maar met de rave 

dacht dat ik naar de hel gaan , maar plotseling wakker en 

werd in de laatste telling die voortkwam opgeslagen 

veroorzaakt.Ik weet dat omdat ik ook geleerd om 

onderscheid te maken heet van koude , volgens mijn 

broer die een hand op de verwarming volgens hem in het 

koudste deel en hij in het heetst , resultaat : slechts 

brandde een rechter pols die me doet denken aan de 666 

ofhet merkteken van het beest uit nieuwsgierigheid mijn 

laatste telefoon eindigde in 666. - iets wat ons zal 

stoppen als we willen blijven , maar waarom stoppen als 

het is actie die zich ontvouwt en genereert emoties , 

sensaties en stimuli als iemand reageert en reageert in , 

mijn actievrienden , geduld en intelligentie om te 

begrijpen de andere is confronterend .Waarom laat 

negatieve energieën verlammen ons , alsof we kinderen 

onbeantwoord , mijn lieve moed , het woord is aan de 

orde , die moet worden beoordeeld en die de rechter van 

de rede , die normaal of abnormaal , iedereen kan zijn zal 

zijn !We hebben allemaal geloof en ik heb fezada geven 

dat gevallen van zorg van de wil en alwetend en dit 

verlangen , maar als een harp die zinspeelt en ontgaat 
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zendt geluiden zeemeermin met hallucinante echo's .Niets 

meer dan ontspannen horen luister twee keer zoveel als 

we praten en zwijgen is actie en niet naïef of 

ongecontroleerde , enkele weerstaan   stilte en er - te 

proberen .Kan zelfs martelende maar te beantwoorden 

veel subjectieve en objectieve vragen , de companionable 

stilte zwijgt , maar kan functioneren als het perfecte 

wapen oncontroleerbare , verlangend impulsiviteit en 

dorstig , degenen die niet kunnen beheersen .Kalmeren 

en luister , luister naar de stilte in je.

               Ik heb ooit gevangen een vogel bond hem een 

draad om een   strijkplank strijkijzer hem voedsel, water 

zou geven ... En stierf die dag mijn brood speelgoed.Mijn 

eerste spel om het spel slecht resultaat halen om mijn 

broer achter me heb waardoor ik een " corner" waar 

gekraakt zijn hoofd totdat de wittige weefsel was 

ongeveer neerslaan.Ik liep ongeveer 4 km te gaan naar 

de berg en het roken Kentucky naar $ 12,50 deze 

bijeenkomsten mijn vriend aten lampen , kopjes , dat 

verscheen , het circus had onlangs in het dorp 

voorbij.Mijn eerste jaar van fietsen exhibitionisme was 

meer mijn broer , de twee mislukte om een   paar stenen 

door te brengen en alleen door hem genomen pro 

ziekenhuis.Bijna op hetzelfde moment nam een   ferradela 

een zwangere teef en vervolgens de knikkers diefstal , dat 

maakte me betrokken mijn broer mij wreken van 

ladrãozito die later mijn vriend zou zijn en ik had de 

gekste broer van de aarde .Deze vriend was niet 

uitgenodigd voor mijn verjaardag , maar zorgde ervoor 

dat me mijn eerste lego en uniek in het leven.Dagen voor 

de 1e communie ging met een vriend naar het plaatselijke 

buurthuis en stelen de zonde wafers .Het was slechts het 

begin .Toen begon ik te ace verborgen te spelen en dat is 

hoe ik verborg de beste vriend van mijn moeder hem 
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alleen laten in het huis hoorde later dat hij doodsbang 

was , en bellen voor ons de deur is er openen we 

.Vrienden gespeeld met fietsen, auto's , knikkers , en 

vond avontuur ... Uiteindelijk gaat gebeuren per dag 

zingen de Janeiras over koningen en het krijgen van wat 

geld door het uitgeven van het dan alleen niet vergeten 

het aanbieden van worstjes en andere gerooktevroegen 

we ons af in de 3e klasse en hoewel de leraar werd 

vervangen , het schoolplein was in de werken met zand 

heuvels en gaten , maar ik waagde , toen ik naar de 

kamer en voor de eerste keer voor een dergelijke 

vrijmoedigheid zou " leiden een reguada " en durfdeik 

nam de hand voor de leraar sloeg me , de tweede in de 

voorkant van de studenten en deed alsof vergeven .In 

verkocht het 4e jaar van mijn collega's vader collecties 

dekt , omdat deze supplementen die komen vandaag in 

de kranten.Ik herinner me de eerste tovenaar waar mijn 

moeder zette nam mij en mijn vader en mijn broer en ik 

zag de wizard om ze aan te raken in de genitaliën voor 

mij is hij durfde niet en gooide haar haat was de eerste 

die walging inlevenslang.Ik ben een natal plus mijn neef 

en mijn broer en hij krijgt de eerste lp de pink floyd - de 

muur , Primaco cool.Vergeet niet de 1e communie te mei 

1986 in de kerk van de riem zwaard as, was al een 

intense wandeling met strakke schoenen .Het is tijd om te 

vertrekken naar de gemeente Estarreja , linksback 

vrienden en kennissen , moet mijn vertrek te verbergen 

allemaal met het voordeel van het verlaten net voor het 

schooljaar 4e jaar wordt gecompenseerd door een 

volgende brief van de leraar dietoonde bewonderd door 

mijn zwijgen .Toen ik naar Estarreja county Ik verhuisde 

naar Pardilhó , heb ik een paar maanden geweest , hier 

begon mijn dag - tot-dag , ik weet op het moment wat we 

nu noemen bulling Ik was het slachtoffer en vreesde , 
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vreesde zelfs bij het reizen van huis naarschoolbus , was 

er iemand die blij was " nat de soep! "De 1e baan die ik 

me herinner was de auto te wassen aan mijn vader en 

passeren wetsvoorstel al de typemachine en hij betaalde 

me .Ik het 5e jaar aangegaan met speciale toestemming 

dwz een verplichting afstand door mijn ouders of voogd 

ondertekend naar de 5e jaar in te voeren op school c + s 

Brodick omdat nog niet gehad de minimumleeftijd .Alleen 

bereikt rollen wc- papier en fumava- bereikte willen dat 

de wereld te stoppen in de tijd voor mij om te profiteren 

van een bankoverval , etc ... Maar dit jaar heb ik mijn 

eerste graad waarin staat dat studenten deelgenomen 

aan cross country1988-1989 de school krijgt in 15ºlugar , 

niets slecht voor iemand die nog niet gegroeid , zo ook 

voelde zijn uitgegroeid tot het netwerk over te slaan en 

gaan kopen sigaretten .Hij liep zonder fiets remmen en 

bracht de zolen van sportschoenen in mijn vroege roken 

serieus ik een gigantische sg naburig de beste taverne 

vroege Estarreja voorkeur het buffet en hadden geen eten 

in de cafetaria verschuldigd .Ik herinner me de 1e 

begrafenisplechtigheid woonde ik was mijn parkiet 

jammer dit was gesneden vleugels ... Hij ging om te 

spelen in de tuin en klom een loquat toen ik sprong op de 

grond , sloeg de budgie !Hier begint mijn sequels ;Ik viel 

in slaap zelfs huilen om dat dier te hebben verloren , 

kwam ik lid worden van een mozaïeken en er deed zijn 

begrafenis .Allemaal goed en wel niet een kat de volgende 

dag gaan zoeken het zijn !Resultaat van dit verhaal 

eindigt met een hond die voor kerstcadeau had gevraagd 

, maar bleek te dwalen op de deur van mijn huis , 

verwelkomen wij deze " teko " en eindigt geïnstrueerd om 

het doel kat , alleen mijn teko voor het doden van de kat 

aan te vallen .Ik heb zelfs geraakt met een steen op de 

top van een aansteker uit nieuwsgierigheid en het brak .
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               In mijn vroege dagen van het werk , 

amuseerde me in gebak , waar hij werkte , dat schelden 

... Hij neemt zelfs de krant naar de badkamer om te lezen 

en rookte een of twee sigaretten echter op dat moment 

niet te worden betrapt door mijn broer en mijnzus kwam 

met de angst om het pakket te gooien uit het raam in de 

auto .Ik had een ervaring met wolf schaduw : was 

verloren , maar vond .Beschermde , maar alleen door 

keuze .Het voeden van uw behendigheid chemische 

stoffen en essentiële water .De zuiverheid eigen 'schaduw' 

lagen voor avontuur en had een landing , Caricuao .Zoals 

wolf werd beschermd , maar door de houding alleen, 

ondergedompeld in schijnbare eenzaamheid .Vandaag 

terwijl ik dit schrijf Caricuao wolf , ik het gezicht van je 

wereld en interpreteren.Vriend onafhankelijke niet leven 

zonder hun wilde natuur , maar een echte newbie 

charitatieve leven , embryo in Caricuao waar ik 

afstudeerde heeft trouwe jonge bloed , vooral eerlijk een 

onverschrokken karakter , felle in wezen maar eerlijk en 

respectvol van je vriendmetgezel en vriend .Dus trouwe 

reisgenoot en medeplichtigheid altijd geïnterpreteerd met 

warmte en stilte.Ik woonde een klein genoeg om de 

schaduwen van Caricuao " straten " en bedrijf voldoen 

.Maar ik zag de moed wolf en vestigde hij stom en 

wettelijke vertrouweling vriend link voor hun vrijheid .Als 

er één ding is de wolf had was vrijheid , was , alleen, 

alleen !En gratis!Shadow Wolf extrahuman gloeiende 

energie in hun manier van zijn.Met zijn geblaf opgelegd 

aan hun wilde onafhankelijkheid van de genen van de 

natuur .Besloten om hun spirituele kabeljauw delen alleen 

kerstavond met de wolf , of liever schaduw Caricuao wolf 

terwijl verbonden door een gratis gerecht in koor 

broederlijk ook het delen van hun drankje .We zijn alleen 

door de keuze ?Natuurlijk!We zijn vrij om te denken als 
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vormen in de natuur .Het was een geschenk voor mij deze 

kerst , de wolf Caricuao , maar hij wilde voor aangeboren 

genetische milieu wordt getrokken door hun 

chromosomen aan het gevoel van vrije staat van de 

zuiverheid van zijn eigen natuur .Raadselachtig als de 

manier van leven , maar gevoed door lust voor het leven 

en geniet van je eenzaam , maar de vrije hand om 

eventuele beperking of opleggen .Ik en schaduw wolf zijn 

vrienden , is ongebruikelijk in zijn manier van 

onconventioneel handelen dwang van anderen , zijn we 

vrij in de handen van moeder natuur en dus hebben we 

groeien en wat we geïnduceerde infiltreren ons.

               

Ik heb meer dan 10 min especado te kijken naar mijn 

vader minnaar en dacht , dacht dat tenminste maakte ze 

een geluid was van plan om een aantal problemen .

               Ik hield altijd mijn broer, maar hij sloeg me 

eens met zijn vuist en sloeg de identiteit van mijn vader 

toen ik vluchtte in pyjama op straat Pardilhó , Estarreja 

provincie en belandde in de achtertuin in de buurt van de 

braamstruiken .Tot had ik op make-up gebruikelijke 

vertrek zondag te zetten vanwege tekens op zijn gezicht 

.Hij liep zonder remmen en bracht sneakers te vangen , 

verkocht ik de fiets die u reed zonder banden alleen met 

de velg bied mijn grootvader en het aan het gewicht 

verkocht waar ik $ 300 voor het.In deze school eindigen 

ik met twee negatieve , elkaar wiskunde ambachten , ik 

heb nooit besefte dat het zo slecht in 

handenarbeid.Nature betrokken bij de samenleving en 

haar gewoonten te beginnen in 1989 voetballen tot eind 

deze carrière in 1998 als sporter sportclub Estarreja zoals 
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het beoefenen van voetbal begon als centrum -boom 

bereiken van een doel van 3 in mijn lange carrière,maar 

het was een oefenwedstrijd tegen Ovarense .Daarna als 

ze groeiden werd terugtrekkende in de spits positie , 

reisde ik naar extreem- links, dan naar rechts midden dan 

gemiddeld centrum op bescherming in de centrale te 

krijgen en laat posities .Het was bekend aan het einde 

van mijn carrière als atleet van een beruchte anti fair play 

, maar om te registreren de 2e goal gescoord op de dag 

vraag ik de coach om de aanvoerder en het spelen van 

centrale middenvelders , scoorde een doelpunt in dat spel 

,een verschil gemaakt en reed de afstand van het midden 

naar de tegengestelde doel door het maken van een " 

cuequinha " de doelman .Dacht van het nemen van 

pinnen voor voetbalwedstrijden om de stukken te maken 

in het veld.

               In 1990-1991 woonde de 7ºano op de 

middelbare school Estarreja , werd slecht geïntegreerd 

met deze school voor het zijn rebels en geslaagd voor het 

verhaal dat ik op een dag masturbeerde in de klas , wordt 

genoemd door hoogleraar geschiedenis als het hebben 

van Patriot raketten - dat op het momentde oorlog in Irak 

, onvermijdelijk afkeuren jaar 4 negatief.Wat me het 

meest pijn was de Portugezen , want het was de eerste 

en enige in mijn schoolcarrière .Besloten om terug te 

keren naar Brodick school waar het 5e jaar gehad.Na het 

academisch jaar 1991-1992 7 scholen c + s Brodick 

eerste jaar worden de bijnaam "AIDS " onder collega's , 

komt naar misdragen roem hebben , maar de school 

successen waren me waardoor passerende rang , die al 

inhoogte wanneer ze geconfronteerd worden waarom bent 

u bij ons van Estarreja naar Brodick gezegd te zijn van 

school gestuurd Estarreja .Doorboorde de lage dichtheid 

diskettes om de capaciteit van het zelfde maakte hem 
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met een handboor verdubbelen , kwam tot de Estarreja 

lessen te Brodick gaan op de " fiets " met opzet na te 

gaan tot de eierstokken , het stelen van kauwgom en 

snoep aan de hypermarkt .Het beste spel dat ik maakte in 

mijn carrière was na een directe en was tegen de club aan 

het strand totdat het busje kwam om me naar huis te 

halen .Ik zet een vlieg in boter broodjes naar een vriend 

genaamd " MINETE , " de eerste pornofilms ik zag 

verbaasde me , een vrouw had lul en tieten op hetzelfde 

moment iets dat hem herinnerde , was een andere 

slangen en paling , mijn vader scènes... Onder de 

Estarreja en Brodick reizen had de goedkeuring door de 

cp te maken, maar als tabak verslaving begon eerder dan 

verergeren kopen de pas ... Ik was al in een stadium 

alleen te liften naar kleingeld voor tabaken ging naar de 

bakker te eten halve broden een biertje drinken Litrada 

de sokken met collega's .Thuis schoot mijn grootvader uit 

een luchtbuks en lood ketste en me bijna geraakt en 

hoorde het zoemen van het projectiel .Ik ging een keer 

naar een verjaardagsfeestje , Nu is de rage van drugs 

verbrand één gom en werd zwart na het doen geloven in 

zijn eigen partij dat hasj was .Voordat je gaat trein belde 

mijn vrienden huis en stal flessen champagne aan mijn 

vader en dronk voor de training komen meerdere malen 

te worden uitgezet .Op een dag een van zijn vrienden 

namen zoals dronkenschap die moesten worden 

opgenomen in het ziekenhuis .Zijn vader kwam naar mijn 

making klacht noemen .Binnen de voetbalclub had een 

speciale training , dit was onze tegenstander een team 

selectie van Aveiro , op zoek naar nieuw talent .Voerde 

een formidabele training en dat is wanneer ze me om te 

trainen in Aveiro selectie en kreeg zelfs een 

plaatsing.Aveiro seizoen 91/92 Football Association 

gespeeld als een spits , descaindo aan de linker kant , 
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was een vervanging voor een speler die later fcPorto .11-

07-1992 in de selectie sub- 13 zou een ontmoeting 

waarbij ze geconfronteerd met de selectie van Aveiro met 

de selectie van Leiria eindigt het seizoen 91-92 hebben , 

was hier in dit spel dat ik mijn kans gehad en ging in de 

tweede helft alsgemeld door het tijdschrift Aveiro , 

dinsdag 14 juli, 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 "spel op het 

sportcomplex van s veld .Jacinto ." In de terugkeer van 

de baden , de Aveiro team kwamen het veld op met een 

andere bepaling .In tegenstelling tot het eerste deel waar 

de leirienses gedomineerd , Aveiro overgegaan tot spel 

rekening te houden en de verdediging van de 

tegenstander beter te benutten , gaf een " over gezicht " 

om het resultaat .Bereikte de gelijkmaker , door Moorse 

filipe die dreef in de Beacon achtergrond " .Ik weet niet 

wat ik aan het doen was in dat spel , ik herinner mij zo 

ver gegaan om niet in staat om de ballen te vangen , of 

was te langzaam of was erg snel, maar uiteindelijk zou er 

gescoord worden de 3e doel van mijnvoetbalcarrière , dit 

jaar was er geen toernooi tussen de nationale teams om 

financiële redenen , kon je meer geëvolueerd ?Je weet 

maar nooit.Kom het academiejaar 1992-1993 die de 

groep 8 op school c + s Brodick bijgewoond en al 

gerookte alle intervallen , het was een rebel met 

afwijkend gedrag .Hij vertelde een vriend die in de 

militaire school was , kreeg ik te komen in een Franse 

klas ondersteuning met een wc-bril op het hoofd zeggen 

dat jij het was wc , had geen moed om de ogen van mijn 

vader onder ogen tot de eerste ziekenhuisopname 

,gekauwd kruiden voordat ze naar huis na de eerste 

voetbal training en de laatste keer dat ik nam een pak 

slaag , gespeeld in een opleiding begonnen , " nam een   " 

en aangevallen hem en vertelde hem te wachten voor mij 

die er zijn die nog namen meer , enhij wachtte ... totdat 
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mijn hoofd was tegen de teer had hij de bijnaam van de " 

Pardilhó " .Ik heb de eerste disco in mijn zolder geeft 

deze de naam ku * .Steeg met een dakraam aan de top 

van het gebouw en kwam tot dekens op het dak onder 

meer hebben , met mijn vrienden gerookte wol meerdere 

malen , met de Nuno een vriend van mij heeft me naar de 

rand van de grenzen in de buurt van een open haard , liet 

een uil dieik was uit balans en waardoor ik bijna vallen 

van het dak .Blue Ray Blue Ray woedend binnenvalt mij 

worden laaiend energie die in de vuile poriën 

vooroordelen en intoleranties dat deze blauwe bliksem zal 

toeslaan stroomt .Het licht geproduceerd door alle wezens 

rolt in apparaten zonder moeilijke schaamte van het niet 

ingewikkeld onschuldige kunstmatigheid van .Dit 

laserlicht doordringt en onzichtbaar dringt door tot het 

ongeziene en onopgemerkt .Het is een psychische en 

meester licht in veronderstellingen die niets met het 

kruispunt eigen psychische .Onopvallende en onschadelijk 

oorzaken door middel van haar bundel zuigkracht van 

giftige gedachten en vooroordelen van hun eigen gif en 

haar tegengif .Dakluik , de rook die het licht van de 

geheime gedachten vodden herinneringen ongedaan 

gemaakt in de hoofden zonder richting en actie, actie 

doorboort , deze motor dat de stap van het hectische 

gedachte van langzame en ongecoördineerde 

massificadora geest afkoelt.Doorboren van de enthousiast 

over de inactieve tijd om is en verdeelt de hersenen en 

spannende lichten Deambulante elektrische stimulatie 

.Intensiveert in betoverende en verlammende body mass 

, als desencadeio rijmpjes in wartaal .Deze daklichten 

komen aan beide end engineering hoofd ." Sommige 

mensen hebben apen , anderen alleen zolders !" Andere 

lampjes die de hoofdingang verduisteren , ik wou dringen 

zolders met herinneringen , gedachten , korte leven 
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geleefd zonder grote oorzaken , maar met veel 

herinneringen .Herinneringen die zijn om de geest voor 

altijd geopend of gesloten kisten verlichten ... Ia zoeken 

VHS-banden , en niet hebben van geld om de huur te 

betalen tot het verspreiden in de tijd en te verdelen de 

zelden toenemen sliep na te denken over wat er was .Ik 

heb zelfs cassettes maanden te accumuleren .In 1993 

begon ik wil mijn geld te nemen en besloot na een oproep 

om te werken voor een speelkamer .Op dat moment was 

hij 15 jaar oud en had veel gezag dat hield orde van 

ruimte en verbieden die onder de 16 uit te voeren 

gezien.Kwam het eerste contact met de hasj en het bleek 

later het verbruik meer dan 17 jaar na .In deze omgeving 

ik contact met andere realiteiten , maar ooit ontkend en 

ik weigerde het gebruik van heroïne en cocaïne , als om 

te zeggen dat ik mijn hele leven was niet in orde of doel 

wil zeggen ik mag hebben " gewonnen " , maar nooit 

verbruiken.Had onjuiste houding ten opzichte van het 

verbruik en al een beroemde " kunstenaar" zijnde de 

presentator van het einde van het schooljaar partij van de 

9e klas finalisten in 1993/1994 .

Generator , aggregaat of generator liefde houden van wat 

brandstoffen dit niet virtuele vleselijke verlangen, en deze 

emotionele band transparant kussen en dorst naar iets 

van vitaal belang voor de ontwikkeling van emotionele 

energie en elektrische banden .Deze generator levert 

ego's en persoonlijkheden met verborgen gezichten in het 

dagelijks vertegenwoordiging als bij het nemen van het 

ontbijt of diner, of water dat de energie van de dag - tot-

dag -feeds.Geen maskers of verscheurende gedachten , 

enquadramo ons in werkelijkheid de energie van liefde of 

de liefde van het elektrificeren van energie en scherpe 

piercing en representatief uitziet liefde en eenzaamheid 

die leeft gevoed door een kabel die nooit wordt afgesloten 
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, een onvergankelijke kracht, maarwaar, voor altijd!Altijd 

dorst opwindende verlangen om te kijken en wat geduld 

uitvinder van de monotonie van de dag en schuine 

gezichten die niets in elektrische medium zijn losse 

draden vertegenwoordigen .Waag je in de verbeelding 

van de aangeboren motor en een pionier in realiteit maar 

met stikken de momentane contact.Contact essentieel om 

levensduur van de motor , motor , dat de consensus 

realiteit van de levende en niet aanwezig , maar niet 

bewust van andere werkelijkheden bijna onmerkbaar naar 

de bewuste wens zijn, maar het is er !Er is altijd aanwezig 

in de zin van directe kansen , zodat de media kunnen niet 

waterig, geen dia's in gedachten van liefde generator 

betekent en middelen beschikbaar zijn ;over liefde 

generator is altijd op de loer en alle andere niet- virtuele 

omgeving en beheerst dit hele wezen zich overgeeft , dan 

kunt jezelf niet af te stoten van het plezier die het 

genereert , en woekert in deze immer aanwezige 

gezichten van de ziel stuk dat je altijd al wilde 

verstikken.Omdat je niet kan beschikken over een stuk , 

als energie is één en multiculturele in zijn gevoel van 

tevredenheid, voldoening dat verschillende realiteiten 

ontwikkelt, want wij zijn virtuele en denkbeeldige , alleen 

in het bijzijn van anderen of zichzelf in de spiegel verborg 

de nieuwe verordenende bevoegdheid in de hoofden 

vanneutronen , dat dit de echte dieren van licht .Bright 

draken kunnen worden ontstoken en de stroom die door 

ons en revitaliseert ons dagelijks geeft ons kracht en 

mime glimmende wezens en dolende , ja!Wandelaars , 

omdat het kan de kracht van licht of zieke en herstellende 

onderdrukking die belediging van de dualistische en 

onderdrukkende realiteit.Niet abatas u op over deze 

huidige negatieve polen infiltreren het onderbewuste en 

het verminderen van diepe pijn van de oppositionele 
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kritische persoonlijkheid , gevoed u liever de 

transcendente werkelijkheid en positiviteit van anti 

chemische en chemische feeder circuits van de geest van 

innovatie en prestatie, prestatie die dezeis niet 

overdraagbaar als feeders hectische race naar geen 

plezier, maar sleept de geest om de golven van het 

denken en de overdracht van deze .De overdracht van 

gedachten is echt en ontwikkelt circuits en niemand kan 

ontkennen deze circuits hebben de huidige spreads in de 

tijdloze sfeer van sensaties en genoegens onderdrukt 

omdat we allemaal beginnen te buiten stimuli van 

bètablokkers , maar dat de verbetering van onze dorst 

naar het leven .Deze impulsen dus van invloed op ons 

denken en soms conflicten ontstaan   of de ontwikkeling in 

het denken , maar dat kan geluk brengen , dat de 

opwinding van protonen zal leiden tot de externe realiteit 

.Blauw licht geactiveerd sterke emoties blauw licht dat 

door bruggen en trappen loopt en infiltreert in de kracht 

van de gevoelens die geestige voedt het ontwikkelen van 

dit potentieel , die zijn ultra gevoelige balken schoonheid 

van transparantie welsprekende vriendschap die op zoek 

naar een beetje " blauw " verwelkomt, sterker, intenser , 

en ontwikkelt in ons sterrenbeelden met ingrijpende 

gevolgen voelen en worden vervreemd dat Hertzian 

golf.Deze macht beïnvloedt schuine verstand beroofd van 

het gevoel van wonen , turkoois die diepe en blijvende 

vriendschap , het draagt   zelf magische balken van 

waanzin en genot liefhebbers van zeldzame schoonheid 

en versterkend.De draden van de schemering intensiteit 

zij ontwikkelt en verzendt energie en warme 

beschermende van het kwaad en lekkernijen met pijn en 

stilte, nee, niet een masker dat ons ontglipt en verwees 

ons naar abstract denken , het is eerder een sterk licht en 

intensivering van plezierreële en imaginaire , maar het 
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beïnvloedt en die altijd van invloed op haar te bewegen 

en opraken limieten voor de intrinsieke en blijvende 

vriendschap.Ze wordt verliefd en hoe die beroofd van de 

rede , maar eten serveren om emotie , komt en brengt 

plezier en lust lekkernijen , dat plezier is calorie en 

binnenvalt allemaal in een razernij van opwinding deze 

primaire kleur die naar beneden ligt en broodjes abrocha 

de accumulatie vanenergieën die leeg zijn met de tijd , 

maar dat verdwijnt niet in deze toekomst , dat wil zeggen 

is altijd aanwezig, beschermende , laat ons niet evolueren 

van het niveau van oncontroleerbare heldere plezier.

               In 1994 ben ik begonnen met het leren van 

elektricien en er ontstaat een bijnaam zoals ik ben nog 

steeds bekend door sommigen als de " Faíska " dit omdat 

ik nam een   schok in een losse draad en aan het eind was 

er geen elektrische stroom .Ik begon het bijwonen van de 

nacht en dan in het eerste bezoek in 1994 naar de disco 

eclips , werd ik de "catch- cups " Ik herinner me nog die 

dag een ademtest en het resultaat voorafgaand aan de 

bediening was hoger dan 2,0 te hebben gemaakt 

.Vanavond was fantastisch , ik pakte de fles al de disco en 

door één van de managers het huis met zijn hoofd uit te 

voeren , en daar liet me thuis , het was een wonder dat 

het laatste jaar van de verduistering zomer krijg ik tot het 

einde alsbarman shots en barmannen doen om het 

midden van de nacht die niet meer kon staan   

vervangen.Ik verliet vordert en ik krijg de eierstokken , 

toegetreden tot het academiejaar 1994-1995 op 10 jaar 

sportterrein schooltijd joseph macedo Fragateiro , was 

altijd de ergste in termen van ed.Fysieke en sport ook dit 

was te wijten aan mijn slechte gedrag , ik een medisch 

attest in het zwemmen de praktijk van de hoogte hebben 

zelfs een verwijzing een allergische reactie op chloor, 

maar wat ik niet wist was het zwemmen !Had een 
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voetbalteam dat heette " les bufons " of peidolas en 

kwam voor hen om fondsen in de commerciële wijk van 

Estarreja verhogen .Van dronkenschap maakte mij door 

pj in Aveiro met een andere vriend , deed stadia voordat 

de wereldwijde bewijs op de secundaire waar " 

onderzeeërs " bier en taart mengsel werd voor de grap .

In de reis van de finalisten in Bayou supermarkt rok met 

genegenheid geboren van bieren die we namen hem mee 

naar het appartement waar we met- de voettekst van het 

genoemde appartement lege flessen .Ter gelegenheid van 

de verjaardag van mijn vriendin op dat moment dronken 

furadouro mij , zodat ik uiteindelijk in slaap vallen achter 

de tafel nog steeds alleen was gekomen de soep en toen 

ik wakker werd gooide de tafel na het diner gaf me een 

lift naar huis en ik wilde een feesten niet thuis .Tot mijn 

achttiende zag de film Trainspotting altijd gevonden 

immense grap omdat de man in een toilet en duik in een 

zee van drollen en vaak het gesprek met mijn oma vond 

met wat er uit te praten met mij is dat de drol dat is 

bullshitmijn ETA de secundaire dat pesten zelfs ouder ze 

werden zelfs intimiderend in mijn broer 's bruiloft feest 

met 3 flessen rum en veel foto's gemaakt en pakte de 

blinds vanmorgen overgeven .Ik werd kampioen voor het 

team wel de " Tsjetsjeense " in het voetbaltoernooi 

vervolgde mijn vooruitgang en in 1995-1996 al in de 11e 

basisschool José Macedo Fragateiro kon de overgang naar 

12de rang , maar met mathematische fysica en chemie 

terug ,ze nooit gekregen herstellen.Ik sprong uit een 

klasse van het raam en liep door de deur om te zeggen 

dat hij naar de badkamer leraar die was de directeur van 

de groep zei dat het zou mijn ouders te vertellen en ik 

aangeroepen dat problemen thuis had was gegaan .Echter 

reed hardlopen en klaagde te veel van een spier en die 

kwam later te bedienen in het geval van een hernia in het 
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jaar 1996/97 , heeft nagelaten een jaar dreigt militaire 

dienst waarop de militaire keuring overwegen me 

ongeschikt, klaagde bij mij dat niet kon worden 

uitgevoerd omdat het pijn mijn benen .Het maakte de tri -

turbo's vrienden dwz gewrichten van 3 filters .Veroorzaakt 

bulling situaties beïnvloeden van de groep " achter " de 

school waren degenen die nagesynchroniseerde eta 

.Bevordering van bijeenkomsten tot 4 en 5 mensen in de 

stad van ovariële lunchtijd , echte aanvallen op de 

vrijheid van meningsuiting en de gasten die met mijn 

beste bondgenoot Nuno verzameld coagíamos de 

gebruikelijke geslacht groepen .Verklaring stadhuis 

Estarreja , ik transcriberen : hij diende als een monitor in 

de beroepsmatige programma voor kinderen van het 1ste 

cyclus van het basisonderwijs " actieve vakantie " tijdens 

de maanden juli , augustus en september 1997. " Ik 

bevestig dat de geleverde dienstenzijn algemeen erkend 

en geprezen zowel het belang en de inzet demostrados of 

de verdienste van het werk .In Santarem na te zeggen 

dat hij zou gaan om de expo ging naar huis van een paar 

vrienden die naar een scheet te geven en voor mij al 

vervagen die uit het raam gegooid boksers herhaald in 

het jaar 1997/1998 de 12e jaar waar ik verweten fouten 

toewijdingde vereniging van studenten dat jaar begon het 

rijden .Het wachten en hij reed goed wensen , willen 

springen , het overslaan en roken liep zonder te scrollen 

bestemming angst varieert met de leeftijd , hoewel altijd 

leven in ansiosíssimo modus wachten op iets , we willen 

altijd iets , alles in ons staat als Willonwillekeurig zelf .Dit 

jaar heb ik de volgende stemronde voorstel voorbereid : 

het is met grote vastberadenheid en gevoel van 

verantwoordelijkheid dat candidatamos in deze 

verkiezingen de vereniging van middelbare scholieren 

José Macedo Fragateiro .Wij streven naar culturele en 
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recreatieve activiteiten te promoten dat deze school 

waardigheid , het heeft dringend behoefte aan intern en 

extern op te leggen .Om dit doel te bereiken stellen wij 

voor : - realisatie van een finalistas- prom bevordering 

van culturele en sportieve dagen om de gehele 

studentenpopulatie toegekend , waaronder een jeugd 

week , voetbaltoernooien , basketbal en volleybal ( 

mannen / vrouwen .. ) .Bereiden maandelijks, om te 

vormen en te informeren studenten van de society- de 

problemen die de oprichting van een schoolkrant debatten 

te stimuleren - de opleiding associados- overname van 

een biljart tafelvoetbal - jeugd week de dag met 

verschillende activiteiten - contact makenmet de 

"gemiddelde" met het oog op het bevorderen van de 

activiteiten van onze school , en in het bijzonder de 

initiatieven van de studenten vereniging ." Wij rekenen op 

uw stem" lijst - dit is uw vereniging lijst - geef de man 

voor vocês.na campagne verspreiden van condooms door 

studenten en hield contact met het gezondheidscentrum 

voor de komende debatten die niet afkomstig zijn waarom 

de te realiserengezondheidscentrum wilde studenten 

blijven privé-lessen bij te wonen .In het kader van de 

campagne slogan , "geef de man voor u ! " " Volgt onze 

stappen " en zelfs " spelen onze muziek , " met de 

Socialistische Partij affiches dat deze campagne wordt 

ondersteund door het hoofdkantoor wilde een bijdrage 

leveren , of om militantede partij werden de militante 

lakens uitgedeeld , maar niet één militant heeft verdiend 

deze politieke kracht van onze vereniging .Als voor de 

andere projecten van de raad van bestuur te kopen biljart 

tafelvoetbal en krijgt de helft van de 20 schelpen die elke 

wedstrijd gekost .Op de dag van de inauguratie en ik 

citeer : na de verkiezing doorgegeven laatste 14 januari 

1998 tussen 10 en 20 uur .Deelgenomen aan twee lijsten 
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, en b waarvan de vertegenwoordigers zijn opgenomen in 

de aanvraagprocedure te stellen , door het registreren dat 

de handeling heeft plaatsgevonden binnen de normale 

grenzen .Na het afsluiten van de peilingen , waarvan 740 

studenten gestemd , zijn we overgegaan naar de 

stemmen te tellen .Waardoor de volgende resultaten: tien 

wit - vijftien stemmen stemmen nulos- 507 stemmen lijst 

a- 208 stemmen lijst b volgens de stem van de lijst van 

de overall winnaar in de eerste ronde in bezit heeft 

gewonnen werd verleend doorvereniging stemden vorig 

jaar dat volgt een evaluatie van de vereniging met 

betrekking tot het schooljaar negentienhonderd 

zevenennegentig .Na deze presentatie lijkt geen positief 

saldo .Er moet ook worden opgemerkt dat de vorige 

vereniging heeft in haar erfgoed een bureau , een 

metalen kast , een stoel , een bank en twee 

schaakspellen ( onvolledige ) .en niets anders te voegen 

eindigde de sessie waarin deze notulen werden 

opgestelddat na gelezen en goedgekeurd worden door de 

aanwezige leden worden ondertekend.Dagen na de 

campagne is een anonieme klacht circuleert de school 

waar ik was de bijnaam van de Lion King en Al Capone , 

want soms maakte me gaan door middel van dergelijke 

tekens in de klas , het ding is ingewikkeld om mijn kant 

werd ook gezien door de raad van bestuurals consument 

van hasj en volgens een schoolpsycholoog de   leider .Aan 

het einde van 1998 tot ovariële psp opent een onderzoek 

en er geen politie-onderzoek naar verluidt de anonieme 

klacht die ik was de zoon van de president van Estarreja 

kamer en was het hoofd van een handel netwerk.Had net 

een joint te roken toen ik de politie faciliteiten , ontkende 

consumeren en had geprobeerd en vond het niet leuk , 

omdat er niet langer contact of informatie over mijn 

ondervraging in die ploeg eierstokkanker had .Dit jaar op 
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prom onder verdenking en beschuldigingen van niet-

betaling van die diner , immoreel , omdat het werd 

betaald in de volgende dagen met de 1e werk van mijn 

beste vriend op het moment, de lijst die toegepast het 

volgende jaar was bang dat we dat niet doenbetaalden we 

het diner , die werd gemaakt , geruchten .Op 98 januari 

ben ik uitgenodigd voor de week van het onderwijs , 

bracht herinneringen aan zijn EXA .Jorge Sampaio 

President van de Republiek, die een foto met de 

toewijding toegewezen ' aan de groep van Aveiro , vooral 

van en naar school José Macedo Fragateiro , met een 

vriendelijke knuffel " week van het onderwijs 24 januari 

1998 - President van de Republiek , lunchten staandein 

de elektriciteit museum waar begroet de president .In 

datzelfde jaar komt de mogelijkheid om te werken in de 

disco in de pildrinha Furadouro , er als barman vermaakt 

gasten met flessen en jongleren trucs die brengen naar 

de film " Cocktail " mind was een nacht, wanneer alle 

uitgewist me en ik had het gevoel dat de discohad vlamde 

geloven dit zelfs nadat wakker als ik ben helemaal wazig 

gooien het slipje uit het raam , vallen op een paraplu van 

een café , dagen later is de moeder van een vriend van 

mij aan de reeds gewassen ondergoed te zeggen dat 

terugmisschien van boven was gevallen .Het was 

gebruikelijk om 2 flessen gouden staking een van absint 

drinken , samen met mijn partner .Totdat ik op een 

feestje ben , met een klantenbasis in de voorkant van de 

baas en beginnen om de bril het verspreiden van de 

vloeistof over de toonbank te vullen en werd onmiddellijk 

ontslagen.In het kort was één van de manager met een 

klant en ik diende ze twee schoten verspreiden alles wat 

hij zei gewoon : Word hier uit!en tot op de dag niet meer 

sprak met deze man .Ik woonde een bruiloft beste vriend 

van mijn broer , ik rookte wiet in de badkamer en werd 
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dronken me , zodat ik op de tafel een schoen en maakte 

de mobiele telefoon.De nacht altijd begeleid door een bril 

en consumeren hasj gebruikt om de formule van Einstein 

te schrijven op de school dekt 1998-1999 monho bar -

barman was hier een paar maanden de tijd om koppen te 

dienen .Realiseerde een eindfeest 2ºperiodo , zoals 

gewoonlijk gelijktijdige disco Phoenix sloeg hij 900 

mensen in de eerste monho douche raakte de 700 

mensen tegen bijna 200 andere mensen in de 

rivaliserende partij werd een succes .Na het feest nam al 

de eetkamer vereniging van elementen uit het betalen 

van de eigenaar van de monho diner dit niet toe te geven 

, niet meer geld voor het feest.Dit jaar ben ik begonnen 

met mijn werknemer korting als philips , fabrieksarbeider 

waar ik werkte twee maanden tot bijna twee weken van 

afwezigheid .Tegen die tijd kreeg een baan in Uniteca / 

Quimigal .Ging barman / entertainer met mijn 

jongleertrucs in dacasca disco was hier dat mijn eerste " 

tablet " verbruiken brak in twee en nam op verschillende 

dagen helften leek dat niets wat ik deed, was het lichaam 

snelheid, bvontbladeren een hele magazine en niet om 

het even wat te lezen of naar huis en zet de muziek en 

het krijgen om gelijke tred te houden .Het was de eerste 

en enige ervaring mee .At the disco dacasca de public 

relations en veiligheid toen ik ging kijken voor een andere 

dag van het werk vertelde me dat ik gisteren met flessen 

en mijn jongleren had het hoofd van een klant die naar 

het ziekenhuis was gegaan verlaten van het nieuws hitin 

de krant , na al het was allemaal een leugen en ik had 

geloofd .Bij een vertraging van drie uur was ik met een 

vriendin te krijgen daar en ik vervangen door het plukken 

van een bril en op staande voet ontslagen .Opende een 

nieuwe bar in Estarreja ik in de jaren 1998-1999 als 

barman / portier helden van de bar geweest , een van die 

32



nachten lenen van een boek over " de deuren " en sterven 

"Amerikaanse" werd verzameld door te trainen hem en 

mijn boek .Ik kwam om een storting van $ 100 om te 

kunnen $ 1000 te verhogen ... voor twee jaar als 

conciërge en zelfs verbrand de deur met benzine motor , 

maar nooit gepest of betrokken zijn bij iedereen 

.Organiseer een New Year's Eve 1998/1999 in Heroes Bar 

\u0026 vrienden Faíska organisatie oproep alle vrienden 

voor het nieuwe jaar .Mando alle bar patroons vertrekken 

voor middernacht uiteindelijk stoppen met de bar en het 

nieuwe jaar .Ik ga naar de bar ovariële stenen waar ik 

aangevallen door reclame binnen de inrichting naar een 

andere gebeurtenis , een klacht in bij de politie ingediend 

en ze gaan naar een bar waarin ze worden verteld dat liep 

uit asbakken binnen, pure leugen.Ik moet naar de officier 

van justitie , maar ik heb niet de opvolging van de zaak 

voor het ontbreken van getuigen .Op oudejaarsavond 

98/99 - helden van av bar .Salreu Estarreja Viscount reed 

een programma waarin : de 12 klokkenspel in één nacht [ 

en dag] ... dj's op controle resident Sergius gast djVicky 

en incognito .In het midden van de partij en om te kleden 

me naar huis gaan om te feesten en mijn vrienden 

opdagen, stak alle klanten van de bar waar hij dat 

nachtportier einde van het jaar was .In gedachte in 

kwestie de volgorde van het alfabet te zetten en te komen 

om te denken dat de ab of abba waren erg vooruit Ik 

denk dat het creëren van een beveiligingssysteem bij MEN 

type knipogen of aanraken en voelen elkaar en loop in 

alle snelheid te ziendat was het kwaad en lijden en 

hulp.TV kijken en ik denk voetteksten bevatten berichten 

naar mijn gedachten zie ik het kanaal ftv en ik denk dat 

die dag zal de Nobelprijs ontvangen.Ik heb ooit dacht dat 

het eten van menselijke organen en was een food winkel 

om kilo die dag dacht het gebroken glas in de straat 

33



waren diamanten , is het kijken naar de film snatch / 

varkens en diamanten in de film in Aveiro als ik denk is 

de acteur van de film ,beginnen om hun schoenen te 

verwijderen en om in en uit van de cinema , het was mijn 

film.In liep Estarreja in ultieme vrijheid om te handelen in 

de buurt van de rivier en denk aan het beklimmen van de 

bomen , metho helft van het lichaam in de rivier en ik 

denk dat ik een genie ben en dat dhr.President van de 

Republiek is mij waargenomen , heb ik contacten met 

koeien graasden en probeer mijn gedachten om u te 

communiceren .Ik denk dat ze me ideeën stelen en maak 

me willen om kwaad te doen , begin ik om vreemde 

dingen te voelen , om mij te isoleren , deed dingen zoals 

revolving de hele kamer , het lezen van de psychologie 

van boeken om te proberen te begrijpen wat er met me 

gebeurde , begon ik teijlen , wanen van vervolging, of dat 

hij werd gadegeslagen en gecontroleerd hetzij door 

televisie of in de krant van de dag , komen om te denken 

dat mijn vader me een bar zou kopen , en het was de 

grootste in de wereld , maakte alleen bizarre dingen 

leidendemijn ouders ernstig bezorgd in deze algemene 

rumoer iemand belt GNR en brandweer nog steeds 

vervoeren me naar het ziekenhuis dat liep op drift uur 

lopen totdat ik ben gevonden door het leger van de GNR 

die mij vertellen , " we waren gewoon op zoek voor u" te 

zijnik ben naar het ziekenhuis in Aveiro , volgend op de 

psychiatrische nood Coimbra .Genomen door 

brandweerlieden vastgebonden op een brancard na het 

gesprek dat ik denk ik zal een injectie te nemen en ik zal 

hebben met de meisjes na overleg met het hoofd van de 

psychiatrie , maar alleen nam de injectie ... Als ik wakker 

word ben ik in een kamer van de psychiatrische afdeling ! 

?Ontvluchten , ik nam een   taxi en ging naar Coimbra 

waar de Estarreja zei de taxichauffeur te wachten en ging 
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naar mijn moeder te waarschuwen ... De volgende dag 

ben ik geneigd om een pil die door psychiaters niet 

wetende dat het was doelgericht aan een slecht gevoel te 

nemen , met de vraagme zou leiden naar het ziekenhuis , 

bleef meer dan 20 dagen onder fysieke 

beveiligingssysteem dat is verbonden met een riem naar 

bed !In Estarreja blij met de intermarche leek mij een 

uitnodiging om een naburig huis binnen te gaan , kwam ik 

tot de tuin denken ze dat ik een dief in te voeren en zelfs 

in geslaagd om een klacht in te dienen , maar na het GNR 

zei dat hij zelfs op zoek naar mij en nam me meehet 

ziekenhuis .

Er is vertrek vergelijkt met een aardbeving in het sociale 

leven , raken verzwakt in de komende jaren , kwam ik tot 

angsten zoals: ga naar het café , vrezen dat de beker viel 

en de mensen commentaar op mijn naam .

               Hoe 3ºescriturário in 1999 was de verdeling 

van de post en de inschrijving van licenties op het 

moment descolorei haar, het verdelen van de post auto , 

zelfs zonder brief , binnen de perimeter van de fabriek 

waar het werd een snelheid van 30 km / h , wilde voelen 

de eerste keer dat een autohet krijgen van een ongeval 

verlaten van de bumper hebben en had zelfs te 

rechtvaardigen .

               Ik slaap niet , omdat het niet wil slapen Ik wil 

hier liever leven een obstakel dat houdt me wakker Ik zal 

het aangezicht met slapeloosheid .

               Ik schreef me in kostschool Luis de Camões, de 

Portugese bestelde een gelijkwaardigheid van 11 waarden 

en keerde op de route met credit -eenheden van het 

secundair onderwijs .Ipj verklaring, uitgeoefend 
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informatie animator functies zoals beurzen , vanaf 1 

maart 1999 tot 5 februari 2000 ging naar scholen om te 

adverteren gezond gedrag voor de jeugd .Ik begin om 

online pornografie te zien en om contact met chats 

hebben ." Bij de vervulling van hun taken was 

geïnteresseerd en dynamisch spel volledig hun taken , in 

het bijzonder de gebruikers van de dienst , de 

verspreiding van informatie van belang is voor de 

jongeren , de actualisering van informatie ondersteuning 

en contact met de Portugese Instituut voor de Jeugd" 

Aveiro , 09 maart 2000. Ik ging naar Tenerife alleen al in 

de laatste dagen beginnen te denken over de vrouw van 

mijn leven en ik schrijf 3 kaarten met de naam van 

Raquel Mamede - Bombarral Portugal en laatste dag 

ontvang ik een telefoontje in haar bayou simuleren een 

slechtebeschikbaar samen met een vriendin op het 

moment dat ik zal het appartement te zijn met Raquel 

hebben en bracht een paar uur vind ik mezelf met de ex 

.Vriendin naar een vaste lepel in de bel te zetten en zie 

een vriend van mij te springen van het ene balkon naar 

het andere mij waarschuwen van de eerste.Sinds 

afgelopen momenten sprong ze ook en kwam naar me toe 

liep ik naar de kamer van het appartement en verstopte 

me onder de lakens van mijn beste vriend op het moment 

en ze vroeg waar was de filipe en verliet ik de lakens en 

zei she'm hiervluchtte het appartement ik achtervolgd 

door de straten komt naar je langs een truc om het 

verkrijgen om haar te kalmeren .Ik kan middelbare school 

diploma 1999/2000 aanvrager met een eindcijfer van 16 

punten - ovariële 11 december 2000 , had een scan in het 

interdisciplinaire gebied verliet de helft en dan ging hier 

concludeert brengen je een leraar , bracht twee dagen ga 

je naar jekantoor zich te verontschuldigen voor het 

gebrek aan eerlijkheid leraar maakt verder onderzoek en 
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wijst noot 20 , de maximale score voor de gebruikelijke 

leraar was 16 punten .Ik kreeg de noten van 11 naar 

Portugees, Engels tot 15 , 15 tot Frans, 17 

interdisciplinair gebied , 18-18 filosofie en informatica , 

kopiëren in examens zodat je langs de cursus .Tijdens zijn 

studie werkte in halve maan ging officiële hotel met de 

professionele categorie van de " receptie Stagiair 2e jaar " 

sinds de dag 8 februari 2000 tot 31 mei 2000 " opgedane 

kennis in dit hotel in secties receptie / conciërgeen een 

bar.Gedemonstreerd gedurende deze periode grote 

capaciteit om te leren , ongewone toewijding en zin voor 

verantwoordelijkheid .Wij prijzen uw beschikbaarheid en 

uw relatie met ons allen .Ovar 28/07 / 00.aqui sliepen in 

de kamers hadden partijen aan de bar en gingen naar het 

zwembad in de afwezigheid van de verantwoordelijken 

.Had tuchtprocedure voor aanval op collega- bar omdat 

dit maakte me het gevoel verminderd omdat hij wist dat 

hij was opgenomen in het ziekenhuis in de psychiatrie 

.Daarna ging ik naar Lissabon en kreeg een teller 

werknemer baan in een café in het winkelcentrum was 

het imaviz 2000 had de gewoonte van het bijwonen van 

een nachtclub in het winkelcentrum waar ze tot in de 

kleine uurtjes gedanst verbeelden mezelf de beste danser 

op het moment bij me had een flespopper'so die 

ingeademd alvorens de baan achtige geur en kijk naar de 

hemel in de voorkant van het hotel Sheraton , deze fles 

was mijn 2e ervaring met chemicaliën , maar ging terug 

naar binnen om hem niet meer te doen heb ik geprobeerd 

dit in mijn leven.Deelgenomen aan personeel Estarreja 

Carnaval 2001 - vastenavond of niets !Vastenavond of 

niets !Verklaring gemeentehuis van eierstokkanker -

afdeling van cultuur , bibliotheek en historisch erfgoed 

.Wordt verklaard dat hij een functie van administratief 

medewerker , op contractbasis voor een vaste termijn van 
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6 augustus 2001 tot 30 in mei 2002 in Customer Service 

dienstverlening aan de gemeentelijke bibliotheek van 

eierstokkanker en Museum Julio Dinis - een huisOvarense 

had bibliotheek documenten " die groot gevoel van 

verantwoordelijkheid en toewijding gemaakt " en maakte 

verdwijnen de registratie van de " hopeloze gevallen " 

2001 - GNR ziekenhuis tussen Leiria en de strijd is er een 

klacht van de radio van een vrachtwagenchauffeur die 

ging naar het verstorendoorvoer, bt is geroepen om de 

scène na de auto rebocarem zeggen dat er geen straf , 

call versterkingen en leid mij naar het ziekenhuis in Leiria 

handboeien .In Caldas da Koningin dacht zie 

sluipschutters en mensen die de ramen 26/11 keek naar 

07/12 2000 in het ziekenhuis zuigeling d .Pedro 2001 - Ik 

krijg geen brief door DGV thuiskomst met de auto , maar 

hebben geen brief en nooit meer terug te leiden krijgen 

brief van de rechtbank te bestraffen me met een zeer 

ernstige inbreuk is opgelegd ( geen minimum ) 

opzegtermijn van 30 dagen , neem debrief DGV dat is 

met haar en zegt tegen de andere te nemen als gevolg 

van die wet geleidend te zijn tot minder dan 2 jaar .Ik 

heb zelfs rol mijn kamer en denken dat camera's filmen 

mij en dat hij werd gadegeslagen door spionnen hadden 

.In Leiria denk Interpol reed met mij te werken , omdat ik 

5.01 cent .Benzine en betalen € 5 vinden dat hij de 

formule om te winnen en word een miljonair had ontdekt 

.In die tijd dacht ik dat ik Russische spionnen onder de 

auto .Ik denk dat ik magische en ik ben het besturen van 

de auto met de geest en de hersenen vastgelijmd aan de 

machine de auto naar een steeds constante rotatie 

waardoor ik waag een midden van de weg in ondergoed 

met een stuiterende bal te wagen in deze bal 

wasgelanceerd in testoplossingen Koningin en raakte de 

grond voor de rechtbank en ging op zijn dak .Ik stopte 
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door GNR brigade bevel van b5 beschouwd als de regio's 

van Coimbra en Aveiro beginnen te hebben het nastreven 

van ideeën en schoot kranten in de auto gesleept wordt in 

opdracht van BT Leiria .Liscont statement - Container 

operators met de beoefenaar categorie administratief 

.Gedurende de tijd dat ik zou op het toilet in Liscont 

liggen , had ik twee maanden zonder roken van hasj en 

toen ik terug het pijn mijn hoofd begon problemen met 

een vroege exit Liscont diepe liefde , liefde leed werd ook 

gevoeld vergeten de onderste helft verloren bekeerd en 

leefden.Reisde onder de wolken vloog onder de hemel in 

de planeten Mars en Jupiter op Mars geweest , heb ik 

besloten om je liefde en Jupiter heb je hier hebt is mijn 

wezen , vliegen van planeet naar planeet pen had kracht, 

had energie , vreugde wasiets dat de liefde overgebracht 

in bloemvorm .Had de kracht van de zon , bewoog als 

zonnebloem, had gewillig in niet aflatende streven naar 

iets branden was een droom , een prestatie , een doel , 

alles met passie, zonder dimensie was geweldig , 

verbazingwekkend korte heel liefdevol .Ik keek uit het 

raam merkte ik aan de horizon besteed gescand de partij 

keek vooruit Ik zag je ster , was briljant glinsterende 

opkeek zag ik de maan was van mij en van jou , was 

landschap , een reis, via je om te reizen op het land en 

onderzee , gevolgd u veroveren reisden we over land en 

onder de zee was gewoon het maanlicht .Had dat 

verlangen , willen , verlangen , liefdevol, denken, voelen 

.Ik heb je gemist en is willen dat je er bent , wenst de 

vergadering , hou van je , altijd denken aan je en voel je 

aanwezigheid , waar heimwee en leven zonder jou, 

denken , willen , voel je en hou van je , zonderzie je , 

wens je met de 5 zintuigen : sightseeing je zonder deuren 

, zonder geur ruik je , hoor je doen en laten , zonder 

geluid , smaak bekoren mij zonder bewijzen jij en je 
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aanraken zonder te raken .Een herinnering dat voor u 

geleden , voelde , hield , leefde , nooit hield een ander die 

in u gekust , ik zag , ik went're de liefde die altijd zal 

herinneren .30 mei 2003 , het huwelijk liefde maart 

Moorse filipe juni 2 Lissabon -... Havana Madrid Madrid 

Madrid 9 juni 10 juni 2003 van Lissabon naar Cuba en 

Havana kopen $ 100 van marihuana die echt klote .Ik was 

vier maanden zonder roken gewrichten voordat hij , dan 

gerookt en pijn mijn hoofd was het begin van de intriges 

met de baas en eindigde krijgen laag en ga op zoek naar 

een baan .Faculteit der Letteren sliepen in klaslokalen en 

rookte mijn gewrichten .Town Hall Library lissabon 

orlando Brook doodsbang door contact met de nieuwste 

maken de fobie van het doen van activiteiten met hen , 

werkte een maand afscheid van mij.Volgende wilt wat 

twijfels met superieure techniek verduidelijken , zeg me 

af te sluiten en te presenteren ziekteverzuim - een brief 

gestuurd aan de voorzitter van de Isel met de 

discriminatie van bepaalde feiten niet kan gaan in de 

badkamer en laat de kaas tosteira , links ... ik schreef het 

leven ontevredenheid met tevredenheid op een 

ansichtkaart van CTT en stuurde me om het te ontvangen 

.Het versturen van een brief aan de president van de 

republiek te geven verslag van mijn laatste 8 jaar 

.Werkloosheid , contact opnemen met de sociale 

zekerheid in Lissabon burger winkel die me vertelt ik heb 

geen recht op een werkloosheidsuitkering terwijl het in 

werkelijkheid had ruzie met moeder en vrouw en ik zal 

trainen om de neus met het idee om te gaan om een   

vliegtuig te nemen naarLuxemburg naar om me deze 

baan te geven aan Barroso van de Europese Unie praten 

.Hoogtepunt slechts een moment , een moment van uw 

gedachte dat waarschijnlijk allemaal bestaan   niet alleen 

als deugdzame beeld, maar vanwege het uiterlijk of de 
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conditie van de geest niet sterven op het moment van 

beëindiging van alle fysieke bestaan   en plotseling alles 

afgaat, ofkan leiden .

               Ik hoorde stemmen die zeiden opdracht om 

mezelf te doden , momenten eerder had mijn vrouw 

verteld dat het een " hacker" die beroep hadden , schreef 

een paper te zeggen dat ik hield altijd de supermarkt om 

twee flessen van bittere amandelen kopen en dronken 

allemaal bij elkaarmet verschillende pillen .Mijn vrouw 

toen hij binnenkwam en bevond zich knuffelen met de 

situatie wel de INEM brandweerlieden arriveerden kort na 

en gaf me olie als ik wakker ben ik een luier in het 

ziekenhuis .Dagen later vertelde mijn buren die een drug 

interactie was geweest kwam naar me toe om een café te 

zeggen in de buurt van het zou niet de cafes die 02/2007 

1ste zelfmoordpoging nam .

               Als verdampen me als mijn ziel , zou niets 

geheim plus puin blijven , zich niet bewust van de 

fantasie .Voortgekomen uit een subversie drijft ledigheid 

van een ander moment , bijzonder.De afwezigheid als hij 

geraakt en zag je wereld , zou onrein zijn , zonder een 

mute aanraakgevoeligheid , althans geloven dat iemand 

overtreft mijn werkelijkheid .Mijn verdriet is eenvoudig als 

alle geluk haalbaar als onbereikbaar .Door magie, zonder 

ironie in een dag zeg je , aanraken en voelen me hoe je 

naar me kijken en zien wie ik ben en niet wat ik voelde 

nooit zoveel lijden , willen niets meer , sterven voor u 

door mij voor u schreef voor , zodatgeleden en nooit 

gestorven en je zal nooit verloren voelde gewoon worden 

naast je in een brandende lucifer brandende pijn in me 

dat eindigt wanneer alle branden .Nam je nooit , door de 

manier zult u zeggen dat u last omdat je nooit verlaten en 

weet dat je hield en altijd zal je liefde .Het wordt 
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behandeld in het ziekenhuis en Cabral curry die was in " 

coma " en komt wakker en ziet alleen een luier , weet niet 

meer het gesprek met de psychiater die geeft echter mij 

ordervrijgave na ondertekening van de ontheffing van 

aansprakelijkheid .- Dacht om dieren te schieten uit de 

ramen van de vloer en moest ideeën te vernietigen of te 

doden mensen voelden grote verstoringen in het lichaam 

snijwonden en schaafwonden stelt zeer verontrustend 

geest en emotioneel geroerd een verlangen , ik bid u, 

geef me een kus zoals die je kent ?Geef me een kus 

verborgen , net als die elkaar surripiámos toen groeide 

het verlangen geeft me een kus , zacht, van die , weet 

je.Zoet, lief voor je weet .Ik geef je een kus van me .Met 

alle respect , je laat jou en mij !Wat vind je van mij en ik 

van jou?Ik estou- dankbaar voor het feit dat mij gelezen, 

begrepen misschien!Passing van de overwegingen al 

gelezen me hun elations nam al minstens welsprekende 

ongeopende geschenk aan de juridische uur al nachtmis 

of game haan dat is de verschrikkelijke vraag! ?Reflectie 

op de begrijpelijke communicatieve extase tot een 

minimum en enkele stilzwijgen van de echo die ons 

scheidt handelt zijn woorden van pijn , zelfs in een 

eenvoudige afwijzing van branden .Onoverkomelijk 

obstakel fysiek , maar niet door hormonale en spirituele 

chemie zijn helder.Hemellichamen binnenvallen ons voor 

de bloei van viooltje .Op zoek naar de liefde klaver , want 

rijkdom bestaat in het begrijpen van de veelzijdige 

wezens en altijd met iets toe te voegen aan deze 

visie.Een andere toevoeging , een verdere stijging , dit 

verlangen naar mededogen en tederheid die ons 

verbannen naar de vertegenwoordiger van eigenwaarde in 

sociale media .Bekijk het perspectief van het zelf één en 

ondeelbaar , vervreemdt geen wens voor meer wensen 

die zich voordoen in de cirkel .Deze cirkel van goud , doet 
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gilde van goede trouw en loyaliteit en respect , 

voornamelijk als gevolg van niet bestaan   .Wij zijn zuiver 

en wilde in de handeling dus , en niets meer egoïstisch 

dan ik, die alleen maar om dat altijd binnenvalt elkaar 

met hun standpunt .Ontstoken de geest staat is een 

eenvoudige uitwisseling van ideeën , het is dringend 

beroep op het gezond verstand .Wanneer we of breng het 

zelf met de andere .Niets meer triviale verwerpen wat we 

niet willen , het is makkelijk .Liefde en liefde is nogal 

voelt de ander en niet ik.Constructieve houding van de 

band tussen ons zijn .Gedrukt in instinctief gedrag alleen 

maar denken van mij, dan naar mij , en nu heb ik weer 

.Conflict omdat men ik veranderd in "I" en je weet hoe 

goed " zelf " moeten we steun geven aan elkaar nooit 

.Het is een soort van gekomen om ons die altijd open is 

.Aandacht voor 'ik' s eigen te zijn met je eigen maskers 

en egoïsme dat niveau is .Nou het pantser ik ooit er- zo 

gebroken door " tu 's " die bestaan   en dat zijn " eu " meer 

" eu " die pop armor .Liefde : liefde overwint alles 

.Augustus 2007 echtscheiding ... bruistabletten Light -

valt en burble , verdund en breidt uit naar takken van een 

onoverwinnelijke verlangen, het is illusie als alle ogen die 

dan verkruimelen wanneer zij worden geconfronteerd met 

externe realiteit .Begiftigd met boosheid en valse 

sporadische waanzin bruisende verlangen als de liefde zet 

uit en vervuilt , beslaat alle gedachten en toegestaan   om 

te domineren en te dominant, het is de uitwisseling van 

de revitalisering van de energie , het lichtgevende inhoud 

is er.Verlichte hemel , niets sterker dan het verlangen om 

de perfecte balans van heldere hemel te bereiken , want 

zij zijn de sterren die ze geven het leven en bewegen 

ideeën of feiten gedachten , verlangen om beton , niets 

mooier dan de hemel verlicht door energie die 

constelaresbel voor een constante interactie tussen de 
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sterren , en de kracht van de sterren is uniek .Het maakt 

me bang hoe energieën verdwijnen in rook zonder vuur , 

dat wil zeggen niet te willen naar de kosmische 

werkelijkheid interpreteren.Ik ben teleurgesteld toen de 

vitaliteit wordt onderdrukt door accommodatie en 

kristallisatie van gevoelens is ongetwijfeld een masker 

van politieke correctheid .O ziel maakt je tot een 

magische en vliegt geesten die geen impuls stroom van 

ware feiten en de wisseling van de dingen veranderen 

stappen en cycli waarvoor alle passeren en te ontwikkelen 

, maar nooit in de weg van de angst en het lijden 

vangevoelens .Bevrijd jezelf en breidt u last en vooral de 

mutatie van het leven , deze verandering die ons drijft 

.Licht van het leven , onder water de waanzin van 

passie.Hoezo?Instinctief liefde en wil bemind te worden , 

passies en teleurstellingen openstellen verschillende 

illusies .Misleide en hou me focussen en concentreren 

gedurende de methodologie van de liefde voor de 

waarheid , dat elke leugen doorboort .Naakt in bemind 

speelveld we te maken hebben met de ware identiteit van 

het zijn , zo geliefd worden vereist dat we een diep besef 

van waarom bemind en toch is er een noodzakelijke 

tweedeling van goede smaak op basis van wederkerigheid 

en ook liefde , deze dialectiek wordt vermoed1 + 1 = 1 , 

als logisch kan men niet genieten van alles.Dus logisch 1 

+ 1 = 2 , correct, maar het gedrag zal niet productief zijn 

als het resultaat niet de technische bind de attitudes en 

waarden en gedrag in het algemeen , zodat dan is er een 

verenigd positie in het midden van het vrijen.Begrepen en 

is dit waar enige bron van plezier, of zijn individualistisch 

of er andere maatregelen worden als ware vrijheid 

betekende actie .Nou , ik heb niet genoeg om de volgende 

stappen te overwinnen , logische of onlogische zal het 

criterium zijn voor velen van jullie geleefd , ik wil er 
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absoluut zeker van te zijn , dus ik stel me kont van tijd 

tot tijd , en vandaag is er nauwelijks ezelsals zodanig , 

zijn er nogal kunstmatig ezels , de gek die echt staat 

soms deze rol , neem je eigen conclusies .Ik ben hier niet 

voor , dat overigens over dwaasheden hebben angsten , 

en attitudes die geen make sinds gekke is alleen in 

bepaalde omstandigheden en wanneer beoordeeld door 

anderen , dat wil zeggen is vaak afhankelijk van de " 

leefomgeving " .Omleiden van een deel van die 

redenering dan wil ik zeggen dat ik gek ben, neem ik aan 

dat hield veel mensen en dus , we zijn nooit tevreden , 

willen we meer liefde en meer en meer waarom zo 

liefdevol ambitie als ik de vraag stelde .Retreat het 

volgende te zeggen: ze zijn allemaal vrij om dwaasheden 

te begaan in de liefde , zijn we kwetsbaar en vaak 

gemanipuleerd .Wij willen geloven dat het waar is dat de 

liefde , waarom, omdat we al liefgehad , dat gevoel dat 

genegenheid wekt en activeert de wijsheid van het leven

11/2007 2e Poging tot zelfmoord met pillen , een 

escalatie in de curry ziekenhuis en Cabral nauwelijks 

lopen in de zaal Ik ben benaderd door verpleegkundigen " 

dan probeert dit keer met benzodiazepinen te doden ? " , 

Na de analyse ben ik intraveneuze schot van de naald 

enstromende bloed.

Levende stervende tussen leven en dood ?Ouch!Vergeving 

wordt geplaatst ?Voor de hand liggende , die nooit 

vermoord ?Iedereen heeft verlaten om een   moment 

zonder uitzondering alle dodelijke zo snel denk dat we 

binnenkort en dan sterven wij leven is zo tegenstrijdig 

van spot leven.Na mijn verjaardag ik probeer te gaan " 

beyond" overeenkomst 20 uur na volledig verminkt en 

verdoofd , overleefde nogmaals .Deel te nemen aan een 

open procedure'm geëvalueerd voor een golf van 
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administratieve technicus door een derde medisch team 

en heeft een 17.41 valore briefje op de tweede plaats in 

de wedstrijd, voordat de nacht niet had geslapen en had 

gerookt meer dan 10 gewrichten, het interviewwas in de 

ochtend.Deze medische school van de haven .Waar dagen 

later kreeg ik te gaan omdat hij was met suïcidale 

gedachten en waar ik was niet eens ontmoet , wachtte ik 

, maar ik had genoeg van het wachten .Het licht stuurde 

me in de richting van de huidige extase van het dagelijks 

leven , verlicht me ziek de toekomst en onredelijk om dan 

ja , donderen up slachten mij en knippert als ontdaan 

Dynamite fatale plezier.Dus ja genezen verliet calorie 

ingewanden van strengheid en nauwkeurigheid.Ik weet 

niet of ik fleuren het verleden , want ik vrees dat ze geen 

macht heeft .Daarom zijn er twee polen , twee uitersten 

en ik werd getroffen door de positieve en genezing en niet 

de zwarte en rondspoken .Dit licht komt van de 

helderheid van emoties en rationaliteit van de 

onmiddellijke schemering en impulsief zonder overgang 

en ondoorzichtig zintuigen , niet ingebed gevoelens of 

genageld aan de opwinding , het plezier van het leven en 

geniet van de maximale kracht die ons beweegt op aarde 

en geeft ons krachtniet , pak de talenten die je hebt en de 

kracht als een scherpe blue ray en ventilaste van 

opvliegers ervaren en niet kwaadaardig en doordringende 

gedachten die ons slachtoffer als schaduwen , alles heeft 

de beweging , maar het aanwezig is en hoe het wordt 

onthuld infiltreert dede zintuigen van het zicht en toont 

ons helderheid van denken door de stilte van de tijden , 

en zwijgt over het uitzicht verharden en te genieten van 

de roemloze handicap die anderen passeren negatieve of 

positieve energie .Met de snelheid van het denken , de 

directe , de tweede , de fractie van de tijd , en de tijd is 

ogenblikkelijk dus zullen er geen bezuinigingen in het 
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kader of de meest belachelijke gedrag want iedereen 

heeft rechten , of het nu positief of negatief effect 

.Hebben de verscheurende effect van zwarte Faíska er 

gebeurt in de neutrale pool van gezond verstand en 

waanzin draagt   op de bruisende energie en honger voor 

het plezier en uitblinker , dus ik raad je je eigen energie 

te gebruiken om te bereiken met licht en esbaterá een 

brandende glimlach als as,ontdaan van warmte, maar 

hectische toen geroerd .Van een ander kwadrant hebben 

Blue Ray onverstoorde gedachte van Kerstmis en 

benadrukte boom lichten die ons leiden tot afleiding.Het is 

deze overgang geconfronteerd met uitbundige maar 

pragmatisch energieën die ons verhinderen het leven van 

de momentopname niet obstructieve , de donder wakker 

schudt en prominent invloed op de geluidsgolf die 

supersonische snelheden produceren, maar niet zo 

krachtig als goed.Wat is echt en onwerkelijk lijkt .Het 

leven in de eeuwige houden het daar naar beneden gaat 

en dan is er geen manier om het te bestrijden , rond het 

of te manipuleren is de terreur van dissidente burble en 

culmineert in een punt staking de geest van de schepping 

, verbeelding of gewoon schilderen een spoorbloeiende 

groene tint en pak het leven in die toon van het leven 

bloeien , hier is de score die je altijd al wilde wijzen , leeft 

intens .

01/2008 maken een tatoeage met de letters

Darklightning en een vonk in het schouderblad en de 

kracht van zeggen luz'08 daarna nooit intentei tattoo 

tegen het leven

2007-11 / 2008-01 - Commerciële snel phone'm de beste 

baas van de klant koopt 5 mobiele telefoons aan het 

bedrijf, niet verschijnt op het werk.In Estarreja in de 

bibliotheek in de ruimte om de 
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gehandicaptenparkeerplaats zat en ging op de 

suggestieve plek om mijn protest met betrekking tot de 

manier waarop het anders zijn , betekent niet anders zijn 

, dat is gewoon in de omvang van de klacht boek en het 

werd gestart en afgerondgevulde plagiaat van een boek 

over " anders zijn " dat was in de etalage binnenkomst en 

dat bracht een dag vol met goed onderwijs en etiquette 

met meer dan 20 volumes op de banner was .In Estarreja 

02/2008 Bibliotheek Walk met blauwe helm werken en als 

medewerker van de openbare werken, schrijft het 

volgende op de deur : in mij heerst stilte door het lijden 

.Bedreigen de broer van de dood en ik leidde autoriteiten 

krachtens deze kosten voor psychiatrische evaluatie .Ik 

zal op eigen initiatief naar Burggraaf ziekenhuis Salreu 

waar ik toegelaten als patiënt , genereert een discussie 

waar en rond ziek zijn of niet , is dat het 

computersysteem slechts toegelaten de input zo ziek? !Ik 

stel voor om naar het psychiatrisch ziekenhuis in Coimbra 

reaching komen met het leger van GNR ze gaf me een lift 

naar huis de volgende dag.Ik staking woorden en ik ben 

sprakeloos meer dan 10 uur .Ik kocht licht apparaten en 

geluid met luidsprekers 100 watt versterkt de cd met anti 

Dantas manifest in maximaal volume werd geplaatst uit 

mijn slaapkamerraam , op José de Almada - slaaf , dichter 

Orpheus d' futuristische en alles .Huc - Universitaire 

Ziekenhuizen van Coimbra ziekenhuis bulletin - mannen 

psychiatrische dienst - patiënt werd opgenomen in dit 

ziekenhuis op 2008-02-02 werd ontslagen 2008- 02-18 -

Normaal ziekte , op de kamergenoot verander de luier , 

een andere controverse methij ging zelfs na het midden 

van de behandeling .Onder leiding van de autoriteiten om 

de hospital'm handboeien and'm niet eens gezien door de 

psychiater wordt gedwongen om zich te houden aan de 

behandeling tegen mijn wil , vastgebonden aan een 
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brancard en het nemen van een injectie .Ik nam de 

boeken die hij had geleend en gooide ze in de poel 

stadhuis nam de trui die dag , ik liet voorafgaand aan een 

massa buiten mijn tatoeage die de kracht van het 

ontwerp van het licht had , kwam ik tot € 15 vertrekken 

in de processie .Ik kwam om te worden opgeroepen door 

Estarreja cultuur wethouder die de boeken uit de 

bibliotheek had gegeven zou worden ingeleid 

strafprocedure het ergste is de cd krassen op en de dag 

van de processie werden gegooid boeken voor de 

lichtbron van het stadsplein.

               Toen ik was sprakeloos vanwege ziekte bedacht 

een plan, stok met een miljoenen dollars geheim dat ik 

dacht dat ik zal niet zeggen omdat ik niet , ik zal dom 

zijn, mijn zoon met een Arabisch boek met de hand 

geschreven door mij zal de grootste schat in de wereld 

hebben .

               In de rol van de afdeling Coimbra werd ik 

gediagnosticeerd schizofrene psychose misschien alleen 

maar denken dat ik schizofreen ... luisterde naar de 

gesprekken aan de vergadering van de verpleegkundigen 

, de ondersteunende slimmer realiseerde ik was te 

luisteren naar collega's zeggen dat het mijn beurt was... 

Hij had het record ' ' ontsnappen gevaar " " houden 

pyjama "Ik vind het belachelijk geschreven , ooit ga 

pyjama lopen? !Om deze verplichte detentie uur nodig om 

een gerechtelijk document te ondertekenen als ik volg de 

behandeling af te sluiten.Bij de ingang interview in het 

ziekenhuis in Aveiro zei dat hij wilde worden behandeld 

met mijn pseudoniem " de Heer van Licht ", die pas zou 

eten omgevallen fruitbomen en een hekel aan boter en 

aardbeienjam .Wat was de gebruikelijke maaltijden .Hij 

dacht aan zelfmoord vormen , zoals het gooien van mij 
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het   patroon van de ontdekkingen etc ...

               Woon , voel ik een lijden dat me ervan 

weerhoudt het zien , alsof je echt met gedrag ooit trouw , 

maar als een trieste clown'm valse glimlach , de vreugde 

van het interieur , voldoet niet aan de buitenkant.Ik voel 

me een vlotter die me maakt uit de normale plek , reizen 

en verblijven op een punt waar het is ver van de aanblik 

.Ik voel me een hopeloze pas, onnatuurlijke fenomeen , 

maar als een dier wilde voelen de wreedheid en de 

snelheid , kink in de kabel wurgen en te doden als een 

aangeboren kracht tevoren bestemd tot falen op het 

moment.Op een reis spoorloos is het beeld van de 

opstandige , hatelijk en echt zondig , ziet een eed in de 

hemel temperatuur hoogte , bloemen en groeit 

gewelddadige surge dit is gewoon een slechte tijd alle 

culmineerde en verbeterde felheid ik verkleed als een 

clown enmet een pet van ITN - Portugal informeren in 

Venezuela koffie.CTT zal een brief te verhogen van de 

rechtbank , vertellen de werknemer die vanwege mijn 

ziekte kan ik niet tekenen , doe mijn vingerafdruk , dus 

was ik niet schrijven .In Coimbra , het ziekenhuis als een 

hotel tegen een kaart papier door de handgrepen van de 

deuren te zeggen , niet de moeite !Doe geen moeite en 

liep met hem op de pols door het ziekenhuis perimeter 

vind ik mezelf het oppakken van bladeren aan de boom , 

bladeren en stuifmeel maken sigaretten met papieren 

veroordeeld tot Thomas de bijnaam " parachutist " .

               Ik verliet het ziekenhuis laatste week ben ik 

naar het ziekenhuis opnieuw met een voorgeschiedenis 

van psychiatrische evaluatie onder het bevel van de GNR 

van ovariële - in Coimbra zet een tentoonstelling van een 

terughoudendheid stoel met de grondwet die door het 

parlement huis en open de verdediging vanin afwezigheid 
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van autoriteit .Ik licht en het licht uit te zeggen dat de 

kracht van het licht het wissen van de schakelaars 

ziekenhuis van Coimbra , koop de super interessant en 

heeft een groot thema benaderd over de oorsprong van 

de duivel " hashashin / figuur . "Zoals de psychiatrische 

afdeling wordt gemengd kregen tot orale seks te hebben 

met een patiënt in de badkamer van de mannen en 

slaapkamer .Was in het ziekenhuis van Aveiro en ademde 

door 5 cm open raam .En wilde gewoon de lucht blazen 

ademen en zag de tuin en mensen rennen en te genieten 

en wilde alleen maar om te ademen ... Voel de vrijheid

Vervolg be : lifestyle

True rekeningen van

Nelson Pereira bh

          Iemand die wordt verkondigd , waarmee bedoeld 

wordt ... Weg van het leven , dat is alles wat geërfd van 

onze voorouders , dan hebben we de opdracht om zich 

voort te planten als we de volwassenheid , een bereikt die 

is uitgeroepen door de wetten van de samenleving , 

waarwe leven in een democratie.

Dit is alles wat we de kennis , dat is kan verwerven , alles 

wat we zoeken wanneer we weten wat we bouwen .

Hoezo?

Omdat bij de behandeling in de maatschappij waarin we 

door de kracht van de rede te bedienen , hebben we altijd 

om te wonen een aanvaardbaar zijn voor ons om gezien 

te worden door de maatschappij zich als een meester , 

kan niet slecht zijn is gewoon meer waardig, dat we 

kunnen zijn ;dat is wat we leven , we weten ook dat er 

moet tussen hulp.
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Hoezo?

Omdat wij zijn wezens te dienen op elkaar , dat is 

waarom het probleem bestaat verworven , om de 

waarheid te spreken wanneer kwaden mij zijn hoger .

Hoezo?

Omdat we een sociaal wezen kan zijn , maar we kunnen 

een wezen wilde wonen .

Wanneer niet gedreven wezens gelijk .

Maar er altijd blijven bestaan   en twijfel , wantrouwen dat 

altijd achtervolgt ons , waardoor wij worden onderwezen , 

waardoor wij worden geleerd en dat is waar we lopen , 

terwijl we zijn er zeker van dat je echt vertrouwen, dan 

dienen we ons te goed omdat we de praktijk goed.

We willen alle lezers die boeken kan lezen behagen , die 

mijn boeken , kunt u vinden in een boekhandel waar ze 

de onderwerpen die ze willen horen en te lezen in je bed 

kan boeien.

Het zal een goed bedrijf ooit zal lezen en zien deze 

verhalen als waar.

Omdat ze het gevoel dat het geven van de ware ervaring 

van degenen die zijn afgeweken , maar wist me te 

genezen van al het kwaad dat mij achtervolgd .

Wat zal het thema van deze editie zijn?

Vliegende rapporten , kan het een probleem dat niet te 

schokkend zullen zijn , willen niet de lezer te shockeren , 

maar de berichten waar zijn en worden gerapporteerd op 

een manier die werd geleefd op een legale manier .

Want ik was een ervaring binnen de wet , om te geloven , 

stel je een duizend dingen , voelt de huid het echte 
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gevoel van het dierlijk instinct .

We willen winnen door middel van geweld , en we voelen 

ons als zodanig .

Outlaw , namelijk dat we allemaal geleerd dat we kunnen 

vinden en het gewicht dat de manier waarop we gebruikt 

om te leven komt , want ondanks al het kwaad dat we 

doen , het kan nooit worden beschouwd als het kwaad .

Ik denk dat er zal een reïncarnatie in elkaar te zijn .

Ambitie om te leven , we willen is op een manier die we 

makkelijk om te leven , maar het is niet makkelijk en het 

is moeilijk , als we in de wet bar viel en toen we hebben 

geen geld om te betalen voor een goede advocaten , 

betalen we een hogere prijs .

Hoezo?

Als we niet vallen in genade , kunnen we niet grappig .
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Waarom altijd geboren met een erfenis van de 

vooruitgang in het leven, kunnen we ook om les te geven 

en door te geven een bittere levenservaring , en ik ben 

nog steeds betalen voor het !

Ik ben geboren in Afrika , had drie zussen : de Elvira , 

candida en zijn .Ja, er een goede start , een verhaal dat 

een schitterend verhaal zou kunnen zijn, maar het is er 

gebeurd met een minder goed leven verhaal.

Ik had niet het gevoel veel boze mensen die deze functie , 

de zogenaamde gevangenis bewakers , altijd oordeelde ze 

vijanden om niet te willen accepteren dat me echt zou 

kunnen hebben van de haak op dat arrest uit te voeren .

Begaan meerdere misdaden langs mijn pad als ik liep in 

het leven.

Hij gebruikte deze term was in jargon, met wie we in 

aanraking kwamen , was een vorm van jargon, of kunnen 

we ook liepen termijn.

Waren de plaatsen die we zochten en de manier van leven 

die altijd bracht waren de pier , waar er geweld of is niet 

gevonden geweld verleidelijk of uitdagend , omdat we 

echt goed in wat we doen voelen .Het is goed beschouwd 

in de ogen van de samenleving, omdat er geen 

samenleving kan accepteren dat anderen het misdrijf 

kunnen leven , als het niet wordt gevoeld om 

noodzakelijke verbruik van stoffen die ook mag lijken 

vreselijk slecht zijn, maar ze bestaan.

En als zodanig hebben we allemaal ondeugden , maar als 

zodanig altijd de slechte wanneer we niet graag iets wat 

we waren altijd waarneembaar als het kwaad , maar het 

heeft een grote visie van waar we allemaal zijn gemaakt , 
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zijn onze middelen encoëxistentie maakt onze training we 

willen en hebben de ambitie om goed te leven en beter 

dan de andere .

Er zouden veel Picardias zijn hoe pissig mijn creatie , 

maar in het midden van die klootzakken er was een 

meisje , ik vond haar altijd sinds ik haar ontmoette , deed 

hetzelfde verjaardag als ik.

Zoals altijd vond haar sinds de dag dat ik haar ontmoette 

, vond ik altijd haar, ze leefde met mij en leefde heel erg 

met mijn zussen , had een relatie te veel van het, het was 

geen liefde op het eerste gezicht , geloof en geloven dat 

er nooit vrouw zal zijnzo hield dat , de eerste keer dat ik 

je kuste , voelde ik de echte leeuw , we allemaal graag 

zien onszelf in de savanne .

Hij die het recht op een leven dat gelijk is aan alle 

mensen heeft een vrouw en een gezin.

Zelfs het aanvaarden van het op de manier van leven dat 

ik heb geleefd en deze liefde bestaat maar één keer in het 

leven , voelen zich niet van de wijs, noch mezelf nooit 

beschouwd als zodanig , maar ik ontmoette ze allemaal , 

werden geïntegreerd in een of andere manier , allewe 

moeten draaien , betaalde een hoge rekening , maar het 

allemaal , want ik wilde een goed leven hebben .

Hij was goed in wat hij deed , ben ik begonnen met het 

doen van inbraken , diefstallen begon in de eenvoudigste 

, deed wat van onder schot .Maar na degradei me met 

overmatige consumptie van cocaïne , ik voelde me goed 

over roken en wilde niet vertrekken .

Hij zou me ijlen nemen , maar nooit aangevallen iemand 

in mijn rondes , als er geen reactie, zou niet nodig om het 

geweld , waar de rechter bars zou verzachten gebruiken .
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Ik weet wie wandelingen in de regen nat wordt , wilde 

alleen maar om het geld te krijgen of krijgen de waarden 

die bracht .

Zeer gevarieerde plaatsen , ik ben opgegroeid op het 

puntje , heeft Lissabon altijd leuk voor mij , beschouwde 

deze stad als ik al geschiedenisboeken , de stad van 

historische en culturele waarde hebben gelezen .

Ik zag de progressie van het hebben van een goed leven , 

in staat zijn om een leven encordeirada leven als zodanig 

, dat wil zeggen alleen maar wilde het geld , ik wist dat ik 

was prima, ik wilde alleen het geld en voelde me slecht 

deze daden , alleen wilde was het voldoen aanmijn 

verslaving en het gevoel van sociale , de sociale 

omgeving , is goed met mensen en voelen zich normaal, 

normaal in het midden van het leven in relatie met 

mensen .

Ik voelde dominant, ze geoordeeld me manen leeuw in 

het bereiken van zijn grondgebied en een 

woongedeelte.Dus geconfronteerd ik het leven van een 

vrouw !Nou ... Ik vond deze manier van leven op een 

positieve manier waarop het kwaad zou kunnen doen om 

mensen , nooit geschaad iemand in een manier om elkaar 

te ruïneren in een brutale manier en laat ze met niets .

Nam enige voordeel van de omstandigheden van het 

moment en gewoon deed het voor het geld , om snel te 

leveren aan cocaïne roken, maar altijd prolonguei wat 

onvermijdelijk was , dat is wat niet geboren een man , of 

zelfs misschien kunnen we de oorzaak erven om te 

studerenzo is de man die alcohol drinkt en rookt medicijn 

reageert in de voortplanting van de genen in de 

erfelijkheid , dat wordt achtergelaten door het resultaat 

van de bevruchting.
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Ik ben niet de "expert " op dit gebied , om dit alles te 

ontcijferen en in staat zijn om over te brengen aan de 

lezer deze gelijkenis , het type om erover te praten , want 

ik had om erover te praten , zijn manier van leven .Ze 

worden soms beschouwd als goed, anderzijds, 

kwaadaardige gezien.

Hoezo?

Omdat de manier van leven die we geleerd zoals we 

hebben hierboven referenciei , kun je niet altijd handelen 

met boosheid , moet het worden vergeven , om goed te 

worden geprezen !

Hoezo?

Omdat we leven het, normen , live- gevoel en het gevoel 

opdracht het leven , is een vorm van ambitie om in staat 

zijn om een goed leven te hebben.

De relatie begon , ik was 22 , werd aangesloten in het 

leger , maar wilde niet gaan , maar de wet was zo gezegd 

.En dat is toen ik de echte relatie , de passie die ik nooit 

zal hebben dezelfde Cristina , en hier begon de relatie die 

we allemaal nastreven , we willen allemaal onze ware 

zielsverwant te vinden .

Hij leefde intens , ik voelde dat ze was weg van mij niet 

goed voelen , en dat is waar ze misschien nam om een   

beetje meer macht over mij.

Hij hield van het meisje was jaloers , maar het was niet 

waanzinnig jaloers , was een gezonde jaloezie en afgunst 

dat er geen echte zieke kwaad dat me zou kunnen nemen 

om iemand te verblijven met mij voor mijn opleggen 

dwingen .

Hoezo?
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Ik dacht dat ik en alleen als verloren zou de vrouw van 

mijn leven te verliezen, maar het gebeurde .Ik wilde naar 

de Bairro Alto en ze gaan naar een disco in het kleine veld 

, we bespreken en dat is waar we uiteindelijk , misschien 

is het haar wil was het niet , de oudere broer nooit de 

relatie geaccepteerd als goed.Ik had een gevecht met 

hem, maar het was voordat u begint met liefde tina , 

maar bracht was een moment van omstandigheden , 

maar ik hield van hem , maar hij had niet mijn manier 

van leven te accepteren , nooit verteld me zo , maar nooit 

liet het was demij , wetende dat ik goed was .

Geschaad niet veel , maar hij had mijn relatie met zijn 

zus niet te accepteren .Hij woonde bij mij alleen maar 

door het feit van de context , we woonden in dezelfde 

buurt , dus we hielden die relatie , die van onze 

schepping.

Haar moeder kwam van hen , huisvrouw conceptie , de 

vader wist het niet, maar het was goed heer de raul .

Geleerd om alleen te leven ten koste van vrouwen , 

kregen we een hoogte in de buurt om te verkondigen het 

belasten van de wijk een kind was , maar had gevoel voor 

tijd , al was studeren .

En deze keer snel zag , ondanks de kleine leeftijd hij had, 

moest hij vechten voor het leven en voor wat hij had : 

vader, moeder , thuis , eten me niet mislukt en mij nooit 

teleurgesteld .Want ondanks het lage salaris dat mijn 

moeder gekregen , 11 waren verhalen dat de inkomsten 

die betaald en daar is mijn vader alleen de betaalde huur 

, er is , maar nooit ontbroken voedsel.

Dus het was het begin van het einde , dat wil zeggen, kan 

de verwijdering leiden tot vergeetachtigheid, ik denk dat 

het was er een die me werd achtergelaten in het leren , 
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om mijn vader te verliezen had op dezelfde manier als 

hem te reageren .

Ik keek naar hem als een held , een zoon vechten man 

van nederige mensen , grootmoeder , Elvira , was met 

wie ik leefde tot de leeftijd van 6 , totdat hij naar school 

ging , wat gebeurt er ... Ik heb gebruikt ommijn 

grootmoeder was mij vormen , ongeacht de directe 

controle van mijn vader , maar in die tijd had nog steeds 

zijn ogen wijd open , maar had het gevoel van tijd .

Had de notie van tijd .

Zijn de zuiverste rapporten die kunnen bestaan   in de 

wereld .Hoezo?

Tegenwoordig kan iedereen op de voorgrond treden door 

hun manier van leven , ongeacht de positie die hij speelt 

of sociale hiërarchie .

Dus een deel van deze , het idee dat echt niemand kan 

worden beschuldigd van iets , zonder concreet bewijs , 

dat wil zeggen concreet .

Hoezo?

Zo beheerst wetten en we hebben allemaal toegang , 

moeten we niet doden , stelen en verkrachten .

Maar we kunnen terug naar het begin van de mensheid 

en dergelijke evenementen gelukt , want het verhaal is 

gebaseerd op dat .

We continuïteit , dat continuïteit die altijd continu zal zijn 

, dat wat bedoeld .

En het is absoluut zeker dat we leven voor een oorzaak, 

zijn we niet blijven blijven en bestaan   op aarde.

Ik weet het niet, kon het thema variëren, maar het kan 
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de lezer lezing te verstoren , kan de aandacht afleiden 

van de ware verhaal dat gebeurde .

Maar dit zijn gelijkenissen die gedurende het hele boek 

zal altijd blijven bestaan   , omdat we beter zullen opgeven 

en doen begrijpen van de situaties die werden ervaren .

Hoezo?

Om te zien dat het allemaal binnen een samenleving waar 

er altijd geweest gezond leven en het begrip van de 

samenleving , omdat de ogen van anderen , zelfs kunnen 

zijn judas , maar er is een heel belangrijk ding in het 

leven , wat we zaaien is de vruchtdat we zullen oogsten .

Maar aan de voorkant , moet goed behandeld worden, 

voorbeeldig te zijn , mijn vader altijd zag me en wilde 

zien hoe een koning, maar ik ben de koning , de krijger 

die niet altijd kan winnen en begon heel jong .

Toen ik zei dat eenvoudig is niet gemakkelijk, maar hard, 

dat is wanneer ik de jacht hebben gekopieerd.

Na het aanvallen met een klap in het gezicht , dat ik 

voelde was dat hij verloren had , voelde ik me zelfs in de 

ogen , later probeerde ze weer bij me , maar ik heb 

geweigerd en het was daar dat het ware verhaal van 

misdaad begonnen , maar had de geschiedenis, was al uit 

elkaar toen de vervulling van zes maanden in de militaire 

gevangenis in Santarém , was de militaire gevangenis .

Op werd het tijd veroordeeld arnaldo , dat is het verhaal 

van die persoon past op mijn weg binnen de gevangenis, 

in het boek van de uitbreiding zal de lezer inzicht in de 

werkelijke sociale omgeving , in dit geval de gevangenis, 

vasthouden zes maanden werd vergeving gegeven door 

de paus .
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Het was alles wat ik kon investeren om een goed leven te 

leiden , mij had afgescheiden van het bad .En wat heb ik 

gedaan?Ik heb geprobeerd hun geluk .

Nog steeds te werken aan de ondergrondse tip als dienaar 

van een timmerman .Zwarten vreesde Mij , werkte met 

zwarte kabel - groen , goede mensen die een beter leven 

dat ze hadden thuis wilde.

Portugal getracht een beter leven in hun land hebben kon 

niet zo zoektocht die leidde hen naar het land emigreren 

zelf .

Het was makkelijker om Portugal te kijken door de 

nabijheid .

Ik begon de nabijheid van Kaapverdianen voelen , om te 

leven met hen, Kaapverdië werd slecht bijnaam omdat ze 

hadden om ongelijkheid te bestrijden en toen kwam hier 

naar Portugal waren wezens die niet goed werden 

aanvaard , omdat het de oorlog had doorgebrachtoverzee 

en op dat moment was nog steeds boos , was een 

Chavalito , was wakker en werd begonnen met wat 

niemand een kind wil , ik begon te dwalen , ik was nooit 

vadiador , was ik een vagueador .

Ik had het rijk van de ervaring die in het verleden had , 

zag de scheiding van mijn ouders op de leeftijd van 8, 

zoals het bestuderen was , en als zodanig al wist dat het 

zou er niet toe brengen me heel goed naar beneden , 

voelde ik de verwijdering van de man die een held had.

Het zien van deze verloren, zelfs op jonge leeftijd besefte 

ik dat ik moest mijn moeder te helpen , maar ik heb echt 

genoten van mijn vader.

Elke zomer zou door te gaan met het tot 17 jaar later nog 

steeds voortgezet , toen hij in het leger was , maar toen 
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begon spacing dat wat natuurlijk is .

In die tijd was hij in de vijgenboom de mond in de 

praktijk schoolvervoer dienst waar ik de vakantie met 

hem .

Mijn vader was een harde man , had een moeilijke jeugd , 

verloor zijn vader com14 jaar was de ambitie van mijn 

grootmoeder te groeien in het leven , hebben meer 

ondersteuning en meer geld hebben .

Mijn vader meldde dat zijn ontslag was lief , het was 

omdat hij vond was een haastig afscheid van de partij , 

zou zijn vader nooit zien , maar groeide hard om zijn 

moeder te helpen , was de zoon langer thuis wonende 

moeder.

Ik woonde zes jaar bij mijn oma , maar hoe moeilijk het 

was , moest van onderen groeide hard, nooit laat de 

kinderen verhongeren .

Op het moment was hij een mijnwerker .Op zoek naar 

erts bedrijfsleven , maar hebben daar niet werken , 

fietser was ook op het moment dat hij zich bij het   leger 

en vervolgde zijn carrière daar.

Is uitgegroeid tot een normale man , er trad hij door de 

noodzakelijkheid van het leven, want het zorgde ervoor 

dat we allemaal naar zelfvoorziening te garanderen .

En het geschiedde, als hij een harde man , vriend van 

vriend , vriend van de kinderen , maar niet van veel 

woorden was , maar het was respectvol en eerlijk.

Dat is wat hij wilde me altijd om te vertrekken , maar het 

was , is er , was de scheiding , ik trok zich een beetje , 

niet overgegaan tot verdere monitoring van de manier 

van zijn en manier van leven , moeilijkheden om de 
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hindernis en het overwinnenleven verzekerd van een baan 

om de toekomst veilig te stellen , om zich voort te 

planten , zijn allemaal goede kinderen , we zijn het waard 

om zijn kinderen te zijn , maar ook was er een gebrek 

aan begrip en loyaliteit van mijn kant , werd ik de 

bedrieger te zijn zoals hij zei .

De psychologische whiplash van sensatie kwam alleen 

maar verergeren , omdat nooit te zien kregen dat goed 

moet worden gedaan, maar kreeg alleen als het kwaad 

slechts door het scheiden had me aan het denken kwaad.

En dat is hoe het allemaal ging naar de veroordeling van 

de daad .Begon waar ?

Het was de scheiding geweest , was toen ik begon te 

treden door eenzaamheid , maar het was mijn manier van 

leven had verleden en er veilig uit de zorg van 

teleurstelling dat hij had gevoeld , maar zwoer daar 

voelde ik , ik laat je nooitik zal meer geven .

Ik vervolgde mijn manier van leven was drinken en stelen 

en dat is toen nog zocht en zocht hij een paar keer en dat 

is wanneer ze zich tot mij wilt accepteren , niet weet dat 

je maakte me lijden , ik zal niet terug willen naar dat 

gevoel hebbenwas pijnlijk , maar altijd moest leven en 

heb het nog steeds .

Ik heb nog steeds het in mijn achterhoofd was de reden 

waarom ik leefde zo vele jaren in de gevangenis altijd 

gedacht dat het moest altijd aanwezig te zijn in mijn dus 

ik heb zo veel waardering voor deze passie , niet leefde 

nog gelijk .

Linhó , na drie maanden van preventieve toegetreden tot 

de Linhó keten veroordeeld , mijn verhaal begint rond de 

moed van een worden beperkt door de moed, zodat wij in 
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die te maken hebben met iemand anders de wereld , wat 

er gebeurt is dit , omdat ik wistdat de weg zou kunnen te 

lang in afzondering zijn, omgezet in de jungle run , het 

was de makkelijkste manier om te gaan met degenen die 

misdaden plegen en zijn binnen de keten is een wereld 

waar heerst de wet van de domheid , en wanneer we 

lezenmet ezels te maken hebben met hen, maar als we te 

slim kan vallen , zodat het leven daar leven moet niet 

zozeer geaard niet zozeer de zee genomen , dat was mijn 

redding , was deze methode dat ik koos voor mijdeed 

winnen, maar mijn start zal lang zijn en was een 

onrustige begin , omdat ik merkte dat ik zonder een 

vrouw zonder vrijheid vond ik mezelf vast , verloren en 

was nieuw , ik dacht aan al die zouden moeten worden in 

de jaren kon er voorbij .Dus wat heb ik gedaan?Ik begon 

om respect te verdienen , het is niet gemakkelijk , zelfs 

niet willen krijgen in conflicten met geweld , ze gebeuren 

want ze gaan door middel van een routine die later kwam 

, de routine die na het zien had walgen om te leven , 

nooit gedacht wezens realiserenmens kon zo veel kwaad 

doen om elkaar, omdat elke verkoop van drugs , anderen 

zijn consumenten omdat het leven binnen de keten die 

draait om het monopolie is de drug , want dat is hoe ik 

begonnen met roken van heroïne , zoals reeds de keten 

ingevoerddoor overmatige consumptie van cocaïne, 

heroïne besloten om te beginnen , maar een vorm van 

spelen , look'll rook heroïne, maar toen ik merkte dat ik 

was klampt zich vast kon niets doen , maar ik heb geleerd 

om te doen , maar het zal later worden gemeld, dan 

beginnendit was tot een leven in weerwil keten 

werkelijkheid te vluchten naar de genoegens , net ontslag 

genomen om de heroïne te weten dat ik zou abstracte het 

idee van het hebben van seks , werd aangedreven door 

een chemische stof die zou me niet laten denken.Ik had 
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platonische liefde als legitiem en kreeg grote liefdes , 

maar een ding dat is gegarandeerd , maar niet genoeg 

om te proberen , ga je niet gewoon wilt roken , is er altijd 

het aspect willen we leiders van anderen te zien zijn in 

een hiërarchie aan wat bevelenje weet dat je niet kunt , 

het is pijnlijk , het is moeilijk te kraken, besloot ik geen 

medelijden met iedereen , want ik was er ook, was een 

schuld van rechtvaardigheid te betalen , maar mijn route 

was zeer slecht , had deze les eerder geleerd zougeslagen 

en had niet omdat verloren uit te komen in het midden 

van de zin , maar mijn beeld werd verbrand , was heel 

verwezen , er is een verslag van mijn passage door deze 

jaren in de gevangenis , was het begin van het einde van 

een harde principe , waarmee ik niet kan betreurenik 

rookte voor de komende jaren zo'n medicijn hielp me een 

grote behoefte voelen wij allen vrij te geven, is het 

logisch termen een genot , wat betreft de vrijheid om te 

lopen naar mooie smaak , al die jaren ik hou ook dat ik er 

gebouwd, maar datzal zijn voor later , nu zal ik het 

hebben over de reis die voorbij is, weet niet hoe al 

beginnen met de invoer wanneer veroordeelden die op 

zoek is naar een welzijn , zelfs binnen het leven in 

afzondering , maar dat is alles subjectief , want in ons 

welzijnkan geen beroep doen op iedereen die naar ons 

kijkt , kan mishagen op verschillende punten , het eerste 

kan worden gestolen , kan seconde draaien slaaf, werk , 

liefde of een derde partij kan draaien huisvrouw per dag, 

is er veel variatie van de mannen binnen de keten die niet 

altijd kan wordenweet wat er binnen in de ziel of dat 

iedereen houdt , kunt u ervoor kiezen het recht niet te 

worden geschaad , maar naast dat er een meer belangrijk 

punt nog, nooit, nooit , kunt u een vriendschap te kopen , 

ook al is betaald binnen de keten ,confrontatie is heel 

moeilijk binnen de keten , er zijn mensen die niets 
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hebben , confrontatie binnen de keten is los , los aan de 

ene kant en het is sterk als geheel , zou miljard of ze had 

om terug te geven , om weg te komen met mijmaar wilde 

lopen dus wilde de harde manier te lopen, het was de 

manier waarop ik me altijd lang te begrijpen nemen , 

mijn kant was altijd meer psychologisch.

Het was vanaf daar nooit het pad van goedheid gevonden 

binnen de keten , geloofde niet in het goede , maar het 

kwaad zag .Hoezo?Want ik voelde een afkeer van mezelf, 

omdat de ogen van anderen was gewoon een teef , teef is 

een slang term die we gebruikten we , wat slapper, 

iemand die niet wil besteden aan een andere dan wat 

wordt neergelegd bij oorzaak betekentdoen , gaat altijd 

de manier waarop men die altijd geeft het goddelijke, de 

stroom is er , het geloof van hoop en geloof , en altijd 

droeg ik in mij , ik zag moorden daar .

Maar als ik was marimbar voor deze , en stond me toe om 

te leven , nooit geprobeerd om mij kwaad , de waarheid 

wordt verteld , en het was precies hoe dit allemaal begon 

, was ik zeer instabiel , onvoorspelbaar , en het 

schoolhoofd moedigt meom zijn studie voort te zetten , 

maar dat compleet , alleen niet alle studie , had 

gezinsondersteuning , gegarandeerde ondersteuning.

Deze bestaat altijd wanneer het wordt verzekerd met een 

coole manier om te leven en te kunnen beweren wat 

kwaad is , waarom heet het gegarandeerde 

ondersteuning, binnen de wet zijn die ons de slechte 

wanneer we worden geduwd en worden verslagen door 

het systeem , omdat doorniet hebben van geld dat we 

worden geduwd om een systeem waarbij er geld is alles 

goed gaat , rechtvaardigheid werken , want als er al niet .

Als ze geloven in u , kunnen ze niets aan veranderen, 
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omdat zij werknemers zijn doen , en ze hebben gewoon 

te communiceren kan niet zonder de eisen die zijn 

vastgelegd voor gerechtigheid, met een klacht bij een 

enquête van openheid , maar als ze waren om een te 

openenonderzoek was ik altijd de haak omdat hij wist 

wandelen in beweging binnen de keten , wist de corrupte 

bewakers , degenen die drugs de gevangenis , enkele 

anderen weggekomen , in de cel belandde .

Sommige van deze agenten wisten al de gevangenen , 

blonk uit en had een aflevering met een van de Alfredo 

was een man van de nacht , de koning van de nacht , 

schakel huis explorer dat is de ware koning van de maffia 

, dit verdient een levenbeste was voormalig politie alleen 

goe dat ingescheept voor de misdaad van de manier 

waarop ik gelukkig zijn om het te vermelden in mijn boek 

, want ik leerde sommige dingen met hem , hoewel hij 

politie was geweest en een minder positieve episode 

hebben gehad in mijn leven met hem , zeprobeerde me te 

vermoorden in de gevangenis vlas , maar op dat moment 

was al een veteraan , was vijf ontmoette .Hij wist elk 

middel , en al kende me en deze aflevering ziek de hele 

keten , gerelateerd aan gevangenen , want ik was een 

stimulans voor hen allemaal was het voorbeeld dat ze in 

mij zag , zorgt voor continuïteit in de kast want we 

moestenzijn er , en toen ik boven die Cape Verde 

genoemd zou mijn huwelijk , niet verkeerd , werden , in 

feite, ze wilden die episode te wreken , probeerde me te 

vermoorden , werd ik uitgenodigd om de man aan het 

hoofd , maar niet mijwilde de unie af te dwingen van een 

net zag je dat als ik wilde zou hij dood zijn.

Maar de ironie is niets van dat gebeurde in agrediram-

alleen , hem niet doodde hij verlost zichzelf en probeerde 

mijn vriendschap te versterken met hem , maar hij wist in 
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hem zou deze aflevering nooit vergeten , maar vergaf 

hem omdat hij de nederigheiden worden verleid door wat 

we gesproken over mij , niet door de gevangenen , maar 

voor de dienst van de gevangenis bewakers , en richting , 

omdat hij wist dat hij me niet kon verslaan , dan zou de 

prijs van een vroege dood te betalen, dan dus was ik hem 

laten lopenen toen ik besefte dat hij was nederig geleerd 

om het te respecteren en te accepteren , omdat hij niet 

meer in leven zou zijn als ik hem niet willen , maar er was 

geen punt , maar was een hoge prijs te betalen , werd ik 

bekritiseerd door gewone gevangenen die de politie 

gehaat,ik achincalhado .

- Nelson zoals u deze man te accepteren ?

Ik aanvaard het omdat hij boven alles was hij een 

professionele , won machtige vijanden in de omgeving 

waarin ze leefden , cops zijnde , was zeer goed 

geïnformeerd , wist de top van ons en wist machtige 

mensen die zouden kunnen helpen , dreigde me te 

stoppen met praten metdat individuele of in staat zou 

stellen om ons respect en ze ons hebben , maar ik laat 

hem leven , het was een was een van ons , 

Kaapverdianen ik noemde waren de nelson en carlos , 

leefde precies in het gebied waar ik ben opgegroeid 

warenze schouder aan mij te wreken en uitbarstingen 

kwam na , en ze wilde zien gedood deze dergelijk individu 

, maar ik liet ik hem laten gaan , ik wil niets van het 

individu , maar ik heb niets tegen hem , en het verhaal 

van deze broeders decarlos , werd doodgeschoten door 

een psp officier , werd hij genoemd , was zeer geslagen, 

speelde schaak met mij , hij was een "expert " in het veld 

, alleen wist hoe het geld te spelen , heb ik altijd verteld , 

niet de moeite waard, het spelvoor de liefde van , maar 

op dat moment was goed , hij werd gesponsord door 
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Manuel en de Romão en de badona , we behandeld als 

broeders , had wederzijdse hulp, had ieder van ons in het 

midden waar de misdaad loert op elk tweede tot 

millisecondeer is veel en soms kunnen we verstrikt raken 

in het midden en als we dit hebben gedaan , heb ik 

besloten om mijn weg te blijven , maakte ik vele escorts 

in de keten , dat wil zeggen , verzekerde het welzijn van 

sommigen, en om te winnen mijn , dat is, de ene hand 

wast de andere .

Was het motto , het motto van wederzijdse hulp , maar er 

was altijd het risico van metermos in een situatie als we 

werden geroepen om dit , was er een moord in linnen , 

nooit zet het in kwestie waren goed en gelukkige dag , 

want ik liep naar deze beslissing ,ik kon het niet doen , 

dacht altijd van mezelf, ik had nooit gedacht in anderen .

Het was allemaal heel snel mijn transfer naar de vallei 

van de Joden na acht jaar in linnen afgerond , ze me nooit 

gewild en aanvaard me goed , ze wilden me kwaad , maar 

gerespecteerd me , altijd wachtte op mijn 

onvoorzichtigheid , iets dat hen nooit gaf.Er was een 

vrouw die een ambtenaar in de juridische sector was , ze 

vond mij en vergaf haar, maar vergaf dit met smaak , op 

de dag dat hij reed me de val was precies op het moment 

dat ik was krachtiger dan ooit , sprak nooit veelmet hen 

met de politie , was een gevaar , ik klaar voor alles liep .

Ongeacht het kwaad , het kwaad dat zou kunnen komen 

om mij voorbij , want hebben genomen er in de toekomst 

op basis van onderwijs en daarmee te leven , is een 

sterke factor om zo te zijn, en we gewend zijn en we 

nemen de leer dat het leven zo ,leef om te sterven we 

gewoon nemen , maar toen ik werd overgeplaatst naar 

Valley of Joden , maar dit alles achter de rug is begonnen 

met een nieuwe cyclus dit was mijn manier van leven en 
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de manier van denken geen enkele vorm van misbruik 

niet toestaan   , had mijn karakter ,gestoofd in een beetje 

water , en toen ik de Joden vallei , besloten om een   

nieuwe richting te nemen , wilde hij zich te ontdoen van 

de nachtmerries van het verleden , ook al had ik het , 

laatste , had echt hen was een eenvoudige manier om te 

zeggen , water heen te gaan, maar niet helemaal , wat 

daar gaat , daar gaat ;alleen laten gaan , laat je inpakken 

in de fantasie dat we echt een dominante besteed worden 

en de eigenaar van de hele melkweg, dat wil zeggen, alle 

disfunctioneel en alles is voorbereid , want ze zijn 

werkgevers en werknemers hebben geen controle over 

hunavonturen om te stelen en te zeggen dat is 

gelegaliseerd , is een vorm van bedrog , een van de 

momenten dat de meeste mij eren in het beddengoed 

was mijn prestaties, evenals het waarborgen van mijn 

naam in de business.Had nog een ding , het was de tijd 

van alles of niets zonder uitlaat win , of sterven , was het 

motto dat had in mij de kracht om te leven en te genieten 

van de kracht die ik had terwijl ik ingesloten , nooit 

gebruikt nodeloos geweld temijn vrienden kreeg bijna 

huilen tranen , het kwaad, dat ik gezien had bij andere 

metgezellen die werden gedomineerd door geweld en 

werden misschien gedwongen om te doen wat de 

smokkelaars wilden worden gedragen , maar ik denk niet 

enveredei door een hardere pad , hoewelhad me verslaafd 

aan heroïne , ik zwoer bij mezelf dat te leven binnen de 

keten bereid zijn om te doden en op een waardige manier 

die me niet zou moeite om te eindigen om te leven , de 

kabel worden alle tegenspoed van het moment zijn die 

met die allen moetendeal , hoewel het niet mijn wens , 

maak vijanden waar er nauwelijks lopen en mezelf, waren 

er mensen die probeerden me te schaden , heeft de 

richting niet zoals ik , dan is dat wat ze deden , stuurde 
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informanten van hen aanwezig zijn te allen tijde indat was 

open voor als ze het beste van alles wat ik ooit zou 

kunnen doen , hadden ze een schuldig geweten kan 

informeren , maar één ding trok mijn aandacht en maakte 

me veranderen , basieie me veel in de leraren die ik had , 

voelde ikplatonische liefde voor sommigen , en het was 

toen dat ging goed , maar de boot draaide , greep me en 

zette me op joden vallei was moeilijk na acht jaar 

gevangenisstraf, in linnen , liet een enorme geschiedenis 

van het niveaugevangenis , omdat hij wist iedereen en ze 

me kende en dat is waarom ik nooit wilde me straffen 

honderd procent , werd ik vaak gestraft met disciplinaire 

straffen , één voor mishandeling en ander verbaal geweld 

door de bewakers en dat is hoe ikik realiseerde me dat 

echt te maken had met een meer krachtige maffia dan ik , 

maar in werkelijkheid waren niet meer Ik had net de 

boeken en het diploma dat maakte een verschillend is van 

mij , want na al waren de zeer spelenin plaats van de bal 

, om mijn vermaak, overigens gespeeld alles wat er was 

om te spelen , speelde ik de hoogste troef wat je kunt 

spelen , schoppenaas , sommige mensen vertelde me dat 

ik kon zien dat pech zou hebben met deze brief , en 

diziam-me dat pech kan hebben met deze brief , tijden 

veranderen en dat is toen ik begon te beseffen dat het 

leven niet in de keten , maar buiten , maar nooit wilde 

internaliseren , maar ik wist dat was mijn sterke punt 

;begon een dramatisch verhaal werd eindigt in moord , 

waren drie broers en ze allemaal geconsumeerd heroïne 

en heroïne voor hen was de behoefte van het moment , 

dat is , waren afhankelijk van wat waren drugsverslaafden 

.

Maar diep van binnen, waren nederige mensen , had een 

goed hart , want ze moesten worden geholpen , omdat zij 

namen in het leven en ik nam ook , het was een hard 
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leven , kunnen we zelfs zeggen dat het een slavernij, de 

manier waarop het leven werd gemaakt ,elke dag 

moesten we om te roken , maar we zouden opnieuw te 

tekenen .

Maar dit alles is het resultaat van een manier van leven , 

een die de oorzaak beweegt omdat ik zelfs poëzie doen in 

verband met de ervaring en de context van de situatie , 

ze allemaal vroeg me een gedicht , was om te schrijven 

naar zijn vriendin , was alsof ze warenaltijd gevraagd een 

gedicht , maar ik verloor mezelf en was ten tijde van het 

verbruik dat deze manier van leven hebben aangenomen , 

ik weet wat ik weet en ik ben niet bereid om iedereen te 

leren , omdat hij ervaring met die van het verleden had , 

maakte me een held iemandhad de prullenbak en kon 

worden verhoogd .

Alles werd op neer deze , door middel van de ervaring , 

de manier waarop we leven , de manier waarop we 

hadden om de drug te krijgen om het roken , alsof hij had 

aangeboden en gegeven zou niet kopen , ik raakte strikt 

genomen een pooier drugsdealers te verkopen, moest ik 

verzeker mijn dagelijkse surfen met poeder ik rook , het 

was toen dat ik werd een pooier van mensenhandelaars , 

werd gesynchroniseerd zodat ze wilden allemaal om mij 

te helpen , geef me drugs te verkopen en ik at , had ik 

deDe grootste vrije tijd dat elke verslaafde kan hebben , 

worden verslaafd aan drugs en   roken .

Maar ik stond bekend om mijn sportiviteit, voor mijn 

praktijk in de opleiding want elke dag getraind en meteen 

uithaalde en de mensen die me zag en keek me ze 

hadden altijd een paranoia , paranoia dat ik in dit boek 

wantrouwen genoemd en dat is twijfelachtig ,toen deed 

het kwaad dat we zijn altijd verdrukt , zal zijn dat het 
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kwaad zal overkomen.

Het is altijd het onverwachte voorspelling oprecht 

habituei- mij om deze manier van leven en het was 

moeilijk om te integreren na de arrestatie in de sociale 

omgeving , want het is een medium dat we kennen , is 

een zeer kleine ruimte waar het dagelijkse leven leidt 

totonszelf kennen alle elkaar , maar fysiek .

We willen dat alle commando want we willen het recht om 

in een ruimte die geeft ons zekerheid onszelf in een 

medium waarin we altijd te maken met de angst te 

worden ingebracht te winnen , maar het is geen angst , is 

gewoon Ervoor zorgen dat ons, kunnen we de situatie te 

overwinnen weten

Het gebeurt soms in het leven, geïnduceerd worden voor 

fouten , fataal, een die goed is geschreven , omdat het 

werd geschreven door de ervaring en de manier waarop 

de wetten die leefde en groeide .

Hoezo?

De kracht van de rede altijd wint , en alle uitspraken die 

het leven kan maken kan soms niet de meest correcte al 

weegt een factor zijn : laster , het niet grappig en niet 

vallen in genade , een die allewillen verachten , te 

vernederen ;goed voelen en dus wanneer er een gebrek 

aan economische macht zijn altijd beperkt tot spelen 

omdat ook part- dit is een spel , dat is , sommigen 

zeggen dat men moet weten hoe om te spelen zijn 

populair zeggen voor geluk inkan ons misschien sloeg een 

goede zaak is , en dat het geluk kan ons geven wat we 

eisen , welzijn, zijn goed over jezelf , om te helpen omdat 
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we ook geleerd om het, delen een gemeenschappelijke 

leven met onzeouders , onze broers , zussen , opa's en 

oma , want er is , dit is onze generatie , want wij zijn het 

gevolg van de uitbreiding ervan tot gegenereerd wezens 

van zijn zaad zien , dat wil zeggen, weten we hebben de 

mogelijkheid om elkaar te leren kennen ,weten wie zijn 

onze en ons altijd aan onze kant , maar nooit willen kijken 

, om een   lid van een familie die ze niet kunnen behagen , 

ze hebben een beeld van het leven in stand te houden is 

dus de progressie van de vakbond gemaakt, welzijn, 

niemand vindt het leuk om te hebben, of naar iemand die 

van onze familie of iemand die dicht bij ons , want aan 

het einde te zien , op het einde zijn we allemaal mens , 

hebben we te maken met elkaar en de familiale sfeer , 

somsofwel op de host ook, voel eigenaars van wat 

gegenereerd en maken het een manier van leven , dat is 

geschreven in alle theologische lezingen die kan lezen , 

dwz studie van religie .

We hebben allemaal te nemen met morele lessen , is het 

juist dat degenen die het gevoel van een nabijheid zo 

trouw , die er alles aan doen om te zien onze goede , 

onze geliefden zien ze goed , der in der , en nooit willen 

schadelijk voor henvoordat het beeld dat in stand te 

houden en dat ze geleerd hebben , de waarden die zij niet 

uitgesloten hen in staat stellen om er goed uitzien , tot 

een situatie dat misschien zou kunnen worden opgelost 

waren niet soms verkeerd begrepen .Dit is allemaal heel 

mooi en de media verzendt tevens dus gelijk aan de gevel 

zal een mooi beeld , zijn ook onder druk gezet door een 

kracht die we allemaal accepteren het bestuur, heel 

moeilijk onderwerp weer te geven , maar het heeft te 

maken met dit alles datzal er worden gemeld , wij 

bestaan   , we zullen blijven bestaan   , onderwijs wordt ook 

gegeven aan degenen die beweren te zijn de eigenaren 
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van de rede en soms zenden ze en willen verdeeldheid , 

ze hebben allemaal gemeen hebben één ding te houden: 

een wellness-, een goed is dat ze een domein van dat 

alles kan streven kan bieden en willen het welzijn van de 

samenleving , maar ze leefden allemaal en opgegroeid 

met een vader en een moeder , kregen ze de juiste 

voorwaarden voorin staat zijn om vooruitgang te boeken 

in een carrière die is gericht , maar ook falen, maar altijd 

vergeten en worden beheerst door het beeld ;Ik hield 

deze toespraak omdat mijn uitgestrektheid is enorm in dit 

leven , veel geleerd , ontwikkelde ik wat ik moest 

ontwikkelen al was hij in de lijn had nooit gedacht dat het 

einde , altijd ambicionei om direct contact met 

medewerkers van bedrijven waar ik heb , mijn 

carrièregevangenis kan het dubben zal het best worden 

geïnterpreteerd in termen van het woord ook, maar zal 

moeten worden , om te worden geïnterpreteerd als eerlijk 

en oprecht , dat er in het leven.Is gerelateerd zijn er 

bilaterale relaties zijn relaties die alle naties te regeren , 

zijn zaken van communautair belang om de activa te 

beschermen , zodat ze een wellness kunnen geven, zodat 

werd opgericht in de wereld , de vrijheid van de 

moeilijkste onderwerp te praten,kunnen we allemaal onze 

vrijheid , mooiste ding te geven in de wereld , is het 

grootste plezier kan hebben in het leven , is om vrij te 

zijn , moeten we weten is alle obstakels te overwinnen 

dat we gedurende het hele leven en kan vinden .Er is een 

enorme verscheidenheid van hen , kan ik beginnen met 

het belangrijkste : de sociaal goed , we hebben allemaal 

één ding gemeen , net als wij , kunnen we er lelijk, mooi, 

maakt niet uit, wennen aan het leven , uiterlijk is niet 

alles ;soms achter een goed uitziende kan een minder 

goede kant te vinden, maar het was de kant van Apollo , 

de kant van de schoonheid, beschreven door Nietzsche 
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volgde ik zijn autobiografie , is er geen reden voor de 

meeste, de kant van de schoonheid is er een diemaakt 

ons dromen , dat maakt ons houden , brengt allemaal 

goed, maar er is het goed gaat hand in hand met het 

kwaad , zoals beschreven Nietzsche bestond de 

Dionysische kant , dat is , goed en kwaad incarneren in 

het instinct van het zijnmens , als we praten over alle 

wezens die er zijn om top wie ze ook zijn land , of politiek 

, of de rechters zijn burgemeesters , voorzitters van 

verenigingen zijn allemaal kan zijn , presentatoren 

televisie om het charisma en het hebben van een 

dankbaarheidmaar niemand kan vergeven worden , zelf 

het woord , vergeving hebben allemaal een reden en als 

we worden gezet kwesties moeten alles wat we doen 

namens nemen van genoemde wetten die een 

samenleving en die het woord wet aanspraak kan maken 

.Het was daar dat het recht niet te worden gestraft en 

worden bepaald door de wet , omdat het allemaal past, 

misbruik bestaat , heeft bestaan   en zullen bestaan   is de 

proloog kreeg .

En de proloog komt van transcendentie , een leren voorbij 

, we leven allemaal omdat we weten dat transcendentie is 

meer dan goed , kan het zijn , het kan zijn , is te leren , 

is om alles te hebben, maar er is een sleutelwoord 

aanwijzing van alledit : filosofie , manier van leven, 

genieten van het leven is wat maakt een van de 

transcendentie factoren , we blijven en blijven op dezelfde 

manier te leven , de evolutie van BE zijn gegenereerd , 

wordt verlaten maakt niet één kwaad gezegendhet goed 

dat we kunnen oefenen is het goddelijke , dat we leren , 

is ons lot leerde alles over is ons een erfdeel grote 

waarden , zodat ze roemen de woorden die ze schrijven, 

maar dat is alles verheerlijking van het handhaven van de 

macht en zijnin vervoering , voor dit alles zou mooi zijn 
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als we echt werden allemaal vervuld en is geschreven was 

zeer goed .

Hoezo?

We zouden het invoeren van de breedste pad van de 

menselijke rot , zijn de slaven van gelegaliseerde 

democratie , het gebruik van de situatie om te worden 

ingesloten en worden onderworpen aan strengere regels 

;soms niet op dezelfde manier reageren als normaal een 

conformistische manier wordt de transcendentie van 

wezen genaamd , de transformatie naar de meest wrede 

kant van het zijn , dat is wat ik voelde , heb ik geleerd uit 

ervaring dat woede is een live supportom te leven en te 

overleven wordt gezien en so're bewezen door de 

waarden van wetenschap die gedomineerd wordt als een 

veilige manier van leven wanneer dit moet worden , 

kunnen we niet onttrekken aan de vraag , onze 

kenmerken die ons zijn divers , maar allemaal komen uit 

dehetzelfde , mystificatie , niet meer volmaakte wezens 

dan wie ook, iedereen weet leef voor deze behoefte van 

beveiligde en geloofwaardige ondersteuning aan het hele 

wezen , samen te werken , we verdisconteerd zodat 

anderen een beter leven , werkloosheid , een 

rechtvaardige zaak kan hebbendit is een ervaring die u 

allen delen met mij, ik noemde dit verhaal voortzetting 

van zijn, is de uitbreiding van deze kwestie .

Het begon allemaal na de scheiding van mijn ouders , 

werd ik toegelaten tot een kloosterschool van hale was de 

naam van het college , op vakantie met mijn vader was in 

de buurt daar, maar na de scheiding niet geconfronteerd 

met een goede relatie met mijn vader , enwas van daar 

dat het allemaal begon , had mijn moeder verhuisd naar 

de punt na de scheiding , had ik ongeveer 10 jaar , toen 

ik aankwam en ik ging naar de tip, de school liep , had 
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niet op die manier van het leven te accepteren , maar 

apanharam-ik was een onschuldige , wist de kracht van 

wet bestond , was in het leger mijn vader durfde mij de 

manier waarop de verhalen die mijn vader vertelde me , 

om een   man te worden geïntegreerd in het leger, ten 

dienste van de natie , een harde manzoals ik al zei , maar 

liet zich meeslepen door hun passie vervoerd naar een 

andere vrouw , een fysiek sterke goede man , 

intellectueel ook, koesteren dat hun genen hebben geërfd 

houden , had hem als een held , dat was al het leren die 

laterkomen te staan   .

Hoezo?

Het domein Ik wist dat ik kon doen , vanaf het moment 

van de scheiding , als ik was met mijn moeder 

onafhankelijk werd , kreeg mijn moeder een minnaar, een 

werkende man , werkzaam bij het   postkantoor en werken, 

is een waardige man , begon ookdus , moest ik om mijn 

moeder te helpen en werd de dominante oorzaak was 

allemaal goed behandeld , ik berouw , gehuild , maar ik 

heb gewonnen , ik denk dat dit de meest geschikte 

thema, hield hen als iedereen , gelukkig zijn ze goed 

,hebben een leven , dat het normaal was om discussies te 

hebben, maar ze hebben altijd reden is dat ik sliep door 

de transcendentie van willen meer , wilde niets doen , 

dacht dat het gemakkelijk was .

Ik begon te werken aan mijn moeder te helpen , maar al 

snel besefte dat ik niet overweldigd te worden , ben ik 

gaan werken als Casqueiro dwz stoffeerder helper , dat is 

wat de structuur moet worden gevormd en gewatteerd, 

werkte , was zelfsmijn buurt op het puntje , werkte daar 

voor de Toninho jongen van mijn generatie , had 

meerdere broers , maar ik was de favoriet .
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Een persoon die daar werkte was Casqueiro man van 

structuur om de bank stofferen , was robuuste uitstraling 

, en ik wilde niet langer meer agressieve vorm van spraak 

die reeds was gegaan door dit met mijn vader opgemaakt 

, , dus ik heb gekozendoor het omkeren van de situatie , 

hield ik de progressie van het leven , me niet gewogen, 

maar ik kon schande gemaakt die dag , als een kwestie 

van willen niet kwetsen of verwonden , maar ik vrijwaren 

mezelf gooide een steende grootte van een hand , maar 

ik schot raakte wilde de waarschuwing te geven .

Toch zijn aanvaard me , bleef ik aan het werk na mijn 

vertrek door keuze, maar ook de eigenaar stierf verbruikt 

door hiv ziekte , een situatie die niet was zoals ik hem zag 

lijden onder de ziekte , maar hem altijd gerespecteerd , 

verloor ik mijn baan , ik begon in activa ,dat wil zeggen, 

in het jargon wordt gebruikt als worden geleid , niet 

opgemaakt met bazen , onafhankelijkheid wil, ik was de 

zoon van een leeuw , en trad op als zodanig.

In maart 1996 werd ik in de Avenue metro , had een 

reeks van aanslagen op de metro had , waren er 

beschuldigingen van misdaden die er heen gingen en er 

gebeurd gelegenheid bracht een psp die kwam om te 

vragen om identificatie, en dat komt omdathad een 

antecedent , een week eerder had in superesquadra 

benfica beschuldigd van het stelen van een lezer geweest 

, maar de jongen die bij mij was , ricardo , was 

voorzichtig , onervaren , hij uit de eierstokken was 

gekomen wist niet dat de stad, maar het bekend werd 

gidswas een drugsverslaafde , en op het moment als ik 

verbruikt cocaïne , vond het goed om een   veiligheid kruk 

hebben , dat is , ik en veilig te stellen voor de toekomst, 

dat is een kracht , een vakbond voor progressie .

Maar nu komt hier de structuur , een van de belangrijkste 
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factoren van loyaliteit capaciteit van elk, begint dwalen , 

dat is hoe ik ontdekte wat ik al wist dat je niet kunt 

vertrouwen als je weet het niet, maar mijn ervaring was 

enorm , wasenorm, was hij zeker van mezelf , was goed 

in wat hij gedaan heeft, had een aantal gewapende 

overvallen gedaan , heb ik gekozen voor een manier om 

niemand te schaden, gewoon het geld.

Voor wat?

Om te leven , ben ik bij deze manier van leven en maart 

1996 , meer in het bijzonder 28 werd verteld van een 

arrestatiebevel alleen verluidt beëindigd toe ontbreekt het 

introduceren dit thema , voordat er een week was 

gearresteerd in superesquadra van Benfica , was ikom te 

slapen in een auto , de eigenaar van het was een 

luchtmacht luitenant-kolonel , een man die al door het 

buitenland was geweest , was ik dommelen door 

gewenning er , maar had nog steeds het huis op de tip, 

eigenlijk die avond was hetRicardo , en stal een lezer en 

viel in slaap in de auto , waren we verrast en door PSP 

officieren overeengekomen behoorde tot superesquadra 

van Benfica , maar ik heb me niet amedrontei en vertelde 

Ricardo niet bang gemaakt zou hebben om sterk te zijn 

en zeg nee tegenuiteindelijk was er geen bewijs van het 

tegendeel , maar hij waarschuwde me dat de politie zou 

kunnen verschijnen, maar stelde hem gerust , vertelde 

hem dat het goed is , dronk te veel whisky en wilde 

slapen en het was geen luxe me naar huis te gaan 

enwoonde in de buurt.Dit gebeurde , het was de slechtste 

twijfel dat een mens kan voelen wanneer hij leert en 

traint de huidige situatie dat kan gebeuren op die dag 

weggekomen met mij.Hij kon mijn bewind van niets te 

zeggen hebben te gehoorzamen , maar ze waren niet 

overtuigd en gingen naar alle bodes auto in de buurt te 
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zien krijgen als ze wisten van een aanval, een blauwe cd-

speler , maar we hadden al meerdere misdaden vóór 

gepleegden al waren betrokken bij overval en ontvoering , 

ging naar de Avenue metro overzien , het squadron stond 

in het hok Marquis , grootstedelijke station van Lissabon , 

werden geïnterviewd , ik zei niets , weet niet het gesprek 

ricardo , maar als hij een geschiedenis van gehadte 

hebben door middel van een week eerder in een 

vergelijkbare situatie gegaan , ik vertrouwde .

Op die dag , we vertrokken van het station , had niets te 

zeggen , ik vertrouwde in zijn getuigenis voor me kon 

wegkomen , nam op het moment dat de vergunning is het 

werken , maar heb mezelf gevonden om het 

werkloosheidsfonds ontvangen , bleven de letter te 

nemenik ging naar de code , ik was al in het rijden , ik 

voelde me goed , ik had veel plezier en het was op het 

moment dat ik werd geserveerd met een gerechtelijke 

nam het arrestatiebevel , was ik thuis , uit de sportschool 

was gekomen, opgeleid meer dan een maand , toen ik de 

gerechtelijke besefte , toen ik vroeg de markies ploeg 

toen ik vroeg de markies de Pombal station ik zei niets , 

maar de ricardo sprak , bleef de verklaring , tijdens de 

onderzoeksfase washet onderzoek van de gerechtelijke , 

had niets te zeggen tegen hen , niets was bewezen door 

de flagrante factor .Waarom zou een dergelijk besluit niet 

te aanvaarden , zou het zijn als het uitdelen mij , 

misschien was het beter een andere houding , wees 

eerlijk , wees coöperatief , berouw te hebben gehad , 

maar ik dacht dat ik door mijn wijsheid , wilde spelen met 

rechtvaardigheid,de rechter die veroordeeld mij was een 

man die problemen in het leven had , één van de 

dochters gestorven aan een overdosis en andere 

overgebleven kinderen liepen ook vastklampen aan de 

drug , werd mij verteld door de advocaat , of het vertellen 
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van de waarheid of het moeilijk te kraken zou zijn, maar 

ik vertrouwdemij.

Ze me niet te verdedigen hoe om te worden verdedigd , 

niet bekend dat het bedrijf aan de legitimiteit van de 

taken die moeten voldoen , als vertegenwoordiger van de 

wet op dat moment had geen persoonlijke advocaat en 

nooit is mij gegeven , ik moest inhuren na de arrestatie , 

nadat hijveroordeeld na een veroordeling ingehuurd deze 

advocaat , was alles wat ik wilde energie accumuleren , 

wist dat hij op het kruispunt getuigenis had niet wilde 

nemen , betaalde een hoge prijs , het gebrek aan 

samenwerking en vatte alles tot mijn groteveroordeling 

zelfs dacht zelfs mij te doden .

Het was een trieste dag voor mij Ik zwoer bij mezelf zou 

ik alle negatieve situaties die zouden kunnen lijken mij 

overleven , was het begin van mijn eind voor alles , 

verloor ik mijn vrijheid al enige tijd , nam een   zware 

keten en wist te overleven .

Het was tijd om te winnen ik de kunst van zelfverdediging 

geleerd kan verhogen door me heen , iedereen 

gerespecteerd me zelfs administratieve kracht die het 

uitvoeren van de functies van de gevangenis als het is 

met dit als we iets hebben we te maken krijgen , zijn 

deeigenaren van het stuk, dat is , zij bezitten het 

grondgebied dat domineren , denk zelf zo hun wordt 

geboden om te doen wat er gedaan moet worden om het 

pad op loyaliteit blijven , ongeacht de manier waarop het 

ook mag lijken , kan zijn en dat allezal zijn , maar er is 

een onderwerping die diskwalificatie , bij de uitoefening 

van deze functie denken dat kan zijn de meesters van de 

situatie , niet afgetreden om eenvoudiger en wie moet 

leven , is de prognose van wat ze bestudeerd en 

rampengepleegd , waren niet één , niet twee , niet vier , 
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werden vele , zeer uiteenlopende noemde hen de 

kruisiging van de meest ellendige , maar ik stak mijn 

moraal , omdat altijd aan het stijgen , begon het allemaal 

in mijn inzending toen ik naar ipVlas was een nare , heel 

hard , ik vol van woede en het verlangen om te winnen , 

zelfs gedacht over het weglopen als hij de gelegenheid 

om dat te doen had was , slaagde ik erin om me te 

houden , omdat ik kon respect voor veteranen die ip 

waren , en ze warende ware pijlers voor mij om het leven 

in afzondering , guerreei leren , worstelde , ik kon, als het 

niet zo zou worden vergeten , al herinner me , iedereen 

houdt ervan om me eraan te herinneren , ik was het de 

functie werd een donkere leider en koudwist niet dat 

liefde en dat is hoe ik won glorie in de keten , waren koud 

acts die moest leren leven en blijven aan de top land te 

winnen .Snel aangetoond opvoeders , werknemers , de 

bewakers en direct om me te helpen winnen van de zware 

strijd , voelde ik steun alleen gekeken naar de tijd en 

omstandigheid hulp was barbaars , wat er gebeurd kon 

niet zijn gebeurd , draaide ik de duivel inmezelf, maar 

niet de moeite wilde alleen maar om te leven en te 

overleven niet zoeken , was de tijd van de aandoening.

Isabel was principal naam van de school waar ik bleef 

gezond en plezierig respect begeleid me altijd hielp me 

altijd , maar later kwam tot een rage te worden in mij , 

maar altijd gerespecteerd .En dit alles was te wijten aan 

de sterke druk die wordt door het administratieve 

systeem , wiens naam was regisseur John g werd 

uitgeoefend .De man die uit het buitenland was gekomen 

, kreeg weg toen het probeerde te vermoorden , zijn 

verhaal is bekend , had een aantal jaren de leiding in de 

administratie van vlas tot na mijn transfer , ik wist dat 

het tot het een man was die kon pratenwas communicator 

raakte geïnteresseerd in het onderwerp , speelde me pijn 
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misschien de schuld van de afgevaardigden , ik was goed 

beschouwd in de professionele cyclus , het niveau van 

kameraadschap alle gerespecteerde ik en deze bestuurder 

wilde de carrière piek, dat is , ik ben hier om temeester , 

ik ben hier om te winnen ten koste van alles , ik zal fijn 

zijn , want dat was zijn doel , onder andere kon nog meer 

zeggen .Een van de oorzaken dat hij verdedigde werd 

meer drugshandel , genoot hij het   helpen van verslaafden 

, maar vereist een wisselkantoor , spelen met de wet , 

had een lachertje vermogen om kennis te nemen van de 

toepassing van de precaire en voorwaardelijke uitgangen 

engeopend regime , was geen slechte kerel , die alleen 

voor de niet - gedegenereerde gaat en ik koos voor de 

harde manier de manier die niemand vindt het leuk om te 

volgen , maar ik koos om te volgen , volg het pad dat ik 

voorbestemd was , toen sprak op bestemmingkeren dat 

we geraakt , niet ver van de werkelijkheid te lopen , had 

veel dromen als een kind en dromen werden gemaakt een 

nachtmerrie , een passage in de woestijn had voorspeld , 

had mijn toekomst gezien , maar ik was al geportretteerd 

in een droom , ik kwam om te hebbencontrole door 

heksen die zo'n bijnaam werden , gaf me dromen , omdat 

ze moesten passeren , de kracht van de vrouwen was 

geweldig , hielp me , maar de nieuwsgierigheid ontwaakt 

na mijn arrestatie , had ik grote geschil met mijn broer en 

wildebeter zijn dan hem , een gezonde concurrentie en hij 

wilde zijn net als ik.In die tijd hebben we gebruikt om te 

gaan jagen tegen water slangen om te richten, we zouden 

spelen snooker soms geconfronteerd met moeilijke 

tegenstanders , maar wonnen we altijd , ik wist dat hij 

goed was ;vandaag is het leger luitenant .Mijn vader wist 

de meer directe steun die ik kon geven , gaf hen , hielp 

hem in training , dit allemaal omdat dat een 

separação.estamos in het midden van mijn inzending vlas 
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, was dapper , net binnen de bewakers quiseram-ik ken 

de achtergrond , was een normaal item als we praten met 

de omgeving waarin ze leefden was er een vraag 

omgeving, zowel bewakers en gevangenen wilden winnen 

, bestond er een goede regisseur , Manuel , maar was 

corrupt , maar heb niemand kwaadwas beperkt tot het 

winnen en doet zijn werk en hielp ook voor drie jaar 

onder de jurisdictie van deze regisseur van 1996 geweest 

tot 1999 , werd hij verwijderd uit de functie van directeur 

, maar bracht de parochie Raadsvoorzitter , maar nooit 

weerkon ontdoen van wat hem uit linnen had genomen te 

krijgen , was een goede man , wilde het welzijn van allen 

en op hetzelfde moment had niemand kwaad had moeten 

werken aan de vleugel b beschouwd als de moordenaar 

vleugel , werd de bijnaam killer vleugelvoor alle 

infrastructuur op en het ontvangen van een bezoek in de 

salon vallende water was het gevolg van gebrek aan 

schaalgrootte van de infrastructuur moest open paraplu , 

want we leefden in een corrupte middel om het punt 

vande regisseur accepteren een geaard voorstel voor geld 

dat de algemene richting van de gevangenis dienst zou 

kunnen verkennen , werd goed weg , het voorstel was 

gebaseerd op het oefenterrein van de regeling, dat wil 

zeggen, het voetbalveld was modderig zandpad , Bué 

zwarewas de bijnaam het ook kon je esguiça noemen , 

maar het was ook goed kon lopen , hij wist hoe het 

systeem te manipuleren , had gebracht corruptie 

uitdaging is om de resterende tijd tot het midden van de 

straf een gevangenisstraf van 16 jaar te gebruiken , acht 

zich houden aan vertrouwengeheim , maar dit zou niet 

eindigen op de beste manier , want er waren mensen die 

werden ook geschaad zou hebben om deel uit te maken 

van het systeem , het systeem is opgezet zodat er een 

rechtvaardiging moet zijn , en met het omhoog is gegaan 
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nog een jaar , was dederde jaar dat ik in Linhó kwam de 

echte dilemma van corruptie verkopende medicijn 

goedgekeurd door het senior management , alle 

gemanoeuvreerd met behulp van de gevangene van hun 

vertrouwen , was krachtig een drugsdealer die in het 

leven was languit met de drug verkoop de naamhet louis 

torens , zelfs een kind binnen de keten , was er een 

voorstel om het bedrijf over te slaan en vul de betaalde 

crux zakken , ik kwam om te worden uitgenodigd om daar 

te werken , niet accepteren dat mannen die waren om 

deze functie uit te voeren van demachtigen betaling in 

drug en ze met het geld dat al snel werd overgebracht via 

de computer waren , dat is wanneer het echte probleem 

opgetreden manuel t .Directeur tot dan ;er was niet veel 

te doen , was er een overzicht van de rechterlijke , was er 

doelgericht betekenis van een verzending, zullen we ons 

imago opruimen , maar verzuimde te wissen gingen 

allemaal naar het hof van de bar , het onderzoek van 

justitie werd beschuldigd , en een enorme hoeveelheid 

bewijs ,maar ik heb geen getuige , werd niet eens 

genoemd voor het, ook zou niet veel zeggen , zou alleen 

de baby te beschermen , ik voelde dat ik was meer 

manear de oorzaak stille waard is , kan er iets van te 

krijgen om me te houden , kwaad wist ikik zou de prijs 

moeilijk te kraken betalen .

Sparrow bewaker uit de gevangenis diensten , de Amorim 

chief moest vervroegd pensioen , manuel t nemen .Toch 

in geslaagd om het voorzitterschap van een parochie te 

bereiken .

Er was verandering van richting , John G .Het was de 

volgende naam die volgde in de administratie van ep Hij 

had een ambitie te groot , zelfs voor de context , hoe ze 

de werken op de afdeling tot herinrichting van 
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voorwaarden b begonnen , de helft van de afdeling werd 

gesloten wegens werken , was ik in de cel met carloswas 

de zoon van de moeder van een professor aan de 

universiteit , was secretaris van het schoolhoofd, maar 

het was een drugsverslaafde , van tijd tot tijd , stal de tas 

van de leraar om geld te consumeren hebben , was een 

chronische drugsverslaafde ik voelde medelijden van zijn 

wezen , omdatom je te zien verliezen te houden , kon niet 

werd evolueren afgetreden aan de consument , maar het 

was slim , was een slimme persoon alleen op 

mensenhandel zwarte markt is dat ze gestuurd , had 

problemen met hen kwamen om te vragen om 

bescherming toen ik met hem in de cel ,maar het is 

grappig niemand me ooit verteld of gevraagd geld , 

schulden dat hij moest betalen verdedigde hem nog , 

maar werd verraden liet me een heroïne schuld aan de 

man die het type geslagen door schulden , ik aanvaard en 

was deplicht, niet gevreesd omdat de heroïne maakte me 

een wild te zijn , de totale overheersing , het was van 

daar dat ik moest een moeilijk leven te nemen om te 

kraken , was het hoogtepunt van mijn woede om iemand 

te zien lijden omdat ze al gaf me de reden , had 

ikverschillende melee vecht , kon me niet te maken, heb 

ik de oorzaak , alles wat ze nodig had na mijn steun om 

te werken en te verkopen en zijn goed over zichzelf , had 

de gratis heroïne aan mij , want ik had spectaculaire 

cijfers , was stuurman , wasvriend en verdedigde de 

oorzaak, maar had een zeer dappere ding dat niemand 

tegengesproken me zelfs het zijn in het gebruik van 

heroïne .Ze hebben allemaal geleerd om me te 

respecteren waren jongens in het leven van misdaad , 

iedereen wist waar we in het midden werden geplaatst , 

werden gerespecteerd zelf me haatte , bood me heroïne 

te gaan studeren , was de enige manier dat ze dacht dat 
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ik hadom een   gezonde bezigheid te hebben en te leren , 

was de voortzetting van de consumptie cyclus werd je 

goed voelen, werd gebruikt en nam me de wil om me te 

voeden en seks hebben , het was de ideale manier om de 

tijd in afzondering doorbrengen zonder mechatten met 

het probleem van het hebben van seks en diervoeders .

Ik werd overgeplaatst naar Joden Valley in 1998 , werd ik 

het nemen van een timmerman natuurlijk niet de 

conclusie die ik bereikt na tien maanden teruggekeerd 

naar Linnen .

Ik ging direct naar de straf regime werd genoemd 111 het 

harde regime , waar we verwachten een onderzoek dat 

kan leiden tot sancties of disciplinaire gevolgen , betaalde 

, betaalde de prijs voor een recht dat ik had te krijgen 

was op TV, radio hebbenmaar voor mij me nam dit alles, 

en iedereen wist dat de naam die hij noemde naar mijn 

televisie , Susana was voor mij door mijn moeder 

aangeboden , het was geweldig , want televisie had altijd 

mijn cel.Soms uitgevonden , nam streefden om het, 

verhuurde het aan stroom verbruiken in de dagen toen ik 

voelde zwak, maar had een oneindige liefde van haar , 

bereid zou zijn om te doden als iemand mij te verwennen 

zijn, ik heb het een paar keer voelde ik me nietgoed .

Ik ging 111 werd gehoord door het hoofd van de keten , 

het hoofd Amorim afstammeling van Mozambique , maar 

Portugees, een lang, slank , maar het was niet slecht man 

net wilde gedomineerd grondgebied hebben , wilde het 

stil , dat is hoe hij vertelde me stoptpraten op die manier 

of we vervelen , ik zei ja kon piss was er klaar voor , was 

in de tijd dat ik nog in het hoofd van het kantoor , of van 

uw bureau , werd al dienst vele jaren geleden , de Doper 

bewaker ,dronk veel , maar eerlijk , heeft het kwaad van 

niemand niet van plan was als de baas , wilde een 
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gezondheid te hebben, werd ik verrast door deze bewaker 

, probeerde aan te vallen mij mislukt, de meesten hadden 

een aantal bewakers die daar ter plaatse waren , en zag 

de pbxverwarring , rodearam- probeerde me sloeg me 

opnieuw, zij faalden , duurde een paar minuten , maar op 

aandringen van hen was mijn kracht werd toen kwam een 

bewaker die al in het huis van zijn 50 jaar , de IJzeren 

Garde , sprakmet mij, vertelde me om te stoppen en 

niemand me zou schaden , maar ik had al geslagen de 

Doper bewaker en het hoofd van de keten , de Amorim 

baas, heb ze niet leiden tot enorme deuk , ik wist dat ik 

zou gaan verliezen, dus hij vertelde me , je wilgeboeid 

aan de veiligheid vlag , werd geboeid door de 

aanwezigheid van het hoofd , hij is te bestellen , beval de 

iJzeren Garde en reed me naar de veiligheid vlag , de 

baas vertelde me om de handboeien te nemen en 

vertelde me om in de cel , zoalszou veilige regeling kan 

worden beschouwd totdat het onderzoek is afgerond .

Eerlijk gezegd , heb ik over de mens , was man was baas, 

bepaal het voorbeeld , als de instellingen die de krachten 

van de repressie te vertegenwoordigen , moet goed 

worden gecontroleerd op alle , zodat iedereen een goed 

gevoel.Voor mij was het de meest menselijk hoofd die ik 

ontmoette , vasthouden straf zoals logisch zou zijn, zou 

moeten betalen voor de daad zelf , maar won ook hun 

respect , overgelaten om binnen te dringen in de directe 

leven , hoeven zelfs binnen de keten te overlevenwe 

leven , noemde het de plek onherbergzame , identiek zin 

zelf, naar een plaats waar er niets , we leven alleen te 

leven , maar we moeten geloven , was de moord gehoord 

, gevolgd verschillende mareações , ditwoord is jargon 

voor gebruik in de criminaliteit , dat wil zeggen precies 

moord, dus ik had een aantal situaties die niet of 

nauwelijks binnen gevangenis zou kunnen vallen gepleegd 
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, samen met de rasta hugo , rasta bijnaam is met 16 jaar 

die in de keten, woonde in de Hongaarse buurt, ik 

ontmoette hem op een moment dat vervuld van een straf 

in de beveiliging vlag , zag ik een jonge man een paar 

jaar van linnen had al , en ving een contactpersoon het 

geeft me een sigaret , maar liet het aan dezien, want we 

waren muitashorasfechados , foiumconhecimentode 

omstandigheid was een tijd , goed had hem daar gezien , 

was hij daar op de vleugel B , een vleugel als moord , in 

de wijk, een rustige vleugel , gehuisvest gevangenen die 

werkte en wilde was hijkalm in de gevangenis , maar er 

waren consumenten , dealers en er was er een die nog 

steeds vastzit , zoals de naam is dauphin , leg ik uit zijn 

verhaal , kwam hij naar me , zagen al snel dat de eerste 

keer dat ik hem ontmoette , was sluw, chavalo goed, 

maar hij had een wilde jeugd ook genomen , door de 

manier waarop de ouders deden , dateert uit Cape groen , 

zoek me een beter leven , de historische banden die er 

bestaan   in de kennis en gezien als zodanig had de 

hardheid van te hebben gewoondniet een leven dat was 

erg makkelijk , had in de Hongaarse wijk om te wonen , 

een buurt met mensen meestal afkomstig uit Cape Green 

, de bouw van de huizen waren niet erg goed , maar ze 

bieden de minimumvoorwaarden van niet slapen op de 

straat , hebbeneen plafond, voor meer ellende te hebben 

onderwijs , werden de huizen schoon gehouden en 

hadden hun eigen meid die een echte opleiding gehad , 

maar er is , was er sociale ongelijkheid , moesten hard 

werken en deze mensen zijn goede mensen , vond

Maar kwam voor het laatst voor veel langer , blijft tot op 

de dag, maar hij toen ook al heroïne geconsumeerd , en 

dat is wanneer ik herinnerde ik had hem in de 

90



kwartiermaker gezien , als er waren donker -business , de 

zwarte marktalles in orde is , omdat niemand schaadt 

iedereen , was een gekke tijd gerealiseerd op het eerste 

gezicht dat de jongen slim was , had een ziel , zijn 

verschijning had een grote rasta , wilde maar goed 

behandeld , dat was het beeldde eerste keer toen ik hem 

zag , en besefte dat het een jongen was in de ogen van 

de samenleving , werd gezien als zodanig , de balling, de 

man die leeft op de rand van de samenleving , maar we 

allemaal graag een gegarandeerde welzijn voor 

hebbenons dat we kunnen zorgen , want we kunnen ons 

welzijn te bewaken , menselijke gelijkheid die het waard 

is om te zeggen dat we allemaal leven met dit alles wat 

we maken , maar we weten ook dat het goed gaat hand in 

hand met het kwaad , de acties dieer kunnen ontstaan   te 

brengen op de harde manier om te leven , had hij 

overgebracht van de vleugel langs de vleugel B , was in 

de cel naast de mijne , met de heel klein beetje in de cel 

was hij , de andere Kaapverdische , boos was ook al in de 

celenige tijd na de meet , weet dat hij in de cel voor een 

lange tijd al , waren om verschillende verhalen later die 

ochtend vertellen over de geschiedenis van het klein 

beetje na de nacht van de overdracht jota terug naar de 

afdeling ,had een overeenkomst met de richting gemaakt 

, samen te werken om in de andere de kop van de stier , 

is een andere uitdrukking ook gebruikt in jargon dat 

betekent laat de andere hangende , voor hem te redden , 

werd geen schade te zien was in het midden en dávamo-

ons goedmaar Hugo was op de vleugel B , die avond 

spraken we voor PUDEMO ons contact raam dus we waren 

heel dichtbij, en ik hoorde een hoop lawaai in de cel , trok 

mijn aandacht , binnen de keten moeten de perceptie 

hebben van het gevaar is datdat maakt ons leven en dat 

helpt ons te winnen , brengt ons de ziel van gebrek aan 

91



wezen, de ziel die we allemaal graag een sterke ziel vol 

moed en vaardigheid en sluwheid belichamen .

Die nacht voorafgaand aan de volgende ochtend spraken 

we door het raam , zoals ik hoorde lawaai vroeg :

- Wie is daar?

Hij had gehoord het lawaai gebeurd , zei hij tegen me :

-'m Hugo , ik ben hier meer jota .

Het was de weg van de sanctie , het feit dat ze die dag 

die werden overgebracht naar de afdeling b had begaan , 

werd routine was toen dat hij me vertelde toen ze de 

deuren te openen in dit geval de cellen met me mee naar 

de afdeling , maar verteldeme stil te houden , maar ik 

dacht , dit was de hugo , was de ster , was de man van 

het moment , was verslaafd aan heroïne smokkelaars 

nodig om het te bieden zonder drugsgeld , een must was 

, eiste hij het, éénrebelse jongen uit een enorme manier , 

dat is wanneer de aanval gebeurde , ik de deur 

opengelaten niet uit te gaan , maar ik wist dat hij zou 

komen , wist ik dat hij wat kolen op de vleugel had gehad 

, slang woord ook steenkool, dat kan worden opgevat 

alsin het jargon van de criminaliteit een routine 

evenement van de wandeling in de regen nat wordt .

Na het verlaten van de cel , deed mijn normale routine 

van het nemen van het ontbijt , ga dan de trein , naar 

school gaan , naar school te gaan ontbijten 's die ochtend 

, vreemd om hen niet te zien omdat mijn routine was dit 

was om te zoekenook was verslaafd , maar was niet echt 

verslaafd , maar nu al een overval had gemaakt en had 

wat geld tijdens de ochtend afgeperst kwam om me te 

vertellen , de jongens die ook consumenten werden 

piranha's genoemd waren , op zoek naar het leven op een 
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maniereerlijker , maar altijd misleidend, omdat verslaving 

leidde hen ook aan deze, de Hugo was voor de veiligheid 

vlag met het kleine beetje, maar er werd een ander Zé 

bal , Angolese woonde in chelas nooit had goede " 

feeling" met het omdat uhebben een trainingspak broek, 

de hoge wijk Emílio gegeven en hij wilde de Emílio stelen 

, wist hij dat zijn broek waren de mijne had me een paar 

keer veroorzaakt , maar ik heb nooit geroepen , gaf nooit 

belang dat zij hadden een groot gevecht de buurt 

Emíliohoge groeide zelfs daar aan de top buurt was 

ordinair , waren dezelfde creatie en hij wilde om het te 

verdedigen ofwel mijn was, wilde de eer om parochiale 

termen van een jeugd -verbinding te verdedigen , daarna 

gevolgd door een aantal anderen , de profeet , ook 

vanbuurt en het was daar dat gaf grote strijd :. Zé bal 

was robuuste woog ongeveer 90 kg , Emílio was een 

droge man , afrikaanse typische thinner verdedigde de 

eer , geconfronteerd met de situatie was , Zé wilden-

balde verzending van de 3e verdieping was waar we 

gaven de discussie , het was niet gemakkelijk , maar hij 

wist dat hij de sluwe om te leven en hebben op de vraag 

te overleven had .Nadat de bal Zé de broek trainingspak 

hebben genomen en bij hen in de hand , besproken ;Ik 

wist dat de Emílio zou winnen , maar ik had nooit gedacht 

dat het zou eindigen als de billy bal wilde hem sturen de 

3e verdieping , pakte haar benen , de Emílio deed wat je 

hebt geleerd , in het laatste geval , ik die mij 

hebbenopslaan , pakte zijn nek gedwongen te breken , 

dat is , het moment dat je pak de nek niet groot , het had 

een leuning gezichten of komt in de cellen , wat het ook is 

en geen grote zekerheid niet bieden , in dit gevalwerd de 

onvoorspelbare , vanaf het eerste moment dat ik dacht 

dat ze zouden gaan vallen , dat wordt voorspeld om de 

actie te anticiperen , maar toen dacht ik en had nog een 
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paar seconden na het zien en gepland en dacht dat het 

niet zou gebeuren , maar het gebeurde , deEmílio pakte 

zijn nek en niet laten gaan meer , en dwingen de bal joe 

deed , heeft hij gecombineerd twee monumentale 

krachten , niet weglopen als het klopt, dat is altijd ons 

onderwijs geweest , viel van de 3e verdieping aan het 

denkenschade groter was , dacht zelfs dat een aantal van 

hen zou kunnen sterven in die situatie , maar gelukkig 

werden gered , de reden van kracht wint altijd ik denk dat 

is het leven , liep ik nu een beetje aan het onderwerp , 

om alle de manier waarop het werd gedaan uit te 

leggenbinnen deze context dat we altijd mensen zullen 

ontmoeten , laten we de contacten , want ze zijn wat ons 

helpen praten om situaties te bespreken is allemaal leuk 

als gezien en gedaan deze manier kunnen we zelfs een 

leven verbonden met drugsverslaving , maar we 

voelengoed , omdat we afhankelijk zijn van de drug, maar 

we zijn mensen die onderwerpen van zeer uiteenlopende 

thema's besproken , van de meest banale thema , van de 

eenvoudigste , zoals voetbal tot de meer 

wetenschappelijke , genoeg lezen we , zodat we later 

kunnen bespreken , is altijd onze sterk geweest was 

gelezen, nu en liet hier meer geleden wilde alleen maar 

om te laten zien waarom ik zeg dat ik nooit goed " gevoel 

" had met billy bal, de bal Zé linkerarm , de Emílio niet 

gebeurd niets , was ongedeerd , maar dat was de dag 

slapennaar het ziekenhuis voor preventie.De Zé bal was 

nog ongeveer 3 weken in de gevangenis ziekenhuis , 

zetten ze hem in de arm platina, was de meest ziekte hij 

had, was ik oprecht blij om te zien dat de weg kreeg , ik 

vergaf je de actie , maar ik weet dat ik altijd een wrokmij, 

maar klaar , ik begreep de situatie , laat hem lopen .

Dat was de dag in de ochtend , zou misschien een 11:00 

Ook Zé bal had om de veiligheid vlag gegaan zijn, ik wist 
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dat Hugo met hem was , hem een   paar keer gezien had , 

waren in de beveiliging paviljoen geleid tot 

sanctiesstijvere gevangenis betekent is lame genoemd , is 

isolatie, niet om het even wat van de cel te hebben, tenzij 

de fundamentele dingen , teres een handdoek , een teres 

vellen , teres een boek om te lezen , kun je niet hebben 

aanstekers cel en u zijn gesloten23 uur per dag , het is 

altijd moeilijk om te overwinnen , maar alleen voor ons 

gewend zijn aan deze sancties , omdat we al eerder 

voorbij dit , het leven in de straf , de straf in het leven die 

situatie , maar vond het niet leuk om zo te leven , we 

wistendat degenen die wandelen in de regen nat wordt .

Alle kwaad was dit en de straf hebben voltooid en dingen 

zou blijven op die manier , maar niet in de hugo aanval 

twee keer gestoken in de maag van de dauphin , 

behandelde de slechte man , te weinig, een paar gram 

heroïne te stelenen ongeveer 30 verhalen , zou ongeveer 

10 gram , een man die de prijs van hun dauphin bijnaam, 

de poten, poten zou betalen , omdat hij werd 

gearresteerd voor aanval op de trein , maakte een dode , 

werd veel gesproken over en bekend op het moment, een 

aanvaltop , omdat het ging om een   hoop geld , het was 

een exorbitante bedrag op het moment werden de 

konvooien die het geld van de banken tussen Sintra 

Lissabon .De aanval gebeurde zelfs daar buiten de Sintra 

trein van Lissabon en er was een dode man , maar ze 

konden niet bewijzen dat hij het was die de moord op het 

gepleegde misdrijf , waren nooit in staat om te bewijzen 

dat hij de echte leider van de moord , maar werd 

veroordeeld en ouderzijn gevangenis reis duurde 

meerdere invallen waarmee je kwam en ving de drug , 

heeft hij niet de drug voor iedereen win te geven , dat wil 

zeggen, hij verkocht , hield hij de drug zelf , hij regelde 

een kluis in de cel , maar alleen door een chibadela ze 
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konden erkomen , maar dit is voor nu .

Zoals hij had de bijnaam van de krab kreeg die bijnaam 

door niets aan iedereen die spinnen , niet iedereen geeft , 

weet hij dat een hand de andere kan wassen , dat is , kan 

het de overwinning zou kunnen helpen bij het 

gevenmensen vroegen hem om hulp en Hugo was een 

zware jongen was vastklampen .Er volgde een reeks na 

deze gebeurtenissen , werd dauphin overgebracht naar 

Coimbra , klein beetje de moeite waard van de Joden , 

maar ik ook;werden in 1998 meer naar behoren , 27 juni 

had mij van hugo gescheiden was hij in een andere cel , 

er waren factoren die hebben geleid tot dit te doen , 

anderen eigen metgezellen die zochten waren piranha's , 

want elke dag beroofd ongeveer 3040 gram roken en 

consumeren , trok de menigte omdat ze altijd zijn gericht 

, wordt de volgorde van de drugsverslaving en toen was 

toen hij de lammen , hebben we besloten dat we zouden 

verblijven in dezelfde cel , maar deze piranha sprak altijd 

ziek van mijomdat voor hen ik meer van een hobbel was 

in de weg, ze had genomen speelruimte , omdat ze wist 

dat ik de echte bitch , trok vrienden omdat hij wist mij de 

levenden te geven .

Hij wist me te geven aan de situatie context van 

gezelligheid en het werd deze mensen die een dergelijke 

omstandigheid in het moment leefde met me , zei ze 

kwaad van mij , sprak kwaad van mij , allemaal om te 

profiteren van wat het kind geregeld te krijgen , wilde de 

aandacht vooren ze wilden de schijnwerpers op hen 

hebben , zodat ze zou kunnen zijn dat ze goed zijn, dat is 

, hebben altijd de branding genomen , ik had geen moeite 

met het wist dat het leven was iedereen wil om goed te 

zijn en dankbaar zijn voor uw inkomen voor 

uitkeringeigen , maar werd ik altijd die ooit nodig , zij mij 
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ook nodig , worden we een verenigde kracht , dat is , zijn 

verzekerd als ze wilden sommige benauwen zou onze hulp 

, maar het zou ook moeten betalen en het was de tijdik 

werd overgeplaatst naar een cursus in de Joodse vallei te 

nemen , al twee of drie maanden van de werking wanneer 

de rasta Hugo werd overgebracht naar Valley of joden 

aangekomen kreeg ik hem als een broeder , voor de 

vriendschap die al met hem had , zijn er vier vleugels 

invallei Joodse vleugels a, b   , c, d , vond ik mezelf in d , 

was in de wijk met de dauphin was al overgebracht van 

Coimbra naar Joden vallei en dat is toen ik zei tegen hugo 

als wilde blijven in mijn cel ,hij wilde , maar er was een 

ander probleem dat hij bang was omdat hij al probeerde 

de dauphin in linnen doden was , naast het hebben van 

hem krijgen twee steken wilde de man van de 3e 

verdieping hier beneden en zijn neef , bento , verhinderd 

sturenom dit te doen , maar hij zou niet bij me blijven in 

mijn cel , niet omdat hij niet wilde , maar hij vreesde de 

wraak van de dauphin , had al verschillende dingen 

gedaan in de gevangenis , had respect , was een man die 

gemakkelijk gewroken bekend stond als zodanig, maarik 

vertelde hem vergeten dat de man die je niet zal slagen , 

niemand zal wraak nemen , had een goede relatie met de 

dauphin meerdere malen dat ik niet wat ze met hem 

gedaan en hij had me verteld dat hij al was vergeten hem 

vertelde .

Ik was het nemen van de cursus , en deze overdrachten 

kwamen uit een varende gebeurde in Linhó rasta hugo en 

de cadetten werden beschuldigd in een moordzaak dat 

gebeurde in doeken .We waren erg jong we waren 

gekomen vlas kon de namen van ze allemaal te noemen , 

maar ik zal niet alleen de namen van een paar te noemen 

, de klein beetje , de Johnson , de echte voetballer , 

vertegenwoordigd alle selecties keten waar hij was of had 
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gepasseerd , tonimeeuw , was overgedragen door ook te 

hebben gemaakt een aantal aanvallen in Linhó de 

mensenhandelaars , werd ook Zé tó , had dit ik genoeg 

bij hem woonde , werd niet gearresteerd , leefde met 

hem onder één dak , met umasraparigas , chavalas ik 

hadmijn hij had zijn .

Maar de nieuwsgierigheid van dit verhaal werd 

teruggedraaid voor mij , liep met een meisje dat paard 

aten en ze prostitueerde up voor die kwestie waren de 

twee prostituees , hield niet van het leven afhankelijk is 

van een vrouw , maar ik vond het zo ver om te leven.Ik 

verbruikt alleen cocaïne op het moment, niet zij heroïne 

en cocaïne zeer goed te nemen , maar de relatie hield , 

hield van haar en de naar Ze en ana waren ook 

drugsverslaafden en het merkwaardige van dit verhaal is 

dat ik altijd gezegd dat Zé tó voor hem om te 

vertrekkenhet paard , altijd gezegd dat hij niet zou 

gebruiken heroïne , later kwam me om te genieten van de 

keten en in die tijd was ik in de Joodse vallei , waren er 

de rasta, het kleine beetje voldeed goede tijden , er was 

voldoende genoeg materiaal inmarkt , dat wil zeggen, 

waren er veel drugs en   joden Valley is een 

gerespecteerde keten , waardoor veel mannen 

veroordeeld tot maximumstraffen en had altijd een 

reputatie als een gevaarlijke keten , hebben altijd bestaan 

  en er gebeurd doodslag , dus het was een keten meteen 

zware roem .

Want er was veel materiaal op de markt al wilde verkopen 

om te worden voorzien van meer materiaal , daar begint 

het geschil tussen de dauphin en de echte Pinocchio 

bevond zich opgepakt voor internationale drugshandel , 

was de leider en als de man een record had alin de 

noordelijke ketens zuiden van Portugal , en dat is toen 
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begon het weer niet willen zien of weten .De Pinocchio 

betaald aan hugo veel drugs aan de dauphin verslaan , hij 

ging er heftig aangevallen de man in de kleedkamer, 

allemaal ter wille van afgunst ;de dauphin verkocht de 

grotere pakketten en hun waren zwakker , dat is de reden 

waarom de Pinocchio betaald aan de dauphin verslaan.

Het was een gebeurtenis die niet erg prettig was , maar 

de tijd is gekomen , maar had ook een intern register en 

al meerdere straffen gediend had , begon ik problemen 

heb , ik begon te worden achtervolgd door een Marcão 

bijnaam individu , vond hij zichzelf opgeslotenvoor de 

moord op zijn broer , en hoe ik nodig had om te roken 

elke dag begonnen met het maken collecties en was een 

van die collecties die Marcao verscheen , wilde niet te laat 

me het geld , vond hij de juiste , want er was meer dan 

jaarik reed me de bar die wordt gezocht voor mij te 

vermijden niet om het geld te nemen uit de collectie , 

want hij was er ook om geld te ontvangen .We hadden 

een uitwisseling van woorden , waarin hij de fysieke 

kracht liet zien , maar er gebeurde niets Ik ging naar 

buiten met Om ik geld , alleen dat het was het begin om 

een   vijand te maken , kwam ik tot een voetbalwedstrijd te 

doen waarin werd een volume van betrokkentabak voor 

het team dat won , in het andere team was hij vond ik 

mezelf te spelen met de groep die uit vlas was gekomen , 

werd de mijne gemaakt door toni meeuw , Jorge , de Joe 

Louis en de atleten en we wisten dat we waren en play, 

we wilden winnen , zelfs als het moest de tegenstander 

onderschatten en dat is wat er gebeurd is, we verloren , 

verloren we het spel, want ik was het hoofd van de 

weddenschap , had mijn televisie op hebzucht verloofd 

met een volume te maken , hij Ramon had gepleegd ,de 

zigeuner, had lang platen was een man raakte in het 

midden , als niet willen verliezen zei niet betalen , ze 
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chatearam is allemaal mij en eiste volume tabak maar 

viel stil , het was toen dat deze man Marcão bleefwilde 

zeggen dat het volume en aanvaard omdat ze hadden 

geen enkele reden had samengevoegd in het spel , was 

een atleet , altijd gevochten voor het recht en om 

problemen te voorkomen bij dus moest 

vermijden.Voortgezet, maar deze man altijd voortgezet 

met het proberen om me uit te lokken ;is er een dag dat 

ik was om naar het verloop van timmerwerk, was de 

reden waarom ik er aan Joden vallei , die dag gebeurde 

het onvermijdelijke was gegaan , de bewaker was me de 

cel te openen , het was zeldzaam krijg ik de cel ,maar die 

dag was gefrustreerd , niet had gerookt genoeg drug was 

om de gradatie te verlaten om af te dalen naar de cursus 

en zal betrekking hebben lijkt mij Marcão , gaf me een 

kick , want zo gefrustreerd was en als er een geschiedenis 

, provocerende onderworpen aan was geweestme , heb ik 

niet aarzelen desferi een punch en hij reageerde , maar 

had geen schijn van kans had al gestudeerd , was een 

vechter , maar was wanhopig om te provoceren wat er 

gebeurd is , was sensationeel , dat wil zeggen geen straf 

niet vervullen, omdat hij daar was die dag dehoofd van de 

afdeling, Eduardo , was zijn naam , een man van 

ongeveer zes meter lang , fysiek sterk , was een eerlijk 

man , hij was een rechtvaardig man en liet het daarbij .Ik 

bleef op koers altijd aandacht voor elke aanval op zijn 

kant , want ik was op de hoogte had hij enige tijd voor 

mij en als zodanig provoceren genomen , precavi mij , 

wat we allemaal hebben instinct , het gezond verstand 

nagesynchroniseerde vrouwen zesde zintuig , maarook de 

mannen hebben .Het zesde zintuig is het onverwachte , is 

te weten hoe om te spelen en weten wezen en respect , 

niets er daarna gebeurde , heb ik geprobeerd om de 

leiding te volgen , maar kon niet omdat mijn hart was 
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sterk, werd verzekerd door hugo rasta, een van de meest 

gerespecteerde mannen intijd dat ik leefde in afzondering 

, niet alleen beschouwd als de eerste , omdat de eerste , 

ik ;alles leerde hij , de moed die hij getoond , als ik de 

moed had gehad en al had ik langs , geabsorbeerd , 

geabsorbeerd de moed om te weten dat er sprake was 

van een krijger , een trouwe man , een dichter , een man 

die poëzie vondmaar zelfs dat ik beter was dan hij.Ik zou 

graag willen horen , ik componeerde vele verzen , een 

hen aan hem gewijd , was ik de beste , was de 

charismatische figuur van de tijd waarin hij liep , was 

sluw , was sterk, het was onbewoond , kreeg wraak in het 

midden , waar ze woonde met de rest vangevangenis 

bevolking , gevangen veel , maar het was allemaal 

vreedzame mensen , mensen die er werkten , maar ik 

niet.Toen ik stopte met werken en nam de cursus , werd 

ik wat we willen niet de leeuw van de duisternis geworden 

, keerde ik terug naar linnen, dat is wanneer alles is 

gevorderd voor mij omdat ik naar huis waar ik was 

geweest en de knie had was gekomen ,er was een 

bevestiging van mijn wezen , de wedergeboorte van het 

gebied dat ik ooit in dat huis had , omdat hij het   respect 

had gehouden , was het moeilijk om te kraken , dus heb 

ik besloten om te zoeken naar de makkelijkste manieren 

om de moeilijke , dat vond ik overleven.

Het is een centrale keten van Lissabon , gehuisvest alle 

soorten, klootzakken die er bestaan   in het leven, 

sommige hebben om de criminaliteit bleek bij toeval , 

anderen hebben gedragen de misdaad door het 

bewustzijn , er was altijd de good factor en goed , deed 

niets, maar niet bang voor mijhetzelfde als het al alles 

had gedaan niet het goede , de vriend, de beschermer , 

de bemiddelaar , die alle situaties te begrijpen , ze waren 

verbitterd , die werden gezegd door mensen die me 
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desabafavam , want ik voelde groot mededogen , 

hadgehouden met het gevoel van eenheid en wilde niet 

ingaan op een teleurstelling .Ik ging op mijn weg naar 

een voorwaardelijke krijgen, maar had nog wat tijd om te 

profiteren van de voorwaardelijke , maakte ik een 

beslissing die ik zal niet iets dat mij schaadt doen, maar 

ik zal werken voor vrijheid , werd gecompliceerd, omdat 

allemaal geconfronteerd met een goede 

beheersinggestructureerd door de richting , maar ik kon 

alles met die richting te hebben gewonnen .Op het 

moment niet accepteren dat de reden die werd genomen 

door deze richting was zo hard , was een autoritair regime 

, want het was niet aan de regeling , bedoeld om zich te 

ontdoen sneller de keten te aanvaarden , maar heeft nog 

moeilijker geworden , maar ik laatlater lezers , zodat ze 

niet de hele route die niet moe te herhalen , moeilijk te 

kraken begrijpen en was de overgangstijd manuele t . ;de 

regisseur die ik had gevonden , werd vervangen door 

John G .De man die van Macau , een voormalige 

inspecteur van de gerechtelijke , een man die een aanval 

van de maffia , dat werd opgericht in Macau had geleefd 

was gekomen , genaamd 24 karaats , waren er een aantal 

dode bewakers op de baan omdat het behoordede 

Portugese regering , waarom dan sturen versterkingen 

publiek om de natie te dienen .

Hij leed de aanval , ontsnapt , maar zijn lijfwacht werd 

gedood , steeg , kwam tot de administratie van linnen , 

rechtopstaande mens , hij hield me toen hij me zag , 

stuurde hij me weten dat hij vertrouwen in mij had , maar 

ik wist niet schelen, want hij hadnotie van transformatie 

van overwogen mezelf de schorpioen , een die gif heeft in 

het bloed , riep hem en voor niet te bellen , ik verloor .

Begonnen met een minimale straf in de woningbouw cel , 
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een straf was , het was niet moeilijk , werd beschouwd als 

een zeer normale straf in gezellige tempo binnen de keten 

, maar voor mij werd het een nachtmerrie , heeft deze 

straf niet accepteren .De regisseur John G .Hij ging naar 

mijn cel te praten met mij , om mij te helpen , niet zulke 

hulp te aanvaarden , wantrouwde het geloof dat hij had, 

als recht was , eiste hij in ruil daarvoor een directe 

samenwerking van wat hij wilde weten , was ik niet 

bereid om dat te doenwant het was me nooit meewerken 

aan deze diensten , maar het was zijn verklaring van hoe 

hij was een goede man .Deze straf , het ergste , had twee 

psychotrope genomen kwam , om mijn raam waren : de 

jager , de Chibanga en de piranha , was de jager die gaf 

me de twee psychofarmaca , bracht een dienst 

afgestudeerd , was de man die me hadgenomen te 

worden in de strafcel , sampaio was zijn naam .Aangezien 

het effect van psychotrope was nog in me , boos me zien 

sampaio pas in de voorkant van mijn cel , verliet ik de 

hele cel , kreeg het vuur aan de matras , ik vertrok, toen 

de bewakers me hielpen , ik rende weg , ging ik naar de 

werf , gevangeneen stok en twee stenen en had in zijn 

rechterarm , wraak , wrede verlangen geschreven.Die dag 

was bereid om de bewakers of wie het was, dat kreeg op 

mijn manier te doden , maar ze waren slim als altijd , 

kom met me praten , hadden ze geen andere uitweg , 

omdat ze wist dat ik was woedend en had een hele 

vleugel aanverdedigen mezelf als ik het zo verkondigde , 

maar ik was niet op mijn rekening , hoe het niet kon 

vechten zonder reden , na een paar uur nam ik de 

verlossing , dat is , de periode dat de onderhandelingen 

beëindigd en dus ik heb niet echt voldaan,aanvaard dat ze 

gaf me 20 dagen in een tucht- cel , dat is lame , want het 

was daar dat ik ontmoette Alfredo m . , de PSP , de 

voormalige goe , bedrieger was parochiale , nam de staat 
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zijn ambt te vervullen als zodanig , om de functie te 

starten inmaffia, was een harde man , want hij was al 

gewogen gemiddelde bokskampioen , wist het ook, en dat 

is toen , toen ik viel in de disciplinaire cel , had een 

episode die niet wilde en dat je kon zijn leven hebben 

genomen , zoalshad geschiedenis met zwarten die waren 

gekomen om disciplinaire sancties te voldoen , was een 

wilde tijd , ik al wist wat er gaande was over de 

succesvolle en had hardop gezegd dat ik zo'n nummer 

niet zou Papar geslagen door hem ,omdat de richting 

twijfelachtig was , werd de maffia van alle zwarten die in 

straf viel en had gepleegd of genomen enkele straf als 

gevolg van de bewakers of diensten , werknemers of 

richting disrespect , zou betalen door Alfredo m . , was 

het ex geweest-psp , ex - politieman , wisten velen van 

hen en ik kende hem als zodanig , maar om luid direct 

verkondigen en spreken tot de marine , gaf me het riet , 

ik viel in het straffen , ik wist Alfredo m .Zou me hebben , 

maar dat is waar ik verkeerd was.Ze probeerde me te 

vermoorden als ik op weg naar de spa om te zwemmen , 

mislukte , waren bij hem nog twee agenten te 

beschermen dat er niets tegen mij kreeg .Het was de tijd 

dat ik de wil van mijn reden om te leven liet , was 

ingeprent door een kwestie van parochiale , omdat ik in 

de buurt had gewoond .

Vroeg verloor mijn vader , ik werd eerder volwassen , het 

kwam tot uiting komen in het leven , die vervolgens nam 

, er is ervaring is transcendentie van de toekomst , ze 

valt op de manier van leven van de schepping en als dat 

moeilijk is , zijn we verplichtnaar een meer ernstige 

onderwijs , vroeg achter wat aantoonbaar niemand wil 

wensen hebben .

Dat is toen ik het podium van Marcão voorbij was , dat is 
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toen ik begon te meer reden willen , moest een beslissing 

tot partner niveau en richting te hebben , maar ik wist dat 

in het midden binnengedrongen surveillance die werd 

samengestelddoor bewakers en managers , kreeg het , 

kreeg te krijgen en dringen een ander wezen , maar dat 

was niets meer dan een wezen zoals ik, soms is het een 

kwestie van kans, ik ook probeerde, ik probeer en 

probeer de ziel van de Portugese hebben , ik ben naar 

benedende Portugese race van dappere ras , heeft de 

wereld geboden , is er erfelijkheid is duidelijk.Soms 

maken we de volgende vraag , waarom wij bestaan   , wat 

zijn wij, waar wij wonen , zijn kwesties die twijfel te leven 

te brengen , maar we weten dat we moeten winnen , was 

helemaal klaar om zo te zijn, ging ik op mijn manier 

gevangenis , later naMarcão van de strijd werd gevolgd 

door het optreden van de groep , bestaande surveillance 

diensten genoemd gevangenis bewakers , kreeg ik goede 

mensen , ik heb alles , maar eerlijk gezegd dat ze ook 

gewoon wilde leven , wilde nooit om me te kwetsen en ik 

wilde om te negeren , is er vroegniet geleerd dat je niet 

altijd kan winnen, was een onherbergzame plek , een plek 

waar het leven waardeloos was , had geen interesse in de 

waardering van de ware betekenis van de mens , dat is 

niet het serveren .

Serveren , alles wat hij moest dienen te dienen , ik 

gehoorzaam was , wist ik dat in politieke macht , sociale 

macht , de repressieve kracht is er altijd één ding dat we 

moeten weten hoe om te vergeven .Ik had kunnen zijn 

een held toegejuicht door hen , de terugkeer van de 

waarde van joden te verbannen uit de cursus , de 

terugkeer van de Joden Valley , vlas vonden dezelfde 

leiding , omdat ze waren wat ik niet wil weten , in 

opstand kwam me tegen alle verwachtingen invoor dat 

alles voorbij was , het werd gedaan , woonde ik met alles 
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wat ik zou kunnen hebben om te doen te hebben om alles 

wat hij geconfronteerd kunnen worden , omdat de 

vijanden waren machtig waren de consumenten van alle 

machines te overleven , werden wel de piranha's, dat wil 

zeggen, moest al overleven , was er de diplomatieke deel 

, de totstandbrenging van betrekkingen , dat is , hebben 

we een leraar , een assistent , een psycholoog , een arts 

en een advocaat, dat is voor ons dat als er echt niets te 

zeggen .Wonen net op het moment van het moment 

omstandigheden zijn eenvoudige mensen die tevreden 

zijn op wil en ik hou van , platonische liefde die 

binnendringen in het midden van het zijn , in dit geval 

een man , had reeds alle geneugten van het leven gehad 

, geliefdevrouw nog steeds in mijn gedachten in mijn ziel 

in mijn leven , was een intense passie , de meest 

duurzame relaties die kunnen bestaan   , die worden 

verlengd .Liefdevolle , plezier, liefde wezen is de 

noodzaak om het heerlijk om op wil om te overleven .Het 

rapport is het recht om de laatste voorwaarde van zijn, 

zoals iedereen me kende , wilden ze me op de proef 

gesteld , ik geconfronteerd met alles wat er moest 

worden geconfronteerd , omdat de ergste nachtmerries , 

die we voor het slapen gaan verhalen verteld zijn de 

vader en moeder geleerd ,zodat we kunnen leven in 

harmonie en welzijn om te heersen op het welzijn en de 

power- we het behoud van de gaven van de erfelijkheid 

van de vroege dagen van het zijn , maar het is allemaal 

geabsorbeerd door de grootte , de uitgestrektheid is 

immens als we spreken van het huwelijk, de gelijkheid 

vanrechten zijn .We zijn allemaal in rekening gebracht op 

een missie , het blijft bestaan, zal blijven groeien , blijven 

zien groeien , met klauw , de nauwkeurigheid van de 

actiemomenten , daarvoor moet ik nauwkeurigheid 

hebben .Het is met vergeving , leven voortgezet als het 
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moest blijven en kreeg eerlijke mensen , waar, alles was 

geweldig , ik heb mensen tot alles in staat , waren 

vastbesloten om alles , want ik was bedoeld om te leven 

zoals ze hadden , maar ze wilden slimmer, trof hen 

helemaal niet, ik was in staat om hun slimheid te 

combineren om me door mijn wijsheid , waren sluw , 

maar wilde altijd meer te zijn dan ik , maar ik conjuguei 

hun slimheid , geleerd om te spelen , speelde ook met 

kennis van hen met mijn.Bleef leven in afzondering , 

afgesloten , was een harde tijd, geen schoonheid die ik 

kon zien , geen compassie die ik moest hebben , weet je 

dat het pad was een verlof .Ik wilde nooit iemand pijn 

doen, maar wilde me laten leven , toen ging ik naar de 

strijd die constant was , omdat ze allemaal sterk waren , 

waren ze alle wezens , maar ik wilde het weten , noch iets 

te maken had met de rest van het verhaal dat 

zalpasseren .Was moeilijk voor mijn metgezellen , alle 

van hen , niet kiezen voor iemand wilde alleen maar naar 

de gevangenis hiërarchie te houden en hield al 

gehoorzaamde mij als ik wilde, maar ik laat ook hen leven 

was op mijn eigen manier , ik drug voor roken en zekon 

goed lopen , sommige mensen huilen me om te stoppen 

omdat de weg was dapper , een harde manier om te doen 

in de gevangenis , had geen andere keuze , het was geen 

ontsnappen , winnen of sterven .Het werd allemaal 

gedaan door de overtuiging dat ik nam , kon ik ondanks 

dit alles, vindt de harde manier , ik wist dat ik kon in het 

midden van de zin te verlaten , zou weten dat het ook 

kan verlaten aan het einde van de zin , omgekeerd 

allemaal , of niet schelen ,want het was goed, had de 

keten onder mijn bevel , waren al mijn teamgenoten , dat 

is wanneer ik me heb verontwaardigd meer door het 

gevoel van welzijn , wist hij bondgenoten hadden .Ik ging 

op het pad van het kwaad , werd geïnterpreteerd als 
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zodanig , ik dacht dat ik de leeuw , maar was verslaafd 

aan heroïne , een moeilijk ding om te doen , om te 

consumeren .Ik ging in de strijd , de strijd dat er geen 

gelijk , ik tegenkwam : rechters en docenten en 

assistenten , hoofd bewakers , profiteerde soms met hen, 

maar er waren niet veel , maar niet genoeg om te zeggen 

dat hij gelijk had , voor de follow- up vraagbracht me een 

probleem , het grootste probleem van alle wezen, ik ben 

of niet ben , willen of niet willen , dat is alles wat we 

kunnen streven , was de voortzetting van alles , had hij 

geleerd , nog beter , had geleefd een

Ik werd wat ik ben , een nederigheid, Vaststaat dat weet 

hoe te leven , ben ik als een soort , iemand die 

wandelingen en heeft te voeden , werd ik de ware beest , 

nooit de keten geconfronteerd op dezelfde manier , werd 

ik deperfecte moordenaar elke situatie zoals het was om 

te leven , en ze wisten dat ik bereid was om te doden om 

te leven , zoals altijd gekozen voor de echte soort , een 

die alle situaties domineert , ik zwoer bij mezelf zou ik ze 

niet kwaad doen als ze me nietkwaad doen .Ga op , 

woedend , altijd alert op alle bewegingen , of reacties , 

zijn ze wie ze waren , wereldwijde partners , naar niveau 

allesomvattende hele wezen in de wereld van 

rechtvaardigheid , voor alles wat ik betaalde een zware 

prijs te betalen voordit alles was al in mijn geval , 

iedereen wist mij en ik wist ook al , was de perfectie van 

het spel , was de unie, de vereniging van mensen die 

wonen en is dagelijks in contact met de bevolking , 

ongeacht de situatie ;tijger als het was kon niet vergeven 

, zij vreesden me eigenlijk waren respectvol voor mij , het 

was niet iets te maken , hebben we het over een 

gevangenis , we hebben het over een heleboel , bevat 
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een waarde die is moeilijk om te winnen , de 

vrijheidtenzij we niet moeten gaan door de moeilijkste 

situaties van het leven viciações , habituations dat 

overdrijving kan brengen als we spreken van het 

consumentisme , consumentistische SOMO wezens als 

zodanig werd de onoverwinnelijke beest autointitulei me 

leeuw , vochten gelijk beestenme met wijsheid nog meer 

hard, maar ik kon niet vergeven .

Hij wist dat er veel kinderen van de moeder en de 

levenservaring had anders geweest , sommigen waren 

kinderen van goede mensen en anderen waren kinderen 

van arme mensen , omdat dit het enige wat ik bevestigen 

de aanwezigheid van al die maatschappij te bieden heeft , 

laten lopenvergelijkbare situaties niets doen , een ieder 

moet welzijn , we leven in een maatschappij waar 

iedereen wil goed , maar het is de schoonheid van het 

zien van de volgende , nabijheid , als u met de juiste , ik 

zal je goed te krijgen, als u met de kwade, kwaad u 

ontvangt en u zal nemen met alles van al mijn kwaad te 

zijn , maar ik weet ook dat ik moet lopen , kan ik niet zo 

hard , ze zijn meer dan s moeders, ik had ook te 

respecteren , ingezet in de regel voor iedereen isgoed 

wetende dat de misdaad blijft bestaan   en de nood hoog is 

, viel ik in de gebeurtenissen , werd ik de zogenaamde 

drugsverslaafde , die allen verachten , maar had waarde 

en werd erkend , niemand , niemand zou me missen 

onafhankelijk respecterende zwakte voelde hij zich op het 

moment.Ze hebben allemaal juichten en gerespecteerd 

me , wilde meer van mij , zou hebben om het voorbeeld 

te zijn , zou vriendelijker, zachter en aanhankelijk zijn.

Ik betaalde de prijs van hen niet laten zien wat ze wilde 

me zien , ik was hard, ik was onbeleefd , was ik al in het 

voordeel van mijn beslissing , kon meer winst te hebben, 
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zou zelfs kunnen profiteren van meer in alles , zoals ik, 

chegavam- mijte tellen om je dromen, maar ik werd een 

beest en wilde zijn.Het was onder de situatie die leefden , 

de behuizing , isolatie , hadden de vrouwen was ook 

overweldigd door alle platonische liefde , hield van hen , 

ze houden.

Het was allemaal over het leven in het moment , had ik 

grote platonische liefde en passies ook op het punt van 

contact, maar vermeed ik altijd verpesten het leven van 

iemand voor mij om de prachtige plezier te krijgen , vond 

ik de behoefte , ik zat vast , niet doenzou iemands leven 

ruïneren als de mijne niet bederven .Vervolg liefde , bleef 

ik als enige dat hij kon zijn liefde, waren allemaal , 

behoorde tot mijn liefde , want ze hield van mij oprecht 

gerespecteerd me , ik weet niet goed te leven , werd 

gearresteerd , wist hij dat hij moest vechten om alles te 

winnenik had de vrijheid verloren, maar dat is wanneer ik 

niet wist te stoppen , routebeschrijvingen, werkers , 

opvoeders , bewakers wilden me te temmen , zou 

begrepen hebben , maar ik had ook om te stoppen, 

stoppen met alles , het stelen , het consumeren , 

hetschande het leven van een ander , maar ik was altijd 

goed , nooit mishandeld , nooit afgedroogd iemand als hij 

geen reden om zo en doen had zelfs al moest hij moeilijk 

zou zijn voor mij om te doen, want de mensheid zelf , 

altijd rekening gehouden met de morele waarden ,de 

waarden van elke scène , want ik ben ook zijn, maar ze 

wisten dat ze zouden gaan om de grootste beest ooit 

gevonden te hebben, maar het was helemaal klaar voor 

mij omdat ik het wilde , ik liet hen in het vooruitzicht , de 

angst voor hen te komenverliezen.Het was allemaal 

opportuun , was een hulpmiddel te verhogen , 

consumeren en domineren vroeg besefte dat dit al vóór 

binnenkomst van de gevangenis , waren moeilijke uren, 
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dagen die nooit voorbij , jaar dat ik moest voldoen , 

omdat hij onder de knie had controlede situatie zou 

komen volgend , kwam ik om te spelen , maar de grap 

was ik aan het doen gezicht.Omdat de aap om te spelen , 

het spel was de aap pussy aan haar moeder , werd ik 

stervende een grap , want ik wist meester.Het was de dag 

van de oefening , wilde een beetje trainen en ik 

voorgesteld hem om de trein te komen met mij , was een 

zwak figuur, was gewoon voor de lol , kneep in zijn nek , 

verloor hij het   bewustzijn , maar op dat moment voelde ik 

een beklemmend gevoel in mij nietwilde doen , zoals te 

zien , gespeeld , keek hem stond op en liep hij met me 

mee , ik vertelde hem dat als het in orde was , was er 

geen antwoord op gespannen voet , maar toen ik keek ik 

kreeg het gevoel dat echt hadverleden iets , verloor hij 

het   bewustzijn .Het was een overmaat aan vertrouwen , 

wist niet dat mijn kracht en er begon een hel die had 

gehad , stond ik op en keek hem aan en zei tegen hem :

- Ben je oke?Je liet me ongerust.

Liet hem altijd compassie voor het moment, niet bedoeld 

om te kwetsen, keek ik wilde het al het kwaad te sussen , 

had hij begrepen de training werd overdreven van mijn 

kant , belandde hij zichzelf te doden , was alles in de 

hoop van een dagJoden vallei.

Ik hoopte dat de joden in de vallei zou leven , was een 

eenvoudige leuk voor mij , dat is , het was een praktijk 

waar ik was niet voorbereid , mijn kracht op zijn 

hoogtepunt was , domineerde , omdat hij wist meester, 

maar net als in het leven heeftde prijs, ik betaalde een 

hoge prijs voor de andere man in de keten , vasthouden 

aan 5/6 van de zin , dat wil zeggen, elke gevangene sinds 

een gevangenisstraf van meer dan zes jaar kunnen 
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gebruik maken van 5/6 , is een wet .

Maar we hebben het midden van de straf , een 2/3 en 

hieronder volgt de 5/6 .Ik ging op 5/6 werd al een 

programma gedaan voor mijn biografie in het leven van 

afzondering , afgesloten , behandeld met goede mensen, 

mensen met wie ik behandeld , maakten deel uit van de 

leiding , de mensen totdat ik kon houden als ze wilden , 

en vervolgens vantabak en niet doorgebracht voelde een 

immense haat voor deze mensen .Het waren mensen die 

vertelden me niks, alleen de leiding onderscheidende rol 

die het speelde .Er was een afgevaardigde was ik lieve , 

was de eerste vrouw die mijn uitdaging te hebben, was ik 

loyaal, maar toen dacht ik dat verkeerd was , was dat ze 

weigerde mij de eerste Reclassering 10 jaar in de 

gevangenis .Ze wist niet waarderen mij en eiste mijn 

verbruik test de drugs , maar het was te slim om te 

beseffen dat het op die manier zou blijven , de 

Reclassering ik werd toegekend na een verzoek heb ik 

gemaakt voor de arts beoordelen.Ze gaf me vier dagen 

van de proeftijd van de conditie door het hoofd te worden 

gehoord , en ze besteld up , Doc rechter verleende hem 

vier dagen van precaire , uitgebreid levering verstrekt aan 

drug screening test, dat wil zeggen demanoeuvre , ze 

hebben altijd , en ik heb ook onderschat vele malen , 

maar altijd respect voor hem , want hij verdiende mijn 

respect .Zij waren wezens die zijn beste rol gespeeld , 

maar het gebeurde , werd de test positief gegeven aan 

opiaten , dwz heroïne, cannabis , hasj verbruik , maar ik 

speelde mijn voordeel als ik mijn aanvraag vast te zitten , 

betoogde ik dat alles had om te pleitenwant het was de 

consument had een drug gevraagd aan mijn dokter ana f . 

, want het was onder, of op de top van een verhitte 

discussie die zijn hulp zochten , voor alles in wat ze me 

had geholpen , vroeg ik hem de drug , genaamd 
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Tramalwas de tijd toen ik voelde dat ik moest een 

bondgenoot Dr. ana f .Of Tramal beschuldigd opiaten in 

de omstandigheden van de routines , dit was de situatie 

het schoon zou zijn .Had beschuldigd opiaten in drug 

screening test, dat is wanneer conjuguei 2 + 2 , dat wil 

zeggen ontdaan van drug discovery door mijn dokter, ze 

hielp me , besteed aan de vraag , de screening van drugs 

als de claim documentik beroep aangetekend tegen de 

beslissing die werd gemaakt , mijn recht was om 

toevlucht , draaide ik en heb ik gesolliciteerd voor een 

maximale Dr. bijvoorbeeld rechter van de veroordelende 

rechter worden opgelegd , is het hoogste niveau voor dat 

gevangenen worden gratis verzonden , met het voordeel 

van het gebruikhet midden van de pen 2/3 , werd er 

gegenereerd een strijd , fysiek aanvallen van een 

gevangenis bewaker , was niet omdat ik wilde , zocht hij 

mijn roem was geweldig een volheid in een gevangenis 

milieu , gerespecteerd, maar bouwde ook dit opzicht , 

respect, met respect wist dat hij niet kon spelen tegen het 

systeem .Het systeem heerst in zichzelf , want er heeft 

om sociaal te zijn , alles wat we zouden willen , welzijn , 

besluiten waren anders , ik had alles , alles wat in mijn 

macht ligt om voordeel te krijgen uit het midden van de 

pen 2/3 , als demijn roem was breed onder de bewakers 

en onder de metgezellen waren er bewakers dat wilde ik 

ook uit te dagen en alle psychologische , lichamelijke en 

alles wat je maar kunt bedenken, omdat ik wist wat er 

zou kunnen gebeuren in de instellingen die moest volgen 

, worden genoemdaudities voor het midden van de pen 

2/3 en 5/6 ook , werd de aanvraag op basis van de 

netheid van mijn verslag van de aanpak van de screening 

op cannabis ;deze toepassing vertelde de rechter dat de 

arts had beschuldigd analyseert Chamon of hasj , maar 

zoals ik ben een sociaal wezen , nooit in beveiligingen 
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binnen de keten , dat wil zeggen had me betrekking 

hebben op de rest van de gevangenis bevolking en 

vertelde de rechter dat Dr.ik heb niets op het moment te 

eten , alleen geresulteerd in de hash , dus het was logisch 

als ik volgde met mensen die aten en leefden -mos in een 

afgesloten ruimte , was het gebruikelijk om hasj te 

beschuldigen omdat ik ademde in de lucht.Ik uitgesteld 

de beslissing van Reclassering , want het was op Kerstmis 

, en Judge dokter zou gaan twee weken , dat wil zeggen, 

de kerstvakantie , maar ze gaf me de reden en gaf me de 

precaire bijna twee maanden ende helft , het was een 

lange tijd van benauwdheid , want de ambitie uit te 

gevaarlijk , want ik was in de vele jaren , tien jaar .Maar 

ging over en opgemaakt met mij goed tot de dag verlaten 

armen , gaf me vier dagen van langdurige slechte output, 

waarvoor hij met succes vervuld.Maar het zou een 

moeilijker probleem voor mij zijn, zou het moeten meer 

respect te zijn en niet in de problemen te komen, maar 

zodra ik binnenkwam, na twee maanden nadat hij genoot 

van de precaire , is er iemand die ik zou willen om het 

leven te maken en het is gebeurd zou zijn .Ik raakte 

betrokken bij een gevecht , waarin de jongen kreeg een 

beetje mishandeld , maar hij had het geluk om een 

individu te zijn , zijn een individu met een menselijk 

repertoire was , werden in de cellen gesloten , de 

volgorde van de enquête is dat we hoorden , stuurde 

ikhem een papieren om zich te verontschuldigen voor het 

niet me entalasse , was er geen behoefte .Gehoord, de 

baas die ons hoorde was de Duitse herder, hem de 

bijnaam , in eerste instantie wilde hij niet om de jongen 

te horen , omdat hij zei dat het niet kon zijn, kon geen 

grap zijn geweest , omdat hij had geprobeerd om mij 

meteen mes .Dan kon er de versie van de jongen te 

accepteren en riep me en ik vertelde hem dezelfde versie 
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die een training , een spel dat slecht zou zijn beëindigd 

was , heeft hij niet heel goed accepteren de versie die ik 

had hem verteld, dat wil zeggen , als hij een beat 

bewaker was , had vele jaren van dienst en omgaan met " 

casdatrolas " , dat wil zeggen , is de naam gegeven aan 

degenen die al vele jaren in de gevangenis , gebeurde er 

niets voor mij, noch mij , noch aanjongen, bracht ons van 

de straf .

Ga op een normaal leven , begon ik om verdere 

problemen te voorkomen , ik kon genieten van vier meer 

precaire uitgangen met succes , zo stond er weer , maart 

2007 , ontbreekt mij 11 dagen om te kunnen genieten 

van een ander Reclassering , de maand april 

binnenkomstik had een persoon met drugs , dwz vergis , 

gaf hem zand in plaats van het echte spul , kwam hij tot 

de belasting, dat kon ik niet , maar kwaad wordt bestraft 

deze tijd , was al gewaarschuwd , ik me beperkt tot 

verdedigen endingen kreeg daar.

Maar een probleem komt nooit alleen , heb ik het gemist , 

het gebeurde in komt deze reden werd geoordeeld dat het 

niet kon hebben ontvouwd , weer een Riga , maar deze 

keer is er zou mij weg te krijgen , ik zou de armen 

gesneden en waswat is er gebeurd.Ik belde een man naar 

mijn cel om informatie te nemen, omdat deze man ook 

niet graag mijn manier van zijn , en had de man die me 

de informatie gaf gezworen , de gekke Adan , een echte 

krijger , hij ook genoten van arme net als ik, je 

hadgezworen bij mijn neef , ik zou niets , die wilde alleen 

maar de naam weet te doen, drong voor een hele dag op 

de belofte dat er niets zou doen , waren bijna aan het 

moment van het sluiten van de cellen , genaamd de man 

naar mijn cel heb ik hem gevraagd omreden het gesprek 

van iets loopt hij dat hij niet had gezien , hij ontkende ik 
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wist dat het gek Nuno nooit zou ik in deze situatie liggen , 

was een van de mannen die altijd gerespecteerd omdat 

hij een echte krijger was , voelde zijn woede 

mijontkennen en weerleggen de nuno .Staking en het was 

op het moment dat de bewaker komt in mijn cel en ziet 

de levenloze man op de grond , de punch die hem desferi 

, maar de bewaker zag niets , alleen zag de gevallen 

mens kon niets zeggen zonder te hebben gezien, maar 

ditindividu was een informant, dat is wat mijn situatie zou 

compliceren , maar zelfs toen wist ik daar weg met me 

gaat erg goed omdat ik nooit had chibado iedereen , en 

zij mij , de richting , de leiding waren bereid om me te 

straffen doorallemaal omdat ik nooit shut up claims die 

gevangenen waren te krijgen over wat het ook was .Ik 

werd altijd gezien als een dergelijke stimulans voor deze 

oorzaken of vormen van strijd en dat is wanneer ze gaf 

me vijf dagen van de straf , doe ze in de cel , was een 

lichtere straf , verdedigde mezelf zeggen dat het individu 

ziek had gevoeld engedropt en hij zei dat zijn versie van 

wat er werkelijk in elkaar geslagen en dit gebeurt op een 

moment dat het werd bijna om van te genieten van mijn 

2/3 .Zou een geweldige kans om te krijgen die er zijn 

niets dat me geschaad , dat wil zeggen, zonder 

disciplinaire maatregelen in het midden te hebben.Maar 

deze keer zou moeten claimen , wanneer onschuld werd 

gehoord tot 2/3 , zei de dame arts die onschuldig was die 

geen agressie had gedaan , niet om hiermee rekening te 

houden , voelde ik me gekwetst door de situatie, maar 

wachtte op de beslissingen de beslissing werd gesneden 

mogelijkheid laat ik aan rechtdoor 2/3 kan alleen 

profiteren van verdere overweging bij de beoordeling van 

mijn 5/6 van de zin , dat wil zeggen, zou komen van de 

verplichting in 5/6 , want dan is de wet gunsten , gunstin 

dit geval , zou toch uit te komen in 5/6 , maar zou bijna 3 
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jaar kost in de gevangenis , in plaats van vertrek naar het 

aandringen van een beroep tot vernietiging van de 

beslissing van de rechter om Dr. heroverweging hebben 

ingesteld voordat 5/6 ,want het zou moeten ten minste 

zes maanden rustig lopen .De straf werd gegeven maart , 

werd in mei van hetzelfde jaar voor de behandeling van 

voorwaardelijke vrijlating hoorde , was nog niet gesneden 

beslissing van 2/3 , dat is wanneer mijn leven nog 

gecompliceerder kunnen zijn , Hij voeldeme bedroefd , 

verdrietig, maar wist dat ik had al het grootste deel van 

mijn overtuiging doorgebracht .Het was toen gebeurde op 

een situatie , dit keer met een afscherming , kan een 

situatie die indien niet had kunnen gaan met het feit dat 

de bewaker heb ik gesproken een ruw en hard , niet 

acatei zijn bestelling desferi een punch ingezicht , was hij 

alleen met mij , maar een andere bewaker verscheen , 

sloot hij zich te snel naar collega en lid geworden van mij 

om me aan te vallen , niet langer desferi u meer punch 

nee, ze ook snel gestopt met het proberen om mij aan te 

vallen , netik werd gevraagd om naar de wachtkamer van 

de afdeling leiders kwam om mij te zien , om te vragen 

wat er gebeurd was , vertelde ik hen dat er niets gebeurd 

is , alleen dat het niet had voldaan aan de orde , want als 

de bewaker was nog steeds bloeden uit de mondwist dat 

was een aanval was hoe het was , een eenvoudige 

mishandeling of toevallige situatie en dat is wat ik hen 

vertelde , had geen reden om de wacht te vallen tot het 

goed met hem sprak , ook vertelde hen dat hij hadwas 

een ongeluk en het was voor die kwestie die ik altijd 

gepleit .

Ze zetten me gesloten wachten op het onderzoek , de 

zogenaamde veiligheid afdeling van Joden Valley , bel 

toelating.Maar hij was bereid om mee te gaan met mijn 

stelling dat echt een ongeluk was , kon niet toegeven dat 
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het was een onvrijwillige daad , zou hebben verloren .Dus 

ik moest mezelf te baseren in de zin dat ze wilden vooruit 

te helpen dit proefschrift , moest er een tegenstelling 

tussen de bewakers zijn.De bewaker werd aangevallen 

melk, maar hij heeft ook nooit geschreven dat ik je echt 

staking , die maakte deelname was de andere bewaker , 

die daar heeft gehouden met een jongen die in de 

bescherming was , had hij naar de ziekenboeg gegaan 

ook is routine,zijnde de teruggetrokken bescherming , 

moeten worden begeleid door bewakers , eigenlijk weet ik 

dat hij zag wat ik deed , omdat hij getuige van alles, dus 

hij was het die mij de deelname aan een disciplinaire 

sanctie die nam me mee naar de rechter ook worden 

gemaakt.

Maar op de dag dat hij in het openbaar ministerie gehoord 

, werd mij medegedeeld dat hij was vervolgd wegens een 

vermeende aanval op wacht melk, maar die mij die dag 

de olijf bewaker vergezeld was , de geschiedenis van deze 

bewaken mij , was een vriendschap diegecreëerd binnen 

de keten , een cursus in het kantoor van toepassingen op 

de IT- kant , had een monitor genaamd Lina , ik werd 

verliefd op het onbedoeld en deze bewaker , de olijf , 

vond haar ook en nam de snede het.Hij wist dat ik hield 

van haar en ze me leuk vond , dus het begon er te 

binden, won me vriendschap , kon ziek van me om te 

willen hebben gesproken aan de stok met het, begon 

meer tegen me te praten , en hij luisteren naarmijn 

uitspraken in het openbaar ministerie , en hij schreef alles 

op wat ik had gezegd , hield de stelling dat het een 

ongeluk was , want ik had nooit gedacht dat dit zou me 

helpen bewaken , moet me graag na dat was stop 

Monsanto, een keten die werd gerenoveerd een 

gemeenschappelijke gevangenis voor een maximaal 

beveiligde gevangenis , was er in mei 2007 aan dat de 
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keten werd ingehuldigd , echter ging naar Monsanto door 

te hoeven wachten op de procedure, werd een 

ingewikkelde keten gemaakt naar het huis van 

terroristen, meer gewelddadige criminaliteit , criminele 

organisaties , we zijn altijd constant bekeken want we 

leven in een strenger regime , dat wil zeggen het principe 

gevangenen werden al geboeid aan de cel te verlaten had 

slechts één speeltijd per dag .Maar ik ging er gewoon mei 

2008 , nam ook met deze regeling te lang worden 

afgesloten in de cel , maar ik niet meer pakte de 

handboeien al pakte een regime dat is niet open, maar we 

hadden andere beroepen, hadden we voetbal,handbal en 

een fitnessruimte , konden we de bibliotheek te bezoeken 

als goed, maar werd geweven , was het niet allemaal op 

dezelfde dag.

Ik antwoord en ging terug naar dezelfde stelling 

verdedigen, maar toen ik uit het busje om me te rijden 

naar de rechtszaal , zie ik dat de bewaker melk , het 

slachtoffer werd vergezeld door olijf- bewaker en was 

verre van verbeelden , dat zou een mooie verrassing toen 

ik begonhoor het getuigenis guard melk , horen de 

stelling die ik had verdedigd toen ik vroeg de officier van 

justitie en dat is wanneer ik voelde de olijf bewaker had 

me geholpen .De rechtbank beweerde ook dat ze waren 

niet van overtuigd dat het echt een ongeluk was , maar 

deed wat het moest , en geen bewijs van het tegendeel , 

kan niemand worden veroordeeld .Ik werd vrijgesproken 

en mijn advocaat was ook uitstekend , zo was geweest 

afwachting van zijn proces in high - security gevangenis 

Monsanto, maakte me een beoordeling , ik miste precies 

twee maanden vrij om te gaan en overgebracht mij om 

het ipVan Alcoentre , had er vorige in deze keten , had 

een zending die werd na een aantal beweringen die ik in 

de keten had gedaan is een keten van open systeem 
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genaamd de gevangenis kolonie door mij ontbrekende 

twee maanden stuurden ze me terug naarer , om uit te 

gaan naar de straat , vertrok ik .

Zoals mijn wil was geweldig om in een open gevangenis 

keten , want het kostte me een jaar en een half Monsanto 

en meer beroepen dat we er een zeer gesloten systeem .

Moeilijk te overwinnen , zelfs ik, die ruime ervaring 

binnen deze gevangenissen huizen had en het werd 

vervolgens daalde ik in Monsanto heroïne , is het 

onmogelijk om daar heen te gaan was omdat het 

geneesmiddel niet voedselvoorraden of iets dat buiten 

was door het bezoek had een glas dat niet doet heeft 

ingevuldtoegestaan   lichamelijk contact , maar altijd 

vertelde me van al het kwaad dat er met mij gebeurd had 

een voordeel stoppen heroïnegebruik .

*** *** Sluiting

Pink Floyd - ons en hen

" Wij en zij

En na alles wat we zijn maar gewone mensen

Jij en ik

God alleen weet

Het is niet wat we zouden kiezen om de huilde hij van 

achteren naar voren en de voorste rang overleden

En het algemene zat en de lijnen op de kaart verplaatst 

van de ene kant naar zwart en blauw

En wie weet wie wie is en wie is wie

Omhoog en omlaag

En uiteindelijk is het enige ronde ' n ronde heb je niet 
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gehoord dat het een strijd van de woorden van de poster 

aan toonder riep

Luister zoon , Zei de man met het pistool

Er is ruimte voor je binnen

" Ik bedoel , ze zijn niet vermoorden ya , dus als u 'em 

snel een korte, scherpe , shock , Ze zullen niet opnieuw te 

doen .Dig it ?Ik bedoel, hij lichtvaardig uitstappen , want 

ik zou hebben gegeven hem een pak slaag - ik alleen 

maar raakte hem eens !Pas verschil

Van mening, maar echt ... ik bedoel goede manieren de 

kosten van niets doen ze , hè ? "

Down and out

Het kan niet worden geholpen que er veel van over

Met , zonder

En wie zal ontkennen het is wat het vechten allemaal om 

draait ?

Aan de kant

Het is een drukke dag

Ik heb dingen aan mijn hoofd voor de wil van de prijs van 

thee en een plakje "

De oude man stierf

Copyright © roze Floyd

fragmenten

fragmenten i

Ingesloten en bloot in de bevroren noorden een oude 

plaat te wachten om te krullen een gebrande oranje lichte 
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tinten een verwarmde deken als de vergeten ziel die 

vraagt   en verdraagt   koude elektrificeren van een losse 

geheugen , niet op fictieve en existentiële , het geluid zich 

voortplanthet hete losse jezelf de tijd ritme binnenvallen 

mij en verkennen zonder warmte een hete koeling wereld 

, de sfeer was niet dezelfde bal rolt in een hoek van een 

schuine punt onder het oppervlak van de oceaan , in de 

verzengende magma naar de Jungleverkennen en indruk 

maken op de prachtige vrije tijd en hebben geen andere 

manier om te zeggen dat het woorden , woorden warm of 

te koud , net als echt koud somber lijk, eeuwig koud een 

hete droom van een veer en een dal , een rivier niet 

gelachen is hoopverminkte wachten te vinden en te laten 

zien wat ontsnapt en zinspeelt om langzaam te maken en 

te laten zien dat alleen denkbaar zonder afstand en met 

de juiste vergelijking bespreekt alle hot hot issue , zelfs 

verzengende het gitaargeluid dat vervoeren trilteen 

cultuur die geboren zijn vruchten en min of meer 

kunstzinnige zonder ongedaan maken , zou de situatie nu 

existentieel gestopt , beïnvloed door de morbiditeit van 

woorden dat de doofheid van stilte te brengen , zei dat 

meer zorg aan de zorg die het vermoeden van de 

onuitgesproken verhogen , maareffectief overgedragen 

richting en schrijven.De hele waarheid is dat er waarheid 

tussen denken en handelen weg te vinden door het 

gedrag dat zich trucs en manoeuvres genereren van de 

bestuurder , en zie overgegeven om de illusie van 

betekenisloos woord maar terecht gezegd , maar het is 

ongelooflijk allemaalde vorm heeft een onderliggende 

handeling aan pure pech ongelegen zien groeien en weten 

wat ze moeten een situatie die elk gevoel van zijn eigen 

beschrijving , visie of gevoel ontbreekt doen , zeggen we 

vaak dat we niet denken en zien wat know-how en leren 

vanen andere tekenen van dezelfde of soortgelijke of in 
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de vorm van toevoeging is hier een voorbeeld van missie 

elk abstracte zin vorm niet realistisch zijn waarheid 

aanwezig als een eenheid, maar verenigd versnipperde 

een wereld die gelijkaardig en zoals altijd hebben we de 

gelijkenismaar niet zijn gelijk kan er een reden zijn 

achtergrond en verloren in zijn eigen vervreemding zijn, 

hier is een karakter door manier van zijn en het gevoel 

opvliegers die komen uit dezelfde binnenkant kan eruit 

zien als een schilder van een frame vorm zo 

rechtarchitect , niet de absolute laatste reden dat op elke 

onderwerping of ondermijning van de verbeelding van een 

eenvoudige realiteit dat kwam natuurlijk humor en 

scherpzinnigheid onbelangrijk , door de toekomst die alles 

heeft om schoon te gedragen , en de realiteit van een 

harde verleden onbewusten sterk uitgeoefend in zijn 

wreedheid van de ervaring van een woord dat altijd 

verbeeldt een desolate afbeelding hier is een moment de 

aandacht getrokken op voorwaarde fragmenten 

aanschouwen voegt zich bij de bewuste om dit dringt door 

mij te schrijven, almachtig is niet duidelijk zo rechtlijnen 

van een horizon waar de zon ondergaat en verbergt 

gelaagde slaap en bevond zich geslagen , maar nooit 

sorry voor er om opnieuw geboren te worden en zijn zo 

helder als het was de enige , zal de zon onze lichte en 

energieke ervaring dus als te houdenin beweging zet , 

waar alle details worden beschreven om minimale 

gevoeligheid alleen te gebeuren en onthouden van elk 

woord met de betekenis en bewaard in de stilte van je 

geduld , een donkere helderziendheid , niet geprojecteerd 

, maar niet verminderd enige rationele instinct, tenzij 

ikinvades'm niet de ik zelf is gebouwd en de pijlers als 

Achilles , altijd aanwezig in de fictieve wereld waarin het 

staat te behouden , zonder dat iemand Hoedt u deze 

spionnen mij zijn mijn lof van bekendheid , de harde 

123



realiteit van alleen warmtede locomotieven die dit erg gek 

en diep trip in de tunnel te doen, kan je nooit de 

binnenkant van je zo donker met de uitvoer van het beeld 

en een heldere einde , alleen wachten op een einde wat 

ons en motiveertduwt ons en een onbreekbare kracht iets 

fascináveis   als niets betrouwbaar , moeilijk te vinden en 

nooit leren was een web dat is gebroken , maar 

terugkeren naar de baan te vormen , was het moeilijk en 

als een ongeval in het verhaal , was er een diepe schotdie 

hem doodde op een vroege leeftijd , de onderliggende 

haat maar nooit onverschillig voor een volk iemand of je 

geest of , zo op een intelligente manier vertelde iedereen 

dat we allemaal onze som , en komt meer verschillende 

en soortgelijke gelijke mensen ,naar zijn oorspronkelijke 

karakter , in feite is er een marionet van elke handeling 

en het deel dat een reis verloren in de ruimte van de 

brieven van de kunst van het creëren van ruimte wordt 

eigenaar van de dood van een eindpunt , het hoogtepunt 

was nooit het einde vertegenwoordigt , de dobbelsteen 

voorwe nooit gebeurt gewoon gebeurt met degenen die 

ons kennen als we sterven en nooit weten het was een 

woord dat geen einde , maar simpel en ingenieus een 

beetje lastig als de vos die wil invoeren vanuit een 

enorme honger dan is het leren had , en altijd meer willen 

weten ,dan is deze bron van een lang leven , weet nooit 

wat er gebeurt , en hoewel de laatste klimmer werd gered 

en verhuisde het geloof van zijn berg , en de grenzen zijn 

slechts het begin van een klif een jeugd houding , 

opweegt tegen elke hoogte en toen we naar benedenen 

we zien hoeveel we al in het winnen van alleen weten een 

beetje meer te hebben bereikt en nooit wil verliezen en 

alles wat we kunnen vliegen naar elk punt in steeds 

vallen, omdat ze leren om te vliegen en stel je voor alles, 

maar alle fragmenten zijn woorden , ideeën ,en 
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gedachten .Diep water zo diep de kunst van het bedriegen 

zinspelend op een onderwerp niet zeker van de zeelucht 

en verschijnt als bij toverslag energie van lichtheid en 

sentimentele embebecido en ternurento een beetje meer 

een toevoeging uit één onmiskenbare moment en nooit 

onoverwinnelijk omdatzijn overwinning was altijd zijn 

nederlaag en zo meer geleerd om er maar een verliezer 

nog een strijd waarin niets zegt en voelt de glijdende 

smaak van hem die overwinning gaf , want het is genoeg 

om te leren en leren leven met alles wat ons te 

verwerpen.

ii fragmenten

Gelaagde , verzonken in de verte een trappenhuis 

knarsen de metalen stappen een poetsdoek , een emmer 

op de vloer , vierkant marmeren , de wanden samen in 

vier , één druppel voor druppel valt en diepe , licht , 

iemand beweegtvloer gedimd licht , hulpeloos, één 

verstoppen het oppervlak een lichtstraal met schaduw 

effect , reflecti- van het glas een gezicht , een blik op de 

splinter , een duiken, wrak , opkomende boei die me 

gered van verstikking , gek ,ontsnapte en verloren tussen 

de sterren en de lege afgrond van de deugd in termen 

van houding, in de volheid van het lijden en zijn, voordat 

de angst , vervolgens op de piano op de weg afdaling 

vliegt teer de piano was op de vloer en dan het aanraken 

van de eerste geluid ,het eerste beeld van het geluid van 

diepe echo van de leegte van een vin zwemmen in water , 

eindelijk springen bond mo beweging en alles wat ademt 

en wordt gesleept voor een desvaneceste illusie , anders 

was voor een moment in een oceaan van profundez 

,vloeistof en zout schrijven zonder kleuren potlood, was 

een acteur in de show culmineert partij een geschenk dat 

me gelukkig maakt , pyjama's in bed , een bed gegoten 
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koolzuurhoudende en anders , het was een beeld zonder 

landschap , alles inademing , veranderingvan de 

waarneming , en de transmutatie was duidelijk , geen 

tranen, geen regels , geen regels zonder dat er iets 

ontbreekt al met al , een verhaal dat niet groeien niet 

verschijnt, nauwelijks vertelt en zijn gebonden , waarheid 

, kettingen en sloten aan alle kanteneen katapult , een 

doel en is up verbaasd als een pijl zonder scope , een 

knoop van een schriftelijke gemorst , incontinent , een 

vage schrijven, nooit af , alles wat hij zag, wilde en die 

altijd heeft willen hebben , en op de achtergrond zou 

nietvan een wezen , snijden en rolde ruige baard , een 

snor , haar, één plus één van elk gezicht , een vleugje 

elke insolventie zijn zonde , zijn tijdloosheid tot nu toe , 

en zie alleen en slechts een doekje totalen

het vervolgens uitgebreid in zand , aarde zag en leefde , 

sinds de tijd van de duik, alle trots gloeit en daalde af 

naar de bodem van een wereld zien van een eenvoudig 

lied , maken het in de tevredenheid van een plotseling 

een klap , een visiewe leven allemaal de realiteit van een 

van de andere voorgevoel er iets zou gebeuren en zou 

slagen spasmen bevrijd en wakker te voelen en een brief 

van een nooit perfect sonnet van een vrijstaande rijm , 

rende één zin die fase , duswaar we niet zouden gaan en 

waar we waren zonder het invoeren , in lijn met de 

mysterieuze verdwijning van een poeder in het vuil een 

echt punt in alle verbeelding illusie dan ontploffen de 

komeet , en deze planeet leven is niet altijd onzin met 

een vermoedelijke intriges basis werd gemonteerdhet 

plan niet af te breken dan geabsorbeerd hoort een stem , 

en het gehuil van de wolf brief is geschiedenis , perfectie 

vernietiging werd opgenomen in een raket ster aan het 
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strand zo raar wat er is gezegd en start de trap op de 

wegde lege één druppel van een stap , dan is de metalen 

reling was automatische en slechts één voet op de rivier , 

op blote voeten en koude , alles dat niet lijkt te zijn is 

alles verdwijnt en verdwijnt .Alle universeel is zoals het is 

, dan is slechts één taal , een mond opende door dorstige 

plezier om kus je kussen en verlangen , een hap van je 

look als op de reis van uw boot te trekken over en doen 

eigenlijk een ding dat niet doet aanschouwenis 

onwerkelijk maar een gok , je neus Petiz een warm 

gevoel, en vliegt en verover Pluto , haar hart een steen in 

de vijver een apart leven een portret niet altijd 

gefotografeerd ziet de waanzin zou een gezond verstand 

hebben was tot het punt waarallemaal gemaakt en een 

losse kus wachten om vast te houden , met een kracht 

van alleen bestaan   met een overtuiging , altijd gebonden 

aan zijn hart , een bereidheid om te pompen en een 

stroom verbeeldt de stroom in de kist waren vier muren 

eneen blik van een gloeidraad zonder reden te wachten 

om de kracht, die niet bang is , niet wint of verliest 

verlichten , is de wens om te creëren en te vaag zee met 

een borstel om het hele alfabet met elke kleur , de 

lettergreep te schilderen ensterkte , culminerend in de 

stemming om te gaan en te gaan en laat je gaan , in het 

bijzonder naar een kasteel in steen onder de waterval en 

de rivier in de keten te nemen alles in de voorkant te 

bouwen , boven iets in gedachten , heel anders dan gelijk 

en een eenvoudig verhaal van reizen hadden, het geluid 

van de virtuositeit die niet wordt gezien , maar de 

spreads toen klom een andere trede op de ladder nog liep 

terug van tevoren een stap en een levitating en slechts 

één proberen om elke stap om uw bedrijf en overtuigd 

lucht klimmen stel je de piano dielinks op de tarmac 

verdieping had alleen een sleutel , en het was geen 
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medelijden noch verweerder was om het geloof in de ene 

altijd geloven openbaren wonen en krijgen slechts een 

moment van geurige hete landschap op zee glans zie je 

aan de liefde in mijn duik,al mijn float mijn boot zinken in 

de gewassen doek die reinigt de piano gemonteerd op een 

woonkamer waar niemand wilde zijn en ik wilde er 

gewoon voer vervolgens de deur uit was van alles en 

nooit voorstellen te verdiepen , was de wensom je in een 

lus het hart en als stel , het allemaal te pompen en dan 

de turbulente , is minder gevoelig en bij de 

bombardementen van de wet was al geval van oorlog 

naar vrede alles samen met diverse gevoel één van de 

gaan en uit te breiden wat bleek enna de vogels zingen en 

lekkernijen alleen vandaag leerde zijn muziek in de 

teksten , al naargelang zonder coördineerde de taak was 

om te brengen en het einde van de angst niet geloven en 

uiteindelijk niet meer terug deze reis de hele weg was al 

diep druppel op het dak , het raamkier en koud , in het 

donker van een handeling van een feit , nog nooit 

gebeurd maar gemeld en het wordt verondersteld te 

worden uitgevonden gedachte dat ontstaan   was alleen 

vent die alleen water zetel van je kus een verlangen 

alleen voor u was en speel de piano deel waseen plan aan 

te raken je merken dat je een gevoel zal krijgen voor 

wees een stomp mes was een sterke schrijven die niet al 

toeslaan voelde een gelijkspel in losse sterren 's nachts 

een tochtje op de toekomst die niet zal komen , anders 

dan het verleden en hedenwas de coup , het was gewoon 

een verhaal dat alle ontheiligd en einde wat over was van 

Pluto om alleen schrijven de liefde van een hart tussen 

twee muren onmogelijk om te springen , waar ongeveer 

niets weg in een open cirkel , een vierkantrechthoekige 

één dat de aanscherping knoop , schudt het stof en zie de 

piano alleen uw medelijden en donkere kamer van een 
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gefotografeerde afbeelding , de rolfilm , kleine 

afbeeldingen in de kleuren van de fragmenten te raken 

zien dat gij tot uiting in een stuk waar allesjoins omdat ik 

wil dat je , terug te vinden in mijn imago , alleen jij bent 

de spiegel frame.

de gemeenschappelijke

Hoe om eruit te komen van deze pijn die u onderdompelt 

en scherpt het lijden van een pijnlijke enige echte.Het 

was genoeg voor een blik zonder het te doden , te 

bespreken en elke traan is de ontdekking van een 

gelaagde hart en vervolgens ontheiligd ontstaat huidige 

drives me gek en mijn polsen en kettingen rond de impuls 

om te worden veroordeeld tot de zieke ziel en donker stof 

dat wijbob -breaks door de zintuigen en meer fysiek 

alomtegenwoordige stoom van deze turbulente 

vervreemding wortel ziel wordt gevonden in een doolhof , 

de zelf je meegesleurd door de stroom ondergedompeld 

apathie van een andere dag , sloeg de keten die mij bindt 

door het vrijgevenin bijna dringende ogenblik , iedereen 

verwacht dat de allegorie van het leven , vervoerd 

bucolische momenten .

De fakkel brandende , fulminará , hier is een gloed en 

steekt de vlam die brandt voor u mijn arme hart , een 

losse paard te wachten om te temmen genieten van alles 

wat ik voel , omdat je het gevoel dat je voelt , in deze 

oneindige tijddie kruist met de omliggende verleden en 

die markeert alle leven geleefd moet worden .

Onze reünie dorsen in de magie die is gewoon de look die 

u en zie het gezicht van je moeder , het gevoel van 

warmte en tederheid alle bitterheid net hoeft alleen richt 

mij om te leven en altijd up-to zien je sterft een 

verzengende beweging van de lippensensualiteit , een 
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transparante geluk als een knuffel betekenis wachten om 

te worden geleefd it- van een sterke vakbond vooral goed 

naar je wensen , streven naar zo blij als een Petiz één 

wortel gezaaid zijn, gevoed en versterkt de vriendschap is 

de edelste van de liefdemaakt mijn hart kloppen uw 

tempo .

Vader was al vader van het magische moment van meer 

leren steeds hopen om meer liefde voor een grotere liefde 

kind moet gewoon lief kind moeder is reuze altijd attent 

en intelligent vader en zoon mijn zoon ontploft me met 

gevoel vreugde,emotie, affectie , liefde en genegenheid , 

is een kracht die ons verwijst naar de eeuwige vreugde , 

de wil van genegenheid , delen, onderwijs les en omdat 

van beide vol met geluk aan dat wat we streven naar 

eeuwig jonge leerling bij beginnende vader te 

zijn.Bedoelde u om je liefde , ik voel je , zoals ieder 

moment van angst een vraag en een beetje omdat ik 

fascinas .Uw helderheid is voor mij altijd een extatische 

foto in een frame waar de twee cabemos , maar je bent 

altijd de mooiste .Weg kwam de eenvoudige zonsopgang 

tot alleen denken dat je te vullen als ik te verrijken , je 

bent gek echte tederheid

scheuren

Op een dag had hij een traan zou storten in je gezicht 

voor geen chorares meer

Droom wilde intens duik werd wakker in het midden van 

de zee vanaf een slaap die zal duren jaren de draden , de 

dromer slaapwandelaar , een nacht van de ziel die in de 

schemering de figuur van schaduw binnenvalt en wekt het 

donker van de pure en rauwe illusie, hoe meer het 

eeuwige wakeen zie wat het diepe slaap op een dag er -

om wakker te worden en te geloven in de mythe van de 
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altijd dromen te bereiken en te bereiken gewoon een 

ander stuk , zijn een oneindige lijn met uw dashboard ...

paar

Wilde een kus van een rustige slaap die ons en wens 

verdooft voor meer misschien niet weten het zoete in jou 

en je zegt goede woorden en vernieuw de afstraffing van 

een shake van een hart je denkt dat je strak, met elkaar 

verweven en nooit ongebondenik ben een stroom in de 

aderen die je hart pumps'm een adem van de lucht met 

lichtheid en helderheid nooit ritmisch lijden of kwaad 

beating'm als regen water en steen in de sand'm jouwe , 

een die niet gemakkelijk maakt los en geniet van je 

zonder dat jebewijzen hier ben ik de helft op zoek naar 

zijn broekzak een gelaagde boot ongebonden te wachten 

om te binden en een band die nooit meer ongedaan 

maken , want je bent de schoen van mijn paar heb ik als 

liefde .

Levenslang

In de eeuwige houden het daar naar beneden gaat en dan 

is er geen manier om het te bestrijden , rond het of te 

manipuleren is de terreur van dissidente burble en 

culmineert in een punt staking de geest van de schepping 

, verbeelding of gewoon verf een bloeiende spoor van 

groentoon en die toon grijp het leven om te leven en te 

bloeien , hier is de score die je altijd al wilde wijzen , leeft 

intens

liefde

Aanschouw vindt snel de wens om gewonnen te gaan en 

crashen in de zoute zee stenen en vergulde diepte en 

gelaagde aanschouwen stands

De kou die de vreedzame zwemmen binnenkomt en 
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geabstraheerd vond ik mezelf bezig met de bron van het 

water om naar het westen doorgang naar de andere kant 

niets is moeilijk gewoon nooit betreden dezelfde stap en 

vooraf maakt je hart spelen muziek die vraagt   om je de 

wind, zee en land, om genoeg om lief te winnen .

muur

Als dat zou gebeuren zou het niet weten blaast koud , 

bruisend gekoelde ontheiligd de geest , en verkocht de 

ziel , de zuivere wapen zonder sentimentaliteit manier , 

vastgebonden aan een lichaam dat zal hallucineren en 

wordt nooit komen , want de ziel stelt niet teleur , rente 

superiorizamaar het is pure dan dat prominent blootstelt 

een gesloten cirkel kier middelen die bij de onderwerping 

en de illusie voort uit de onmetelijke donder en alles stopt 

wanneer de helderheid van het effect, maar de ziekte van 

de geest deze behoeften van het lichaambewust dompelt 

ons in de afgrond van zijn eigen wezen en de Leviet , en 

blijft als een bijlage die de stemmingen en de ziekte van 

de geest verstoort is een tumor verdroeg pijn en hoe 

nalatig is dat het effect en de impact op wie meter 

afstand en de wandeling is devergadering van de ziel , de 

geest , het lichaam gegroepeerd in levende waar alles 

destabiliserende factoren of omdat het lichaam niet kan 

verdragen om leeftijd of ziekten van kwalen en 

vervolgens geliquideerd deze geest van het zelf en 

egoïsme komen naar onze wil , maar verstoortziel en in 

dit hoogtepunt van denken werkt op de geest bedorven 

en overspoeld zuivere , sterke hard als een muur niet in 

staat om te springen .

denken

Een vloeistof gegoten verbeelding, een slag van fascinatie 

één ondergedompeld waanzin en diep het ondersteunt in 
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der minne door harmonie balken en een magische het 

lichaam binnendringt en doordringt het onbewuste bewust 

van de wereld van de verschijningen aanschouwen wonen 

wordt de schoonheid van een zuivere adem enoneindig 

zichtbaar grens tussen woorden en breidt gevoelens en 

handelen zonder na te denken , maakt uw oorzaak te 

denken en stel je ooit afgevraagd superiorize het wezen , 

denken en handelen te veranderen .

vriendschap

Twilight in de schemering te zien allemaal gebeurt in het 

asiel weg van de denkbeeldige vijand , zou de strijd een 

wapenstilstand te steken met een gerust hart , het 

draaien van de rust, de nacht viel , en ik begon dat tintje 

dat de zachte huid voelt voelenen tijdloze energie pure 

vriendschap sterker gebaar van genegenheid dan enige 

passie of liefde en wat het nest slechts een druk op de 

duim en stel je eens voor hoe het voelde en bracht de 

keten van alle energie .

leren

Verblind en gefascineerd door de gemorste sap , 

overigens inderdaad somber of beledigd , maar zitten in 

een staat van paraatheid , zonder het minste gevoel van 

minimalisme wiel ziet, de gehele stad , zo verward of 

verkeerd begrepen weet niet of er werd besloten , maar 

het allemaal zinvol inwanneer de eenvoudige plezier om 

te schrijven je niet op het verzoek vereist wanneer het 

gebeurt overblijfselen verdwijnt en alles voelde en zag , 

maar kijk maar eens , lezen en schrijven te interpreteren 

, te assimileren vervoer leren en onderwijzen , ziet de 

adem groeit met de wind ,en dan verdwijnen , vliegen 7 

zeeën poisando gezegd door genoemde ziet stortte , werd 

verdiept , geen vriend van de vriend die vriend en 
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ondeelbaar , maar niet zichtbaar was een waarschuwing , 

een gedachte van het talent dat loopt , loopt vliegt en stel 

je daar niet zijndemaar altijd getuige wordt wedergeboren 

de ene dag een ieder denkt alleen maar omdat vandaag al 

, nu is de toekomst en de harde schrijven van het 

genieten van een eenvoudige warming-up en vooral te 

maken en stel en recreëren weer en weer op zijn plaats 

door die nooithet had achtergelaten , maar eenmaal daar 

, al kijk naar de klok bij voorkeur aanwezig tijdige en was 

getuige van de feiten , zijn bereikbaar en een uniek 

gevoel van plezier dat wordt geleverd met de smelt en zo 

normaal verduistering zo gewoon , en nog maar net 

devroeg op en het ontwaken en het donker en het licht 

magisch nacht en pragmatisch werd levitatie en een 

roeiboot met een noord , een schril en glinsterende 

natuurlijk ze was , dat één punt , met terugkeer en een 

zee zo moeilijk voor te stellen was immenseen een 

enorme woede van de oceanen , zodat deze richt zich op 

de illegale reis zonder gastheer was een vierkante bal een 

driehoek omgekeerd als een piramide van een sarcofaag 

van de geest ondoordringbare ziel ... als een vergeten 

leven, gaande op de site een foto van een blad dat niet 

droog doet, de levering aan de pen en het schrijven van 

onze planeet elke antenne , satelliet of enkele draad die 

contact met de andere planeet te behouden en reisde als 

bomen ze geboren zijn takken en bloemen Tuinman 

schijnt de hele dag zijn als een gloed in deMoonlight ging 

gebeuren en dan nog een sprong , plus een sprong om te 

zien een kind geboren en in het bijzonder naar hem te 

kijken groeien en te leren en te leren alles wat je ziet en 

getransformeerd daad , die de taal van het kind is zachte 

huid suprematie van de kinderen in relatie totouders en 

het onderwijs als gevolg van de dubbele waarnemer 

medeplichtigheid van leren en te leren en kennen als een 
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tweeling die een paar waarbij wederzijds leren veel van 

mij en uw uitdaging zal groeien en je altijd leren en weten 

heel levend .

Ik voel me een leed dat mij verhindert om te zien alsof je 

echt met goed gedrag , maar altijd als een trieste 

clown'm valse glimlach , in de vreugde niet voldoet aan 

de buitenkant te voelen een vlotter die me maakt uit de 

normale plaats zou zijn op reis en het verblijf in een 

puntwaar dista eigen kijk op het gevoel een bodemloze 

pas, onnatuurlijk fenomeen maar als een dier voelt de 

woeste wreedheid en snelheid , begint droes en doodt als 

een aangeboren kracht van de tevoren bestemd om te 

falen op het moment en op voorhand en op een reis 

spoorloos isimage weerzinwekkend , hatelijk en zondige 

inderdaad ziet een eed in de hemel temperatuur hoogte , 

komt de vrolijke en serene verse goudsbloem die zegt te 

stoppen , bloeit en groeit , deze gewelddadige golf is 

gewoon een slechte tijd al de wreedheid te culmineerde 

en verbeterdplotseling iets laten of niets stoort en 

zuiverste momentum vertelt u maakt de lucht lawaai en 

zet je te denken dat ik zal winnen het allemaal zonder 

angst , zonder ooit te leren niet om te leven met de val 

die haat je niet in het bezitu , in uw menselijke zelf zie je 

dat goede daden zal je ster op aarde te laten vallen de 

mop vragen die raken de piano , want ik heb een plan dat 

we zullen nooit naar het startpunt voorkomt het uitvoeren 

van u en vliegt vlak en vliegt over de onweerswolkeen 

multifactoriële aandoening die maakt ons in de regen 

hartverscheurende zacht en sappig aarde serene gezicht 

te lezen lijkt een vermoeden te hebben zonder een 

architectuur techniek in haar macht , zinspeelt op het 

fantastische , het realistische onbereikbaar , want we 

hebben alle bevoegdheden die wij geloven , boven alles 

hadeen donkere omgeving glas maar absoluut transparant 
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gerookte tonen waarden zijn als de bloemen hebben om 

ze voortdurend water en wat is het zaad groeit in de 

geest verschillend zijn van hetzelfde zoals we allemaal 

hebben instincten en felheid van de ziel van de mens niet 

alleen adequate potionMagic is de steile tunnel waarin 

men ziet de ingang een lichte en waarvan het einde is van 

de ontsporing van een bodemloze put al hebben we puur 

in beslag genomen en geëxecuteerd .

Zie, niemand wint in hun wereld van de tunnel is het 

passeren van levend licht input en verlicht je weg want 

wat we hebben is de levenslijn en dat moet worden 

uitgevoerd .

Liefde is geleden diepe liefde voelde ook vergeten de 

onderste helft verloren bekeerd en leefden .

Maskeren leven in het einde hoe voor iedereen en end 

end ziet, zeker niets zo zeker als niets onzekerder insert 

een kleine en continue lijn van een grens die niet voorziet 

in het oneindige , zodat de lijnen hebben twee puntende 

zonsopgang en de enige oneindig alleen het aangezicht 

van de dood komt langzaam als een adem voelde alles , 

alleen maar omdat ze nooit een ander gezicht , maar het 

bevel om het donker te maskeren zag .

geheugen

Voor u voor u geleden voelde u liefgehad met je leefde 

nooit hield een ander die gekust in je zag in je komt in de 

liefde die altijd zal herinneren zich nog nooit zo veel lijden 

niets meer bereid om te sterven voor u door mij voor u 

schreef voor zodat ik leed en stierf en nooitvoor je ooit 

voelde gewoon verloren .

Minnaar in een gegeven moment leek toe slechts één dag 

weg van de liefde van iemand die al minnaar .
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reflecties

Wachten tot er iets geboren in de spiegel is mij en mijn 

reflectie weerspiegelen hoe goed en niet alleen zijn imago 

ook deze eenvoudige reflectie zonder spiegel werd 

overgebracht .

Heldere nacht op een donkere nacht zo duidelijk als de 

dageraad , waar hoeken door uw charme geworden als de 

ware fluiten vogel die vliegt en alle streven naar vrijheid .

schrift

Ik ... en het grotere goed dat een rol en een pen kan 

hebben onweerstaanbare vooral streven alleen te denken

Passen

Stierf !Ja, het was het begin van het einde het begin van 

de volte -face , zonder bitterheid , maar zonder tederheid 

was de reis maakte geen beeld is, en zonder moed tegen 

de laagste en de hoogste tijd was om te vertrekken of 

blijven in deze plaats , verbeelden alles en nog watAf en 

toe ging hij weg , en ging tot het uiterste bodem die zegt 

niet te vrezen noch beven de reis heeft terug deze wereld 

ondergedompeld in de diepte van de schoonheid die alles 

wat ik heb , is alles en alles , ik wil niets, want wanneer 

zal laten niets zal nemen, dat is wat ik dacht.

Abyss'm een afgrond waar de kloof is het einde .

Wachten en hij reed goed , wensen en willen springen , 

het overslaan en roken liep zonder te scrollen 

bestemming angst varieert met de leeftijd , hoewel altijd 

leven in ansiosíssimo modus wachten op iets , we willen 

altijd iets , alles in ons staat als gewillig onwillekeurig.

ladder
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Ik zat equacionei , maar het resultaat was niet dicht bij de 

verwachting , de trap en de lift tussen licht en donker en 

aanscherping ziet hij gewillig tweede manoeuvre daar dat 

ging en langzaam afgedaald nooit vallen .

hoofdkantoor

Een traan , een intuïtie of vernietiging , die gedachte is 

het mooie van een drankje in de kantine koelkast en 

breng aan de lokale hoofdkantoor en alles wordt 

verzadigd en prachtige bestaan   .

Niet bereid om te eindigen , eindigt dus ze is luisteren 

naar de woorden voorbij zag dit angstaanjagend als de 

winnaar weer niet willen gaan en daarom ben ik en ik ben 

kort

sol

Wat er gebeurde voelde zich bedroefd door het 

ochtendgloren een pak dat met vallen van de avond 

kwamen leefden , nieuw leven ingeblazen en herboren 

ben hij de krachtige zon.

Herboren in het gordijn van rook ziet, er wordt hij 

geboren zonder perkament gebeurtenis zie, het was 

kortstondig en de plaat beweegt weg en nog maar net te 

leven een ander leven voor een beeld is eenvoudig te zien 

van elk moment in zijn beeld en herboren

Op zoek parfum , de geur van krankzinnigheid , waanzin 

marteling van het denken zonder al ongebonden 

familielid, een hart wees, de pijn van een liefde door zo 

vele anderen die het uiterlijk doet pijn en doodt de 

begeerte en verlangen lood slechts een moment eendit 

keer uit je gedachten , waarschijnlijk allemaal bestaan   

niet alleen als deugdzame beeld, maar vanwege het 

uiterlijk of de conditie van de geest niet sterven op het 
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moment van alle fysieke bestaan   en plotseling alles gaat 

uit , of kan leiden .

Living stervenden

Tussen leven en dood ?Ouch!Vergeving wordt geplaatst ?

Voor de hand liggende , die nooit vermoord ?Iedereen 

heeft verlaten om een   moment te leven .Alle zonder 

uitzondering zo snel fataal denk dat we zullen spoedig 

sterven en dan leven we zo , hoor en belachelijk

Leaver

Beste vriend ... Ik schrijf te ver ... je weg was ... mijn 

kleine vriend ... vanavond mijn ziel huilt voor u ... !Neem 

mijn hart een kans ... vergeef me mijn vriend ... mijn 

vrijheid weg ... verloren in de hemel ... Je werd genomen 

... return'sa plezier ... zo stil ... Stilte , de helft-weg naar 

die stierf ... waren vergeven ... laatste woord ...

Broken

Als verdampen me mijn ziel , zou niets geheim plus puin 

blijven , zich niet bewust van de fantasie .Voortgekomen 

uit een subversie drijft ledigheid van een ander moment , 

bijzonder.

zijn

Een geluid , een mond hart , een zachte aanraking , een 

kleur een droom om te genieten van een moment , 

wanhopige unieke en geïnspireerd vanuit een scherpte 

zonder afstand zonder beperking snijden strijd, voorbij de 

verbeelding dat kuiken bloedbeeld vanrood en ontstoken 

door een gevoel van pijn , heeft het niet van een puzzel , 

maar een realiteit , een visie .Wanneer de andere 

kwamen bij elkaar en we geloven dat als een fiatteur en 

bemoedigende blik van een bestaan   , vervalste , 
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omgekeerd en gespiegeld .

Van alle pijn ik voel dat ik behoor tot iemand zonder 

angst mededogen , gek , hartstocht en zuivere ziel zonder 

huidige knooppunt , maar met elkaar verweven , en 

verenigd , one-way , een laatste wil en hebben , eneind 

niets ...

afwezigheid

Als aanraking en zie je wereld , zou onrein zijn , zonder 

een mute aanraakgevoeligheid , althans geloven dat 

iemand overtreft mijn werkelijkheid .Mijn verdriet is 

eenvoudig als alle geluk haalbaar als onbereikbaar .Door 

magie, zonder ironie in een dag zeg je , raak me voel , 

hoe je naar me kijkt en zien wie ik ben en niet wat ik zal 

naast je staan   .Een brandende lucifer brandende pijn in 

me dat eindigt wanneer alle branden .Nam je nooit , door 

de manier zult u zeggen dat u last omdat je nooit verliet 

hem en weet dat je hield en altijd zal je liefde ...

 het cijfer

Ik hou van je vaker dan degenen die mijn hart kan 

verslaan ...

Ik adem uit | je inspireren | dezelfde lucht | tot liefde

Ik ben alle kleuren om uw wereld te schilderen ...

  Voor mij , voor u en voor degenen die net als ik

op een dag

Plantte een wortel in mijn hart vandaag , deze boom

Het heet liefde voor eeuwig leven kan worden gescheurd , 

omdat hij leeft in mij

transformator
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Glimmende machtsverhoudingen die werkelijkheid te 

transformeren.

Elektrische paneel regelt de posities en de omgeving van 

de universele kracht .

zonlicht

Verlicht de darmen

Verduisteren de aardse natuur.

Lichtbron valt als druppels op de grond dat de bron van 

het leven en het licht .

vuurtoren

Voortdurend op zoek draaibaar beweging van de 

afwijking.

elektrocutie

Noisy zenuwen knipperen met hart elektrocutie .

Elektromagnetische golven

Komen en gaan van de golfvormen gedachten rond de 

cirkel van de golven .

elektriciteit

Loopt door mijn lichaam dit huidige dat brengt me op het 

circuit wave

elektrische puls

Ik ben geschokt door elektrische impulsen circulerende 

modus .

Het licht van de waarheid

Intens schijnt de waarheid toen ontdekt door impuls.
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verduistering

Callan wordt de gekweld door stemmen heldere gevoel 

van .

kaarslicht

Brandt uit van de pijn

Geaccumuleerde de gesmolten was .

elektrische deuren

Open zachtjes aanraken , maar het sluiten geen tijd om te 

openen .

Motorcycle kettingzaag

Snijd met levendige haat wortels van donkere energie .

geëlektrocuteerd

Geëlektrocuteerd in felle rook is opgetrokken geheugen.

elektromagnetische turbulentie

Zwermen de turbulente oneindige electromagnetismos 

geesten .

ray opwindende

Als een opwindende energiestraal die geest verlamt .

Diabolical lichten

Elk wezen heeft een duivelse opwindende lichtflitsen .

knipperend

Knipperende lichten teistert mij

De passage van de ononderbroken keten .

gedimd licht
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Ondoorzichtige lampjes verlichten bizarre wezens in het 

schemerige licht .

elektrische Draad

Draden lopen door me lichaam bruisende energie .

10 elektrisch circuit

Subo en vooruitgang in de 10e circuit en er is een 

onvergankelijk stroomstoring.

elektrische val

Elektrische viel op de woorden van extase en gevoelens .

licht cut

Scherp en helder echo's ,

Schijnend licht grijpen overslaande stem .

Lightning Dark

Knippert verduisteren de dolende wezens met oculaire 

oriëntatie .

fluorescentie

Bloei en ondergang noch donder in alle richtingen en 

betekenissen .

" Ofusculência "

Piercing bliksem overschaduwen 's genot sensaties en 

looks andere.

gloeilamp

Kruisende bogen diep in je ziel dat de elektrode te houden 

- dynamisch en gloeilampen schokken .

Electrocutáveis
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Als een hint hameren mij de ongerijmdheden van 

gevoelens die vragen om een sterk en vastberaden licht.

Twilight afwezigheid

Wikkel me zachtjes in hoge lichten van mijn wezen 

zachtjes verrassen met bliksem.

herinnering

Geabsorbeerd akkoord op een heldere dag , ben ik de 

voorbereiding van uit de duisternis en de kracht van het 

licht te komen , zal kracht en energie te verdelen voor de 

hele constelar gemeenschap .

bedreigende licht

Bedreigen deze herstellende lichten die ons kwellen en 

laat voorspellen het gevaar.

Nachtlichtje

Dit licht dat u begeleidt in bucolische momenten en niet in 

staat om te confronteren je intimideert in het geheim .

rood licht

De intens rood licht en het blokkeren gaspedaal zenuwen 

.

schok

Zarpares shock en verontreinigingen geesten zonder 

impulsen up wijdverbreid.

Bedrijf Light

Verlicht wat niet gebeurt en geen van beide 

ondernemingen voelt licht .

donder

144



Donder malen en verbrijzelen hongerige geluiden van 

plezier .

krachtig licht

Krachtige lampen veroordelen anderen leven op onderwijs 

door stemmen

stralen

Hoe krachtig en verscheurende stralen die banden 

onmogelijk te binden snijden .

gedimd licht

Overschaduwd besef dat volumineuze lichtstralen dringen 

.

fel licht

Intens verlichten de nevelen van zwart licht

kosmisch licht

Als een indringende en diepe kosmos die 

vergeetachtigheid van de ziel verlicht .

Kracht van het licht

De helende kracht van licht verlicht mij de reden 

filamenten in de voorhuid van wanhoop , ik ben dankbaar 

.Dit licht begeleidde me in de richting van de huidige 

extase van het dagelijks leven , verlicht me ziek de 

toekomst en onredelijk om dan ja donder up slachten mij 

en knippert als ontdaan Dynamite fatale plezier.

Dus ja genezen door licht en beweging te genezen me en 

liet calorie ingewanden van strengheid en 

nauwkeurigheid.Ik weet niet of dit lampje gaat branden 

me afgelopen , want ik vrees dat ze geen licht run 

energie.Daarom zijn er twee polen , twee energie 
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uitersten .En ik werd getroffen door de positieve en 

genezing en niet de zwarte en rondspoken .Dit licht komt 

van de helderheid van emoties en rationaliteit van de 

directe en impulsief schemering, zonder overgang en 

ondoorzichtig zintuigen , niet ingebed gevoelens of 

genageld .Het licht is sterk, intens en branden alle haar 

stralen op die bezwaar maakt, sluiten het licht , om de 

zintuigen .

Er zal geen impulsieve energie en kracht te zijn , pak het 

talent je hebt en kracht als een scherpe blue ray en 

ventilaste van opvliegers ervaren en niet kwaadaardig en 

doordringende gedachten die ons slachtoffer als 

schaduwen zonder licht die zich voeden .Ik wil dus zeggen 

dat er licht in u en er is donder, stormen , energie en licht 

, in wezen helder licht , en zuiver in zijn meest primitieve 

vorm van de brand die brand die ons kruisen en voedt 

ons en soms brandt ons , zo is het leven 

gemaaktovergangs- en tegenstanders lichten tegen de 

reden of gevoel van energie die ons de kracht en vitaliteit 

van hun zwakke schokken en zonder kracht die verwijten 

en vind excuses oorzaken van hun betrokkenheid te 

verdragen, is er geen licht zonder energie en alles is 

energie ,alles heeft zijn licht en beweging en de huidige , 

is het wezen zelf , intimiderend en vaak confronteert ons 

met vreemde kosten die niet begrijpen omdat ze niet 

annulerend niet clash durven met andere energie, maar 

probeer je licht uit te zetten , maar zeaanwezig is en hoe 

het wordt onthuld infiltreert de zintuigen van het zicht en 

toont ons helderheid van denken door de stilte van de 

tijden , en zwijgt over het uitzicht verharden en te 

genieten van de roemloze handicap die anderen passeren 

negatieve of positieve energie.Maar het is een feit dat de 

licht blauwe straal intimiderend , maar aanvaardt dat de 

energie die het als je wilt om te dragen en dat de snelheid 
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van het licht , de directe , de tweede , de fractie van de 

tijd , en de tijd is ogenblikkelijk dus zullen er geen 

bezuinigingen opkader , noch de meest belachelijke 

gedrag want iedereen heeft het recht op energie , of het 

nu positief of negatief effect .Hebben de verscheurende 

effect van zwarte Faíska er gebeurt in de neutrale pool 

van gezond verstand en waanzin draagt   op de bruisende 

energie en honger voor het plezier en uitblinker , dus ik 

raad je je eigen energie te gebruiken om te bereiken met 

licht en esbaterá een brandende glimlach als as,ontdaan 

van warmte, maar hectische toen geroerd .Van een ander 

kwadrant hebben Blue Ray onverstoorde gedachte van 

Kerstmis en benadrukte boom lichten die ons leiden tot 

afleiding.Blue Ray kent de weg , richting, begeleiding en 

oordeel heeft om energie en fotonen , mogelijk 

kortsluiting , maar levendig en impulsief altijd reist met 

de snelheid van het licht , maar niet blue ray te 

kaderen.Het is deze overgang energie waarmee 

pragmatische energie, maar niet uitbundig obstructieve 

die ons verhinderen het leven van de snapshot , de 

donder roer en opvallend beïnvloedt de geluidsgolf die 

supersonische snelheden , maar niet zo krachtig te 

produceren .Als een directe confrontatie en overweldigd 

door slimme mensen dikker de ondoorzichtige lichten die 

vervormen wat echt is en lijkt onwerkelijk, maar er fictief 

lichten het is ook de kracht van de verbeelding licht .

 Blue Ray

Woedend Blue Ray binnenvalt mij worden laaiend energie 

die in de vuile poriën vooroordelen en intoleranties dat 

deze blauwe bliksem zal toeslaan stroomt .

laserlicht

Dit laserlicht doordringt en onzichtbaar dringt door tot het 
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ongeziene en onopgemerkt .Het is een psychische en 

meester licht in veronderstellingen die niets met het 

kruispunt eigen psychische .Onopvallende en onschadelijk 

oorzaken door middel van haar bundel zuigkracht van 

gedachten en vooroordelen met vergif te bezitten gif en 

haar tegengif .

Dakluik

Deze rook doordringt het licht van de geheime gedachten 

vodden herinneringen ongedaan gemaakt in losse 

hoofden van richting en actie , actie die motor die de stap 

van het hectische gedachte van langzame en 

ongecoördineerde massificador DUREND afkoelt.Piercing 

in de vrije tijd is enthousiast en verdeelt de hersenen en 

spannende lichten Deambulante lichtnet stimuli .

Deze herinneringen die zijn het verlichten van de zolder 

voor eeuwig en sommige zijn altijd open of gesloten in 

kisten .

bliksem

Hitte en donkerder en wordt onbeweeglijk en stil, maar 

bereik en lawaai wanneer het gebeurt is buiten adem en 

overweldigend dat de woede infecteert om te leven en te 

presenteren onder andere verlichting en verlichting of 

zelfs eenvoudige maar opvallende vluchtige duisternis van 

zuchten en breekt demeer opwindende stiltes .Dit bliksem 

wist je geweten gekenmerkt door de uitgifte van 

welsprekende en gekreun die actie negligenciador gevoel 

van eigendom neerslaan zijn kans op het moment viel een 

andere bliksem in deze wereld.Licht grijze as dat deze 

markeren Verwarm de wilde en sterke ijzers slechts een 

gehavend u geïnfecteerd bent met het laatste licht grijs 
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en alomtegenwoordige toekomst dat niet vergeten en dat 

rebellie u .Knip de uitloper van het moment en propageert 

langzaam wrenching en uitbundig te vertellen je dat je 

bestuurt , en gooit je in een goed licht die verdrinkt in het 

geheugen van incontinente woorden en gieten uw dorst 

naar licht.In rep en roer zijn de smeulende sintels van 

een magnetisch lichaam die fluitjes en knippert in je hart 

brandt van verlangen naar iets , viriel en mannelijk of 

vrouwelijk en sensueel dan , deze dubbele belediging je 

personage als een dubbele persoonlijkheid die zelfs aan 

de ene kant niet oplevert ofeen andere .Deze lichtgrijze 

warmte het donker en de frivole en moeten in hun 

warmte-isolatie van regen en verslond die verspreid over 

de continenten en tijdloze ruimte.

In het licht van genot

Dit licht dat binnenvalt en geeft ons inzicht luxe en leidt 

ons naar de talloze genoegens deprimerend en angst 

chemie sedentaire plezier, maar niet knapperig , maar 

gedrukt in naïeve vreemde gezichten van plezier dat het 

wezen of een gevoel of emotie te verlichten.Emotie die je 

voelt plezier oogverblindende en glanzend en verlicht 

contracties gevoeld door de overmaat aan uw plezier, dit 

eigen risico dat ons doorverwijst naar andere zintuigen en 

genoegens .De geboorte van plezier ontwikkelt en voedt 

zich met verslaving die niet zal krimpen en niet kan 

bewegen en botsen in gekke plezier ontkenning haar.

hypnotische licht

Betasten voelde me in het gezicht van het licht 

hypnotische getuige gevoelens die de wens van de 

verslaving die licht dat ons leidt te stroomlijnen en te 

geloven dat er licht beloven .Want het zijn we geneigd 

zonder credit en geen schulden , stagnerende als 
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hypnotische leven van transcendente wezens die genieten 

van hypnotische plezier bronnen .Ondeugden dat deze 

rave haar en wenkbrauwen geladen bescheidenheid en 

luiheid .Transcendente dit licht dat ons leidt tot nieuwe 

uitdagingen in dezelfde gedachte in andere reactie , deze 

krankzinnige en pure reacties geconfronteerd met de pure 

wens om het licht in zijn macht om te worden gevoed 

door het en gedreven door losse stenen die bij elkaar 

komen , zoals klei inverwarming.

fel licht

Intens dat licht is verdeeld tussen de vervreemde lichaam 

beweging en oscilleert tussen twee eenvoudige manieren 

om lichter te maken, maar zonder enige voeding , het is 

self-contained en blijft in verdriet en ontzetting van 

systemische hypnose dat voedt en ontwikkelt .Maar 

bewust is een intens licht gaat uit en zelf zendt dezelfde 

bevoegdheden uit.

psychedelische donder

Psychedelische verstrengelen in het geluid van de donder 

dappere die ondersteuning en verbetering van de 

afwijking die afkomstig is van het feit dat we onder deze 

trovoa- de psychedelische .Nou hier straalt coherent licht 

zonder bevoegdheden of schubben , dat slechts een 

voorwendsel voor de afwijking van de zwarte donder , die 

kooien en grunts in de vreemdste en diep gevoel van 

reden absorptie zou zijn omdat het afgaat , bereik en 

beweegtzonder de minste geheimzinnige , schijnbaar 

wereld van psychedelische verlichting teisteren wie het 

als je wilt om te slim af , of genieten van genoegens 

wankelde geverfd geschaad door schuine kleuren 

stagnerende , niet bereid om te maken of louter 

verwennerij .Doordrongen van de geest van de gedachte 
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van fragmenten van gefragmenteerde feite zijn degenen 

die een andere wereld voorstellen , weg van verstoringen 

die ons irriteren als toen we krassen op het oog, of 

gewoon knipperen.Deze beweging vervreemd andere 

beweging , gloed en spuit de verre en vergeetachtig 

geesten aan het simpele feit dat het een drukke en 

hectische .Thunder is psychedelische en verdrijft geesten 

zonder hen te manifesteren , want er zijn , is een 

parallelle werkelijkheid van geruchten en 

onverzettelijkheid als de boeman , en niemand hier eet 

bizarre persoonlijkheden en aliassen van reeds bestaande 

, hoewel er inderdaad .Vandaar dat alles is onwerkelijk 

heeft tijdloos verhaal , maar heeft niets , bang , bang dat 

deporteert in een horizon van 5 dimensies , polígonas en 

lineair, maar niet waarschijnlijk of zelfs aan een trait 

onderwerp , deze eigenschap is dat de hersenhelftenen 

het transcendente apotheose dacht .Geen bloemen of 

groeit in filamenten van abstracte ideeën waarom , ja 

karakters worden geboren pulsen ooit gezien , en versierd 

, imitatie bewegingen en geschiktheid voor het moment, 

maar alles bewust gemaakt en minimaal berekend .Geen 

berekeningen donder echt is en onvoorspelbaar dat er een 

echte spontaniteit , dat is absurd te denken van een 

andere bron van energie psychedelische .Maal en maal de 

hoofden van weleer en heeft desvanecestes in gele 

bladeren en opgegeten door bibliófagos , en zonder 

doorzettingsvermogen intimideren verouderde geheugen 

en maakte nagemaakte en om zijn maatregel .Omgeven 

door meetapparatuur Ze verwelkomen de Abessijnen 

rotulantes en lachen om de donder van de Abessijn .In 

het licht van het verleden vermanen aan degenen die in 

het licht van het verleden te leven , die sterven aan 

voorbij binnenvallen prominente hemellichamen in feite 

gebeurt, het onmiddellijke .Maar alles is helder vragen, 
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meer of minder fel licht, maar zijn energetische straling 

die niet compatibel zijn met het verleden zijn , zelfs de 

vorige mo- ment .Verleden lichten waardoor stoten 

schadelijke stralingen maar elke stralende licht dat wil 

ontbranden op ieder moment , momentum of moment 

niet overschaduwen .De afgelopen snijdt de onderhavige , 

momenteel momentum , tweede of fractie , maar niet de 

energie vermogen of de helderheid beïnvloeden .Wij zijn 

daarom altijd op tijd voor de krachtige en heldere licht 

van extase stroom die de wind snijdt in het gezicht 

genoegens tot dan ontdaan van rotaties intenties rond het 

plezier van het doen van licht of verlicht wezen , want wat 

telt zeker is is de kracht ofspanning intense stroom die de 

elektrische impuls die door simpelweg te kijken ernaar uit 

om het licht van zijn verleden , minder intens licht , 

straling uit vorige levens , maar dat betekent niet 

begeleiden het principe van licht leidde tot de lichtpuls 

beweging ontmaskerd triggers , woonde detweede 

momentopname , maar een simpele klik en klaar gemaakt 

in de bittere licht en kijk gevaarlijke en brandende blikken 

van afgunst en haat die gewoon kruipen rond lichten van 

het verleden en zich vastklampen aan hemellichamen met 

bestraling .Goed straling straling en dit is vervuiling , 

zodat niets sterker dan licht uw licht op dat moment allen 

tijde alle stroom zonder straling , omdat geen licht sterker 

is dan de andere , is het een kwestie van stralingen niet 

bij mij komen met deze aangeboren lichten want ieder 

heeft zijn puur licht , dorst wil en verbeelding en energie 

ontwikkeling puur en creatie .Licht magie die kleuren 

heeft in haar licht , weerspiegeld in de kleuren geel 

zonne-energie .In feite is er niet veel licht , is er enige 

overblijfsel en evenwichtig bestaan   van foci te 

objectiveren wat is niet aansprakelijk te bekijken .Dus er 

is niet echt, is de vrucht van krachtige straal die ons 
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bewust zinspeelt .Maar stralen wat is bewustzijn?Wat is 

echt bewust of onbewust lo een barrière die waarschijnlijk 

niet materialiseren voor een veel zin om te doen en om te 

begrijpen dat al geleid voor het moment.Dit verval 

materialiseren vooropgezette barrière en zeggen dat ze 

onoverkomelijk stromingen als er in feite geen echte 

barrières.Alles is zo denkbeeldig en echt of onecht wonen 

allemaal in dezelfde stroom van illusies , de zetel van 

andere geesten, die geen invloed heeft ons in de 

waarheid , want er is , of er inderdaad geen barrière 

tussen het verlangen en het licht van het onbewuste altijd 

aanwezig in het bewuste enwat - wij behouden onszelf 

omdat we geloven in ketens , maar ook hier zijn er geen 

stromen of impulsen , maar er zijn denkbeeldige 

ruimtevaart hemelse wezens die leven zoals het zegt in 

het licht van het verleden , met een meerderheid die 

besloten dat het licht moest de macht hebbenof 

maatregel , maar dan weer wie zijn zij om te interfereren 

met het licht , het licht niet noten speelt aan het licht en 

is te kijken naar haar uit.

natuurlijk licht

Het is logisch dat deze helder en natuurlijk licht , is het 

natuurlijk om te voldoen .Conformiteiten , tegenspoed , 

conflict, het dienen als louter aflaten accumulator 

houdingen en problemen bewust , maar niet zo diep als 

ze zijn natuurlijk .Tussen natuurlijk licht en is er een 

minimale schok toen dat de natuurlijke omringt ons en 

maakt ons stil en gerust te voelen , want alles is normaal 

en natuurlijk .Lucht , natuurlijke vreugde die ons omringt 

, die kloppen en slaat op de vlucht en vooral ontroerend , 

zachte aanraking voor degenen die graag pufjes van 

lichtheid .
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Kernenergie licht

Krachtige bron van energie straalt ons heen verandert , 

psychologische veranderingen , die vervolgens rekening 

houden met de hit van dit kernenergie .Deze levendige 

licht energie groeit heldere effect van transcendente 

wezen van mutaties en dat het in feite niet te lijden , 

maar als een pauw sijpelt ons impulsen van in beslag 

genomen en dat leidt ons om te handelen.Boost deze 

dynamische en heldere explosieve straling.Daarom 

hebben we het hoogtepunt in hun energie- kracht , zal 

zijn nucleaire middelen die corrigeren en storten het licht 

onmogelijk om uit balans te brengen , want het is de 

belichaming van kracht transformatie.En niets sterker dan 

de beurt , deze verandering die ons roept en versterken 

ons over straling.

psychotrope lichten

Als bij toverslag of harmonie ze landen en zweven en 

sloeg deze psychotrope lichten vleugels die ons fascineren 

en wisselen de werkelijkheid te worden als een goede 

wens , maar het is te hopen voor een slecht voorteken , 

wanneer we deze wereld , waar hij als tijdmachine brengt 

ons weg terugde echte dimensie en neemt ons mee in 

een wereld van fantasie, onwerkelijk of genoegens .Dus is 

er een derde dimensie van de activiteit van de zintuigen 

en donkere energie wanneer bekeken vanuit het 

perspectief van andere gekke door onheilspellende 

realiteit naar zuurstofvoorziening en stromen psychotrope 

lichten wint terrein in verschillende perspectieven en 

wulpse afmetingen en die uitblinken degenen die 

behouden in sporadische afleveringen .Niets 

tegenstellingen tussen mondiale omstandigheden of 

lichten of omdat de aard zijn de lichten .
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donder

Als een bittere breuk en glanzend , infuriates de donder 

dat het land van de overlevenden van amórfica en 

transparant licht feeds.Vluchtelingen in hemellichamen 

bitterheid ze blijken oncontroleerbare woede versterkt 

door deze lava licht en kracht .Burns en voedt het licht 

van zijn die laat binnenvallen door deze ongunstige black-

outs in de duisternis afwezig van licht en stiekeme macht 

en dat laat acalorar door magma energie donder en 

verhoogt het geluk van het licht.Geluk van lichtstralen 

van atypische wezens zijn.

generator

Hou generator , generator of Love!

Wat brandstoffen dit niet virtuele vleselijke verlangen, en 

deze emotionele band transparant kussen en dorst naar 

iets van vitaal belang voor de ontwikkeling van 

emotionele energie en elektrische banden .Deze 

generator levert ego's en persoonlijkheden met verborgen 

gezichten in het dagelijks vertegenwoordiging als bij het 

nemen van het ontbijt of diner, of water dat de energie 

van de dag - tot-dag -feeds.Geen maskers of 

verscheurende gedachten , enquadramo ons in 

werkelijkheid de energie van liefde of de liefde van het 

elektrificeren van energie en scherpe piercing en 

representatief uitziet liefde en eenzaamheid die leeft 

gevoed door een kabel die nooit wordt afgesloten , een 

onvergankelijke kracht, maarwaar, voor altijd!Altijd het 

elektrificeren van de wens om dorst te kijken en wat 

geduld uitvinder van de monotonie van de dag en schuine 

gezichten die niets in elektrische medium zijn losse 

draden vertegenwoordigen .Waag je in de verbeelding 

van de aangeboren motor en een pionier in realiteit maar 
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met stikken de momentane contact.Contact essentieel om 

levensduur van de motor , motor deze zijn van consensus 

realiteit en niet aanwezig, maar niet bewust van andere 

werkelijkheden bijna onmerkbaar naar de bewuste wens 

zijn, maar het is er !Er is altijd aanwezig in de zin van 

directe kansen , zodat de media kunnen niet waterig zijn, 

maar dia's in de media liefde generator gedachten en de 

beschikbare middelen ;over liefde generator is altijd op de 

loer en alle andere niet- virtuele omgeving en beheerst dit 

hele wezen zich overgeeft , dan kunt jezelf niet af te 

stoten van het plezier die het genereert , en woekert in 

deze immer aanwezige gezichten van de ziel stuk dat je 

altijd al wilde verstikken.Want het kan niet verkopen een 

stuk van energie , zoals energie is een multiculturele en 

in zijn gevoel van tevredenheid, voldoening dat 

verschillende realiteiten ontwikkelt, want wij zijn virtuele 

en denkbeeldige , alleen in het bijzijn van anderen of op 

de spiegel verborg de nieuwe regulerende 

energiebelastinggeest energie van de neutronen , dat dit 

de echte dieren van het licht .Draken licht kan oplichten !

elektriciteit

Deze stroom die door ons en revitaliseert dagelijkse geeft 

ons kracht en mime glimmende en dolende wezens , ja!

Wandelaars , omdat het kan de kracht van licht of zieke 

en herstellende onderdrukking die belediging van de 

dualistische en onderdrukkende realiteit.Niet abatas u op 

over deze huidige negatieve polen infiltreren het 

onderbewuste en het verminderen van diepe pijn van 

kritische en oppositionele persoonlijkheid , voedt je liever 

de transcendente werkelijkheid en positiviteit van anti 

chemische en chemische feeder circuits van de geest van 

innovatie en prestatie, prestatie ditdie niet overdraagbaar 

is als overeenkomend Ridas verwoede feeders geen 
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plezier, maar sleept de geest om de magnetische golven 

van het denken en de transmissie van dit.De overdracht 

van gedachten is echt en magnetiseren en ontwikkelt 

circuits en niemand kan ontkennen deze circuits hebben 

de huidige spreads in de tijdloze sfeer van sensaties en 

genoegens onderdrukt omdat we allemaal beginnen te 

bètablokkers externe energieën maar dat verbetering van 

onze dorst naar het leven .Deze impulsen dus van invloed 

op ons denken en soms gebeuren of conflicten in het 

denken te ontwikkelen , maar dat kan de elektrische 

geluk te brengen , dat de opwinding van de poorten zal 

leiden tot de externe realiteit .

blauw licht

Getriggerd sterke emoties blauw licht kruist bruggen en 

trappen en infiltreert de kracht van gevoelens die voedt 

en ontwikkelt dit potentieel geestige .Verwelkomt zijn 

ultra gevoelige balken schoonheid van transparantie 

welsprekende vriendschap die op zoek naar een beetje 

meer blauw , sterker, intenser , en ontwikkelt in ons 

sterrenbeelden met diepgaande gevolgen voelen en 

vervreemd in dit aardse golf.Deze macht beïnvloedt 

schuine verstand beroofd van gevoel van het leven in de 

kleuren blauw , turquoise die diepe en blijvende 

vriendschap , het draagt   zelf magische balken van 

waanzin en genot liefhebbers van zeldzame schoonheid 

en toning blauw .De draden van de schemering intensiteit 

zij ontwikkelt en verzendt energie en warme 

beschermende van het kwaad en lekkernijen met pijn en 

stilte, nee, niet een masker dat ontgaat en verwijst ons 

naar abstract denken , het is eerder een sterke blauw 

licht en versterkerreële en imaginaire plezier, maar het 

beïnvloedt en die altijd van invloed op haar te bewegen 

en opraken limieten voor de intrinsieke en blijvende 
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vriendschap.Ze wordt verliefd en hoe die beroofd van de 

rede , maar eten serveren om emotie , komt en brengt 

plezier en lust lekkernijen , dat plezier is calorie en 

binnenvalt alles en is een razernij van opwinding met 

deze blauwe licht dat gaat liggen en rolt abrochade 

accumulatie van energieën die afbrekende met de tijd , 

maar dat verdwijnt niet in deze toekomst , is namelijk 

altijd presenteren deze beschermende licht dat niet laten 

evolueren van het niveau van oncontroleerbare heldere 

plezier.

stroom draad

Levendige onderstroom van angst loopt door lichamen via 

elektrische kabels hoop feeders en iets nieuws en 

verbazingwekkend dat de statische bewegingen verlaat , 

maar met snelle en wishful thinking .Verlamd beweging , 

de spanning stijgt in de framing en daadwerkelijk 

gecontroleerd en gemeten bewegingen van de trap van 

het denken , die ons bindt aan elkaar.Is deze ladder 

gedachten die we categoriseren gedrag , gezichten en 

bewegingen en het raamwerk dat we in de afdaling en de 

beklimming van de momenten van het leven , het licht 

voedt de roltrap zonder stop brengt u naar de waanzin 

van de werkelijkheid die gelden in sec .XXI , energie , 

magie, kostuums , allemaal met schijnbare harmonieën , 

maar pas op de trap , niet iedereen zal de roltrap van het 

leven , zijn er wezens die trappen die opstaan   en vooral 

iemand ondersteunt klimmen , is dat genoeg of is het een 

kwestie vansaldo .Machtsevenwicht is essentieel voor de 

balans van de beweging en daalt en stijgt naar het niveau 

van elk wezen , maar niet verdienen allemaal naar 

beneden te gaan of om ons te steunen op de klim , 

inspanning en volharding is de sleutel , dan weer omhoog 

naar de geest van opoffering ,zonder letsel of stopt en ze 
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nemen u mee in het licht van het denkend wezen .Geen 

saldo van de externe krachten die kan geven , de stappen 

zijn solide en gevoed door kabels van hoop te komen tot 

de belangrijkste elektrische kabel van de cyclus van het 

leven , de energie die de aarde voedt .

bruisende licht

Cai en burble , verdund en breidt uit in een lichte 

vertakking onneembare verlangen , het is illusie 

bruisende lijkt alsof al het licht dat vervolgens crumble 

wanneer zij worden geconfronteerd met externe realiteit 

.Begiftigd met boosheid en valse sporadische waanzin 

bruisende verlangen als de liefde zet uit en vervuilt , 

beslaat alle gedachten en toegestaan   om te domineren en 

te dominant, het is de uitwisseling van vernieuwende 

energie bruisen nek die gaatde lichtgevende inhoud daar .

Lit hemel

Niets sterker dan het verlangen naar de perfecte balans 

van heldere hemel te bereiken , want zij zijn de sterren 

die je geeft het leven en bewegen gedachten en ideeën of 

zelfs de wens om beton.Niets mooier dan de hemel 

verlicht door constelares energie die een beroep doen op 

een constante interactie tussen de sterren , en de kracht 

van de sterren is uniek , als ik zeg iets sterker dan een 

ziel met verlichte hemel wil en het verlangen naar 

verandering en interactie en contactsterren magnetiseren 

gedachten .

Energie drain

Het maakt me bang hoe energieën verdwijnen in rook 

zonder vuur , dat wil zeggen niet te willen het COS 

werkelijkheid mica interpreteren.Ik ben teleurgesteld toen 

vitale energieën worden onderdrukt door accommodatie 
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en kristallisatie van gevoelens is ongetwijfeld een masker 

van politieke correctheid .O ziel van pure energie 

transformeert je in een magische en vliegt geesten die 

geen impuls stroom van ware feiten en de wisseling van 

de dingen veranderen stappen en cycli waarvoor alle 

passeren en te ontwikkelen , maar nooit in de weg van 

angst ende sofridão gevoelens .Bevrijd jezelf en breidt u 

last en vooral de mutatie van het leven , deze 

verandering die ons drijft .

Licht van het leven

Ondergedompeld de waanzin van passie.Waarom 

instinctief liefde en wil bemind te worden passies en 

teleurstellingen openstellen verschillende illusies .Misleide 

en hou me focussen en concentreren gedurende de 

methodologie van de liefde voor de waarheid , dat elke 

leugen doorboort .Naakt op het speelveld van de geliefde 

we worden geconfronteerd met de ware identiteit van het 

zijn , zo geliefd worden vereist dat we een diep bewust 

van waarom bemind en toch is er een noodzakelijke 

tweedeling van goede smaak op basis van wederkerigheid 

en ook liefde , deze dialectiek wordt vermoed1 + 1 = 1 , 

als logisch kan men niet genieten van alles.Dus logisch 1 

+ 1 = 2 , correct, maar het gedrag zal niet productief zijn 

als het resultaat niet de technische bind de attitudes en 

waarden en gedrag in het algemeen , zodat dan is er een 

verenigd positie in het midden van het vrijen.Begrepen en 

is dit waar enige bron van plezier, of zijn individualistisch 

of er andere maatregelen worden als ware vrijheid 

betekende actie .Nou , ik heb niet genoeg om de volgende 

stappen te overwinnen , logische of onlogische zal het 

criterium zijn voor velen van jullie geleefd , ik wil er 

absoluut zeker van te zijn , dus ik stel me kont van tijd 

tot tijd , en vandaag is er nauwelijks ezelsals zodanig , 
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zijn er nogal kunstmatig ezels , die bedriegen, maar die 

echt verstand ontstaat soms in deze rol , neem je eigen 

conclusies .Ik ben hier niet voor , dat overigens over 

dwaasheden hebben angsten , en attitudes die geen make 

sinds gekke is alleen in bepaalde omstandigheden en 

wanneer beoordeeld door anderen , dat wil zeggen is 

vaak afhankelijk van de " leefomgeving " .Omleiden van 

een deel van die redenering dan wil ik zeggen dat ik gek 

ben, neem ik aan dat hield veel mensen en dus , wij zijn 

nooit tevreden , we willen meer liefde en meer en meer 

... waarom zoveel liefdevolle ambitie als ik de vraag 

stelde .Retreat het volgende te zeggen: ze zijn allemaal 

vrij om dwaasheden te begaan in de liefde , zijn we 

kwetsbaar en vaak gemanipuleerd .Wij willen geloven dat 

het waar is dat de liefde , waarom, omdat we al liefgehad 

, dat gevoel dat genegenheid wekt en activeert de 

wijsheid van het leven , de daad van liefde en doorgeven 

van die liefde duidelijk en spontaan , ik wil zeggen , want 

ik heb het recht om bemind te wordenwant dan houden 

van elkaar en geven licht om het leven door een één 

inspanning en richting op een pad zonder tranen of pijn 

.Geniet van een heerlijke wezen dat je presenteert de 

maximale energie ouder.Het licht speelt in de balken die 

het zonnestelsel verlichten zelf , geloof me .Nog nooit in 

de verre horizon vangt het licht van de liefde , want het 

verspreidt door contact, het revitaliseren van deze 

energieën te stimuleren.En niet groeien en de vergelijking 

is 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus oneindig.Nou, de 

liefdevolle veld voor magnetische krachten , verleidelijke 

kracht en het aantrekken van het verlangen om te weten 

, en voldoen aan de wens of gewoon genieten .

energie verenigingen

Licht: hitte : zon : vermogen: segregatie : speeksel : kus 
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: delen : gevoel: vreugde : party : verjaardag : 

Verjaardag : Leeftijd : leeftijd : geduld : 

doorzettingsvermogen : Conquest : offer : Pijn : Healing : 

Medisch: Gezondheidszorg : Vitaliteit : 

Energie:vermogen: impotentie : frustratie , verdriet : 

verlies: vertigo : dizzy : crazy : crazy : ziekenhuis: 

ziekenhuis: ontbering : verlangen : het verlangen : wil : 

win : win : Battle : oorlog : dood, verlies Verdwijning : 

nee : eenzaamheid : denken :creatie : uitvinding : leugen 

: wreedheid : immoreel : straf : straf : berisping , boete : 

Politie: bescherming: Veiligheid: stabiliteit : balans : 

onbalans : abnormaal : de ziekte : de psychiatrie : help : 

therapie : klinische : injectie: verpleegkundige: morfine : 

Drug :illusie : teleurstelling : angst nervositeit : Voltage : 

strijd : strijd : Fighter : Winnaar : ras : concurrentie : 

adrenaline : angst : angst : twijfel : vraag: vraag: 

antwoord: vraag: nieuwsgierigheid, belangstelling 

;tevredenheid, plezier: Orgasm : gevoel: consciëntieus : 

accountability : schuldig : schuldig : onschuldig : Gratis : 

Vrijheid : Justice : eerlijkheid : waarheid, oprechtheid , 

transparantie : Invisible : Unreal : onbestaande : 

verbeelding : creativiteit , droom : slaap : rust : vrede 

:kalm : Quit : stop : teken : symbool : Tekening : Potlood 

: rubber : Band : Road Reizen : Vervoer : Trein : lijn : 

Naald: pin: Naaien : Operation : Interventie : verandering 

: Overgang : stap : scaling : Classificatie : Index:termen 

: woorden , zinnen : dialoog : communicatie : uitdrukking 

: Demonstratie : presentatie : Inleiding: preambule : 

inleiding : Boek: Blad : Boom : natuur : Wind : Lucht: 

Zee: fire : aarde, zonnestelsel : energie: licht : 

vermogen: rayblauw :)

energie renovaties

Leeft onvrede met voldoening
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Welvaart van Licht

Ik ben alle kleuren om je wereld te schilderen

verlammende licht

Iets zal ons tegenhouden als we willen blijven , maar 

waarom stoppen als het is actie die zich ontvouwt en 

genereert emoties , sensaties en prikkels , want als 

iemand reageert op ons en reageert actie mijn vrienden , 

geduld en intelligentie om te begrijpen de andere 

geconfronteerd pijn.Dat is de vraag waarom het vrije 

energie die ons verlammen alsof we kinderen 

onbeantwoord waren .Moed mijn lieve woord is een orde 

te worden beoordeeld en die de rechter van de rede , die 

normaal en abnormaal ... iedereen kan zijn zal zijn !We 

hebben allemaal geloof en ik heb vertrouwen in degenen 

die geloven te geven dat gevallen van zorg van de wil en 

alwetend en dit verlangen , maar als een harp die 

zinspeelt en ontgaat zendt geluiden zeemeermin met 

hallucinante echo's .Niets meer dan ontspannen en te 

luisteren hebben we twee oren en één mond te luisteren 

naar twee keer zoveel als we praten en zwijgen is actie en 

niet naïef of ongecontroleerde , paar weerstaan   je zal 

proberen stilte kan zelfs martelende zijn, maar te 

beantwoorden veel subjectieve kwestiesen 

kameraadschappelijk stilte zwijgt , maar kan functioneren 

als het perfecte wapen verlangend impulsiviteit en 

onbeheersbaar verlangen zo te kalmeren en te luisteren 

luisteren stilte in jou !

Als op een dag een afstand

Als op een dag een afstand , zou vernietiger , eng , 

luidruchtig, of was meedogenloos helder, mooi , stralend 

en energiek ... Elke straal heeft als de mens verschillende 

kenmerken , verschillende werkingsmechanismen , ander 
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licht , dat wil zeggen elke straal /zijn uniek en exclusief 

.Nou als een dag een afstand van ten minste het was 

origineel.Elke straal heeft de vorm van actie , zoals op elk 

gewenst moment de mensen die delen soms ontstaat 

fracties .Handelen we op de balk / zijn, konden we de 

richting en de bestemming te wijzigen .Ten aanzien van 

de bestemmingen en de eerste keer dat ik zal de naam 

van God te roepen , op een dag verscheen een gesprek 

overtuigingen en geloof met een koran volger die mij het   

volgende verhaal verteld , die ik zal beschrijven hebben : 

bent u spel voor een bepaaldehanden en heftige vraag 

God om u te verlaten de maximale score en liet je een 

verdomd .Mijn lieve het verhaal komt erop neer , maar 

die uiteindelijk de informatie vrijgegeven ?Maar afgezien 

van dit verhaal wil ik u vertellen dat we actie en radius / 

handelen met de omgeving en elke rolt de dobbelstenen 

met je energie / vorm / gedrag.

Leringen van een afgestudeerde vader in het licht van het 

leven

Ik dank mijn vader deze bijdrage toe aan mijn leringen en 

... een beetje van alles ... dat is hoe wij ... wij gevormd 

wanneer we zijn alert op het leven ... Bij ons heen ... met 

gevoeligheid voor alle

reflecterende licht

Ik reflect'm gewoon gek

heldere ochtend

Hoe goed zo wakker in mijn wereld , met de kanarie te 

zingen , vissen zwemmen en boom zuurstof te voorzien.Ik 

bied u mijn handlangers : de kanarie pinten betovert met 

haar zang .De wijsneus vissen zwemmen en glijdt over 

het water .En de Amazones bonsai die ademt en 
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inspireert .In deze drie glinsterende wezens en 

inspirerende van mijn wereld , ik houd meer van een 

wereldbol in het venster dat de wereld zoals het was 20 

jaar geleden bedraagt   , slechts een voorbeeld van de Unie 

nog bestond rep.Socialistische Sovjet .Ik heb ook twee 

woestijn rozen , zowel samengesteld door de tijd korrel 

zand van de woestijn dat maakt me voor ogen een 

verenigd wereld , in de wereld zijn deze rozen één in de 

originele kleur die mij doorzettingsvermogen betekent en 

ander geschilderd in sterke groene tintensymboliseert 

voor mij hoop .In mijn schrijven wereld , denk ik , en ik 

voel me alsof ongestoord.In een perfecte warme 

omgeving en de heldere ochtend om wat liefdevolle ziel 

hier schrijven die willen voorstellen dat de roos van 

gemeenschap .

200 dagen met de " vulgaire " Moorse filipe

Ik werd wakker in een andere realiteit dan gebruikelijk en 

verkend rar schrijfcursussen door dit boek zou mijn wezen 

uit te breiden.

Ik nadenken over hoe de overdracht van denken en gelijk 

het om een   licht en zijn kracht.

Zoals we allemaal denken over meerdere perspectieven 

nodig om een   keten te volgen .

De ziel heeft verontrustende momenten .De manier 

waarop we naar onszelf kijken is niet altijd naïef .

De energie breidt uit .Onrustige geesten met 

misdemeanors worden bestendigd .

De stemmen in koor luider klinkt dan een stem .

De woorden zijn een uiting van kunst.

Vanaf dit punt zal er inspiratie zijn .Het kloppen van het 
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hart heeft zijn ritme dat de aderen uitbreidt .

Repressie wordt gedaan door stealth .

Hebben allemaal hun q .Alles wat we denken over het 

kwaad.Soms maken ze ons zwijgen.

We allemaal denken .De herinneringen zijn niet altijd 

aanwezig .

Niet pratiques haat omdat het slecht is .Niet alle tijde de 

mogelijkheid op het juiste moment .

Soms gewoon omdat we lijden .We hebben allemaal de 

vrijheid van meningsuiting .

Niets eerlijker dan de waarheid .Ik heb verschillende 

vormen van expressie.

Omdat het goed is om het evenwicht te hebben.

Het saldo is een routine- cyclus.Nerveus is een onbalans 

.Mensen houden ervan om commentaar te geven.

We hebben allemaal zuiverheid.De zon is een bron van 

energie.

De universele liefde verwekt mededogen.De abnormale is 

er niets gebeurt .Alle vergeten als we willen.Er zijn altijd 

meerdere invalshoeken .Zeer weinig ideeën overtuigingen 

.

Er onherstelbare dingen.Alle zijn onderworpen aan 

onrecht .

Liefde is een bron van plezier .

Altijd alleen en beschermd .Er zijn mensen die niet willen 

denken .

Bewustwording is een zaklamp die ons verduidelijkt .
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We hebben allemaal ondeugden .Soms hebben we 

angsten.We zeggen allemaal stomme dingen .Ik schrijf 

niet voor iedereen .

We hebben allemaal iets wat we niet willen onthouden, 

maar is goed om te weten wanneer we verdrietig zijn en 

altijd toegeven en niets te verbergen.

We hebben allemaal kwetsbaarheden.We voelen ons 

allemaal het plezier van iets .

Toen de gelegenheid schuilt opent de deur voor hem .Er 

vindt een betekenis ten opzichte van elkaar .Niemand is 

niemand en dus hebben alle rechten om te schitteren.

Vriendschap is altijd een goed principe een vriend is een 

ander zelf .

Volg je instinct zie je de positieve .

We kunnen allemaal worden geliefd en houden we houden 

is licht generator .

Toen we geliefd we dat gevoel moeten respecteren .

Het is liefde en verhoging van het geboortecijfer .Altijd 

met de woorden kruispunt games.

weerspiegelen !Capture is het leren !Greep is waar!

Voeren het zelf !

Ik ben , jij bent , hij is , wij ook zijn, ze zijn !We zijn 

allemaal met mij op!

En ik zijn ze!En ze zijn ons!
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En na al wie zijn wij ?Wij zijn waarom wij bestaan!

Wij bestaan   omdat we geschapen !

Creatie door middel van design !Licht van het leven !

Licht OntwerpenFantasie en werkelijkheid !

Dualisme tussen wat we willen en wat is in feite!Feiten 

interpreteren de werkelijkheid !

Werkelijkheid om ons heen !Habitat waar we geschapen !

Betekent dat transformeert ons!Transformatie / mutatie !

Innovatie en verandering !Veranderen cycli stappen!

Overgangsfase !

Overgang barrières !

Het overwinnen van cycli en moeilijkheden te overwinnen 

!

Aangemaakt en imaginaire moeilijkheden of werkelijkheid 

!

Moeilijkheden / problemen interactie tussen het 

onbewuste en bewuste !

Bewuste en prestatie!Onbewuste en projectie !Ontwerp 

van mij!

Bestaan   !

Ik besta binnenkort we bestaan   !Wij zijn een mij!

Een wereld !

Een wereld , een draaide ik op ons!We handelen op deze 

wereld en ze ons !

Ik handelen onder deel van u !

Je huidige op hen!
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Ze zijn de wereld!

Wereld wezens !

Wezens die zijn of niet!Levend of levenloos !Produceren 

licht licht vast te leggen !Licht energie!

Energy macht!Macht is het verlangen !Desire is willen !

Willen is echt!

Alles wat we kunnen bereiken echt!Real is de feiten en 

gedragingen !Gedragingen zijn actie!

Actie is een reactie op de wereld!World in Actie is 

transformatie!Transformatie is veranderen!

Verandering is echt!Verandering is een constante 

verlangen !Permanent zijn we in EnCalcE van een wens!

Verlangens kan worden onderdrukt !Niet alles wat we 

willen in de wereld!Ontevredenheid !

Van wat we hebben en niet daar!Geen onwerkelijk !Niet 

feitelijke gedachte!Geen feitelijk niet haalbaar !Wanhoop 

niet haalbaar !Wanhoop lijden !

Lijden dus er is !

Wat is ingevuld is niet te trekken het verlangen !

Als we willen wat er niet is !We zullen niet geluk te 

bereiken !Geluk wensvervulling !

Onvervuld ongeluk van onbereikbare verlangens !

Niet bereikbaar !

Produceert depressie !

Depressie psychologische toestand dat niet gebeurt .

Niet gedaan , niet feitelijk onwerkelijk !
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In de wereld zijn er onwerkelijk feiten die er zijn!Krachten 

en gebeurtenissen die worden geacht als wereld die niet 

binnen handbereik!

Niet haalbaar is geestelijk !Spirituele is een manier om 

me te voelen !We leven allemaal in de geest !Spirit / 

predispositie

Motivatie iets dat ons drijft !

Impuls om te handelen !

Actie op anderen !Handeling, actie!

Andere hen , ze komen !Ik versus hen ( wereld) !Sociale 

wereld !

Leren gedrag !Inbeslagname van kennis !Kennis van de 

echte feiten !Wapen van kennis kennis !Overdracht van 

kennis !Onder hen We I wereld!Ken de wereld is om in 

het!

We zijn ze de wereld van kennis !

We hebben allemaal enige kennis !

Kennis delen is om te leren !

Leren is leven !Live is om te communiceren !Rapport is te 

relateren !Relatie is om samen te werken !

Interact is om op te treden op de wereld!

Handelend over de wereld draait !Verander de wereld 

door de kennis evolueert !

Evolve is deskundig te zijn!

Kennis is weten beurt!Het draaien van kennis in een 

wereld!Multiculturele wijsheid !
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Oneindige wijsheid !

Oneindige onbereikbaar !

Wijs is een utopie !Utopisch is een verlangen om te 

bereiken!Zal!

Wil is innerlijke kracht !

Innerlijke kracht is dat ik !De transformeer ik de wereld!

De wereld wordt getransformeerd door hen.Ze zijn 

veranderende wereld !

Wie zijn wij transformeren de wereld!Door de rede !Reden 

gerechtigheid!

Justitie gelijke rechten !Rechten alleen omdat we me zal 

zijn !Plicht om hen!

We moeten eerlijk om de wereld te zijn!

Handelen met het bewustzijn en de echte basis !

Handelen met Voorlichting met onwerkelijke feiten !

Unreal feiten verbeelding

Verbeelding OntwerpenWat niet bestaat wordt gemaakt !

Scheppende kracht van de verbeelding !In staat zijn om 

te maken is om vrij te zijn !Vrijheid is om te weten !Om 

te weten is om te spelen !

Te interpreteren is om te nemen!Nemen is inzet!

Commitment is het verbond !Verbond is zweer het!

Jura is loyaliteit !

Loyaliteit is waar!

Waarheid is een!
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Uno 's me !

Wij zijn één wereld!

Wij zijn hen u wij .Wezens.

Groei wordt .Wezen is er.

Er is een echte feit .

Het is de realiteit dat we bestaan   en we zijn de wereld!

Wereld van de levende en niet-levende wezens !

De wereld wordt voor mij en voor u en voor hen .

De wereld evolueert !

Evolve is meer kennis te zijn!

Omdat deskundig is om kennis te hebben!

Kennis is weten !

Kennis is ervaring!Probeer het voelt !Gevoel is om te 

weten !

Alleen voelen wanneer we het ervaren !

Alleen als we geprobeerd!

Optie vrijheid te ervaren wat we willen!

Recht , de plicht om te worden gerespecteerd !

We willen niet , weet het niet!

We niet weten we niet om te zetten in !Verworven kennis 

!

De verschillende zelf in de wereld!

Je weet het niet, je wilt een andere vraag me proberen !

Elations van voortbouwend op de ervaring van het zelf en 

172



ze!

Er foute dingen vertrekkende anderen hebben 

meegemaakt !

En het is gezond verstand die niet goed zijn !Gezond 

verstand wijsheid van het leven!Wijsheid van het leven!

Gedeelde ervaringen !

Verworven kennis !Door interactie , interactie te 

transformeren is !

De wereld is interactie !

Wij zijn de wereld!De wereld ben ik, jij , wij , u, hen!

Delen , vriendschap !

Vriendschap medeplichtigheid !

Gedeelde waarden !

Dezelfde I op meerdere knooppunten .De maatschappij 

waarin we zijn .We hebben allemaal een vriend !Tussen 

ons kunnen we handelen !

Door op te treden tussen ons beïnvloeden we het!

Hij de wereld!Toewijzing van de wereld!Transformatie!

Nieuwe transformatie ik , wij , zij , u!Een nieuwe wereld 

.Nieuwe werkelijkheid .

verlangen

Geef me een kus ... net als die je weet ? !Geef me een 

kus verborgen , zoals die we surripiá- elkaar wanneer het 

verlangen groeide geeft me een zachte kus die je kent !!

Sweet sweet to know you !Ik geef je een kus mijn

slapeloosheid
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Ik slaap niet , omdat het niet wil slapen , ik wil om te 

leven.Hier is een obstakel dat me wakker houdt .Ik zal 

het aangezicht met slapeloosheid

Shadow Wolf Caricuao schaduw wolf was verloren , maar 

vond .Beschermde , maar alleen door keuze .Het voeden 

van uw behendigheid chemische stoffen en afgedrukt 

splijtbaar h20 .De zuiverheid eigen schaduw duikt naar 

avontuur en had een landing , Caricuao .Zoals wolf werd 

beschermd , maar door de houding alleen, 

ondergedompeld in schijnbare eenzaamheid .Vandaag 

schrijf ik met Caricuao wolf confronteert zijn wereld en 

interpreteren.Vriend onafhankelijke niet leven zonder hun 

wilde natuur , maar een echte newbie charitatieve leven , 

embryo in Caricuao waar ik afstudeerde heeft trouwe 

jonge bloed , eerlijk vooral een onverschrokken karakter , 

felle in zijn essentieel, maar eerlijk en respectvol van je 

vriendmetgezel en vriend .Dus trouwe reisgenoot en 

medeplichtigheid altijd geïnterpreteerd met warmte en 

stilte.Ik woonde een klein genoeg om de schaduwen van 

de straten en Caricuao Cª weten .Maar ik zag de moed 

wolf en vestigde hij stom en wettelijke vertrouweling 

vriend link voor hun vrijheid .Als er één ding is de wolf 

had was vrijheid , maar hij was alleen, alleen !En gratis!

Shadow Wolf extrahuman gloeiende energie in hun 

manier van zijn.Met zijn geblaf opgelegd zijn 

onafhankelijkheid wild van de aard van de genen 

.Besloten om hun kabeljauw en geestelijk alleen 

kerstavond met de wolf of liever Caricuao wolf schaduw 

op hetzelfde moment gratis in koor broederlijk met elkaar 

verbonden door een gerecht en hun drankje te delen .We 

zijn alleen door de keuze ?Claros zijn vrij om te denken 

als de manier waarop de natuur .Het was geschenk voor 

mij deze kerst de wolf Caricuao , maar hij wilde voor 

aangeboren genetische omgeving trekt u hun 
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chromosomen naar de vrije staat van zuiverheid van 

gevoel in hun eigen natuur .Raadselachtig als de manier 

van leven , maar gevoed door lust voor het leven en 

geniet van je eenzaam , maar de vrije hand om eventuele 

beperking of opleggen .

Ik en schaduw wolf zijn vrienden, maar niet karakteristiek 

in zijn manier van werken op een onconventionele manier 

van andere dwang , vrij zijn door moeder natuur en dus 

hebben we groeien en wat we geïnduceerde infiltreren 

ons.Havana Club is in het hart van de waanzin dezelfde 

dorst naar revolutie en we houden rekening met ons 

wezen , hier is een gratis, maar eenzaam pact met 

honden instinct voor samenwerking .

Met alle respect , je laat jou en mij !Wat vind je van mij 

en ik van jou?Ik ben u dankbaar voor het feit dat mij 

lezen , misschien begrepen !

Passing van de overwegingen al gelezen me hun elations 

nam al minstens welsprekende ongeopende geschenk aan 

de juridische uur al nachtmis of game haan dat is de 

verschrikkelijke vraag! ?

Reflectie op de begrijpelijke communicatieve extase tot 

een minimum en enkele stilzwijgen van de echo die ons 

scheidt .Handelingen zijn pijn van woorden , zelfs in een 

eenvoudige afwijzing van branden .Onoverkomelijk 

obstakel fysiek , maar niet door hormonale en spirituele 

chemie zijn helder.Hemellichamen binnenvallen ons voor 

de bloei van viooltje .Op zoek naar de liefde klaver , want 

rijkdom bestaat in het begrijpen van de veelzijdige 

wezens en altijd met iets toe te voegen aan deze 

visie.Een andere toevoeging , een verdere verhoging van 

dit verlangen naar mededogen en tederheid die ons 

verbannen naar de vertegenwoordiger van eigenwaarde in 
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sociale media .Bekijk het perspectief van het zelf één en 

ondeelbaar , niet alie- in geen testament voor meer 

wensen die zich voordoen in de cirkel .Deze cirkel van 

goud , doet gilde van goede trouw en loyaliteit en respect 

, voornamelijk als gevolg van niet bestaan   .Wij zijn zuiver 

en wilde in de handeling dus , en niets meer egoïstisch 

dan ik, die alleen maar om dat altijd binnenvalt elkaar 

met hun standpunt .Ontstoken de geest staat is een 

eenvoudige uitwisseling van ideeën , het is dringend 

beroep op het gezond verstand .Wanneer we of breng het 

zelf met de andere .Niets meer triviale verwerpen wat we 

niet willen , het is makkelijk .Liefde en liefde is nogal 

voelt de ander en niet ik.Constructieve houding van de 

link tussen ons wezens , lijdt aan een harmonie die door 

het samenleven met andere wezens .Gedrukt in instinctief 

gedrag alleen maar denken van mij, dan naar mij , en nu 

heb ik weer .Conflict omdat men wordt omgezet in zelven 

en ik weet nooit hoe vele zelven en we moeten volharden 

tot toegeven aan de ander.Het is een soort van gekomen 

om ons die altijd open is .Eu aandacht naar zich toe met 

dat wezen zelf knop jullie en welk niveau van egoïsme 

zijn .Nou het pantser ik er ooit - zo dat- kreten door de 

TU 's die er bestaan   en die meer eu eu te klikken op het 

harnas.En hoe komt het dan gezicht in de spiegel en 

worden weerspiegeld alleen het zelf dat bestaat omdat 

alle EU waren dat- pelo 's eu de wereld huilt .Want wij 

alleen, en dan, als we wilden worden aangevraagd Tories 

alleen vanwege het egoïsme van verschillende EU tegen 

EU.Eenzaamheid dat woord zeer zelf - liefde heeft , maar 

dat leverde geen meer ik hou van je te maken.Liefde : ik 

en gij omnia vincit amor liefde overwint alles .

Oh als je wist dat je wilde en er die u kent en waarom je 

moet nooit dit verspillende angst omdat het ernstige en 

verlangen komen sindsdien heb ik niet zien of geef zo 
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perfect zou een prestatie dat je kwam en je trouxesses 

brengen , zelfs niet opdagen om Opijn en niet willen 

macht , maar je kunt niet wilt dat ik wou dat de 

vergadering een punt is dus de zeer kleurrijke leven heeft 

vele kleuren die net even wat pinten zou hier niet moeten 

naast me kan ik niet zien de tuin rozen bloeien en vallen 

witte bloemblaadjes vervallen verlangen enverlangen 

nooit alleen , maar dump ik hier ben je er bent en ik wilde 

dat je hier en je mooie bruine ogen zijn als de zee olijven 

ze alleen als ik denk aan jullie herinneren me wakker 

werd, werd ik wakker ik vertrok zonder donker vond ik 

mezelf verlangen enverpakt passie verlangen in alles wat 

ik zag en herinnerde sterke kussen, omhelzingen sterke 

alles wat je gaf en ontving en vroeg niet naar voren 

gekomen wedergeboorte van zijn, en vroeg niet om 

verliefd te zijn zonder pijn gezien, ik wou dat ik had alles 

herinnerd enwat gaf mij was alles wat ze kon niet meer 

aangedrongen werd gegeven liefde, zorg , compassie , 

passie voor alles wat dat woord zegt nooit nee tegen een 

gratis hart en daar te wachten om te geven wat er 

gevraagd wordt of donatie is waar dat er is om te geven, 

zondervragen of te eisen als je niet hoort een niet delen , 

zoeken geeft aan het elixer schop en de schat die zijn 

gelijke niet , alleen een schat die niet goud is wordt 

duurzame liefde en wist wat ik wilde , maar ik heb je niet 

verteld dat je zaag heeft vindener was iets diepers , iets 

wat hij zag , maar niet vertaald was een macht zonder te 

hebben werd geboren , zonder te zien groeide in mij om 

me te houden en je schreef , en niet zien wat er groeit in 

mij was de liefde, het wasiets wat hij wilde , maar had 

niet , maar wilde dat inderdaad geliefd als hij graag zien 

groeien tot 's avonds allemaal gebeurt zonder angst , 

zonder beven zonder angst om te vallen in slaap op te 

warmen eenzaamheid als een hand onder het hart waren 
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er door het raam heb je niet zienmaar ontmoette , voelde 

ik het parfum was het een geur van sandelhout en jasmijn 

luisterde , maar hoorde niet echter besefte was er niet en 

ik herkende gisteren was hetzelfde , maar vandaag was 

het anders zag , rook en hoorde was het gezicht unieke 

tot aangezicht was ietsspeciale me pijn en het was van 

essentieel belang was ademhaling en het inademen adem 

voor u , heb je niet zien, niet worden gevoeld en was niet 

het einde , omdat je er waren, ver weg, maar dit vroeg 

een monnik naar voren te laten zien , de toekomst en 

geraden datwaren er in de achtergrond, in het raam te 

kijken zonder te zien u, zonder geef je jezelf bezig met de 

lucht vervoerd in de zee gaf je aan de geur van de zee 

nat ademhaling te leren kennen en de vreugde was wat 

hij zag de zee , het zand, de vochtige , de lucht, maar je 

ademhaling .

Ik steek een sigaret zorgvuldig en geniet van de harmonie 

tussen zijn en denken onderwerp maakt me dwalen 

tussen de rijen en stroomt in het denken ideeën en 

doelstellingen interacties tussen schrijver en lezer nooit 

gelezen draad te fuseren wat ik schreef , dat vreemd, 

maar ik ken iemandlezen waarom is het leuk , zal 

bereiken wat ik wil overbrengen of vaag sigaret ging uit 

en ik denk dat voor mij zal zijn ? !Ik weet het niet, maar 

ik schrijf als een vorm van spirituele en intellectuele 

bevrijding maakt me goed wou dat mijn lezers is tevreden 

en goed heb ik gekozen voor een andere vorm van het 

schrijven van de laatste tijd meer concrete'm niet zo veel 

licht en energie, maar door liefde en begrip 

bestemmingen , de geesthou luidkeels vriendelijke 

woorden voor iemand die het leuk vindt om iets lees meer 

liefdevolle, wijze en ik ben er met open armen te houden 

, vertrouwen zonder conflicten en zonder die ambivalent 

in mijn woorden ben ik meer direct en concreet te zijn 
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willen het gevoel dat gevoel dat brengt te krijgenlezer 

naar de schrijver affiniteiten daarom willen zijn wat ik heb 

altijd spontaan , maar aantrekkelijk voor vrienden van 

overeenkomst woorden tussen de letters die samen 

komen en vorm zinnen altijd verbinding , en zeer 

realistische hoop denken woorden , sorry meditatieve 

zinnen als ik denk wel geweest, maar het is goed om na 

te denkenal was het maar op het absurd als het iets is dat 

alleen maar bestaat om te zeggen dat ook bestaan   in 

deze eenvoudige wijze worden gegeven door middel van 

een gemeenschappelijke Moorse filipe voor alle 

ongebruikelijke lezen mij is het niet zo vaak apathie om 

te lezen wat ik schrijf en ik moet bekennen ,ik lees weinig 

, maar als ik doe het voor mij ook doet me denken dit is 

mijn uitdaging om te lezen en blijven lezen en te denken 

.Ik ben dankbaar en gelukkig meer dan te denken dat 

iemand anders denkt gedachten!Misschien niet het gevoel 

dat ik voel me als een regen op de steen komt in de stoep 

gaten worden verenigd onder zand en aarde moeilijke en 

veeleisende verbinding geen plaats , geen ruimte of een 

andere steen ziet een effectieve relatie stenen , aarde, 

zand liep op hen zo zijnrelaties interactie tussen koude 

stenen met of zonder zand of aarde , maar verenigd door 

de hand van de metselaar die samengevoegd en 

geperfectioneerd liefde over de hele aarde moet worden 

verenigd als de kasseien Mason is de man die diverse 

stenen met elkaar verbindt en niet harten draaiensteen 

maar gevoelens vormbaar naar elk ander stuk moet een 

set van stukken die bij elkaar uithouden enig gewicht of 

slijtage van de tijd durft de tour lopen we zo zijn de 

mensen die het meest te lijden belasting te vernietigen , 

maar als zij zich aansloten bij de impact kleiner board-t 

het andere stuk met liefde liefde het zand en vuil dat ons 

verenigt zonder zwakheden zal zijn , maar draag 
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geminimaliseerd worden wanneer alle stukjes bij elkaar 

en goed geplaveide man perfectioneert zijn eigen steen 

en voegt zich bij de anderen samen zijn sterk en zijn 

eenafstandelijk en solide manier over de hele wereld is 

iets dat ons verenigt soort lego zie een onbreekbare fort 

allemaal verenigd en feilloze als elke steen lijdt dragen 

niets dan zand in de plaats te zetten van de stenen als 

mannen leven alsman stenen wordt vervangen als gevolg 

van slijtage en levensduur zijn er kleine stenen, groot en 

zo dus degenen die als gegoten anderen die nodig zijn 

lapidaire is een man op de aarde zal gegoten om te 

passen in de juiste plaatste bekijken met een puzzel waar 

alle stukjes in elkaar passen , zodat iedereen een plaats 

en zijn niet minder belangrijk dan anderen om een puzzel 

zonder een beeld vervormd onderdelen zijn allemaal 

nodig in de wereld planeet aarde heeft alle mannen 

envrouwen niemand is niets , alles heeft een manier hoe 

te leven en met elkaar te verbinden hier is een enorme 

puzzel aarde die we bewonen en zijn verbonden met 

elkaar zonder het te weten , maar spelen allemaal een 

einde aan de puzzel meer rechten , andere schevemaar 

het is natuurlijk dat alles past na alles wat we willen een 

stoep pad is harmonie tussen de wezens die werken 

allemaal samen voor hetzelfde doel van de liefde en de 

verbinding tussen collega's als we onszelf kunnen geven 

of anderen voelen zich niet zien en niet de waarheid te 

vertellengevoel is er iets te delen en als het pijn doet om 

te wonen ook de kosten delen, maar omdat het niet alles 

vlot op te lossen , want als geest en we zijn 

gekostumeerde gevoelens zijn ons gezicht ons gezicht en 

als je als iemand moet het gezicht zodanig te tonenen wat 

is het alsof het spijt me als ik ben , maar ik laten zien hoe 

ik ben en tonen het gezicht en mijn gezicht is niet te koop 

niet te duur te zijn, omdat het geld me nooit gekocht of ik 
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wil zijn te koop, laat staan   een kopen , maar één 

dingwordt zeker ben opzichte van de euro in het voordeel 

van de kroon die vent zegt niet alles kopen , want ik ben 

niet de koning en de kroon willen niet willen jongens met 

gevoelens die lijden , omdat het niet is er lijden en als je 

nog niet verkocht is gekocht is blijwant geld nooit heeft 

gezien het gezicht toont alles en het duurt lef om ze naar 

mij wat we zijn , want we zijn niet goed niemand is goed 

genoeg , want op een dag de kroon vervangen de dure en 

zou ongekroonde geconfronteerd met dezelfde 

pijndezelfde vurigheid was liefde passie was onze 

verbeelding ons denkbeeldige omzetting van de echte ik 

ben loyaal aan de passie , de liefde van branden en zelfs 

pijn die uw pracht bestaan   en ik ben acteur in onze 

wereld zijn stomme film actrice , maaronze passage is 

een romantische film schietpartij die een lied zingt " dit is 

onze brandende liefde zonder pijn " je zou kunnen zijn ik 

zal je dan zijn we zowel kijken en zien hetzelfde 

perspectief dezelfde cursus dezelfde toekomst ons om de 

hoek van dedezelfde ruimte fits all neemt all'm 

projecteren om eindelijk idealiseren werken op dezelfde 

manier door dezelfde route en adem zucht je altijd zucht 

je bang voor de toekomst is moeilijk te zien lijden , 

zonder pijn waren omdat je niet opgewonden was het 

leven weten dat jaik weet niet of ja , omdat ik me 

voorstellen en verbeelding is onbetrouwbaar , maar ik 

weet dat we gescheiden , maar elkaar ook gewoon hier ik 

communiceer je reageert je weet waar je weet nooit als ik 

wil , maar ik vind mezelf hier en daar ben ik er altijd bij 

jeweet nog steeds niet , want alleen maar voorstellen 

maar ik neem alle goede witrand geen barrières u en mij 

dat we beiden altijd hier samen of apart zijn aangesloten, 

ik heb je nodig en je me je act reageer ik je aan het 

lachen ik lach je spreektik keur je je kijk zie ik je ziet ik 
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ben het eens dat we zijn altijd in harmonie als je wilt als 

je wilt gewoon voor een kus ik op reis ben ik lopen 

struikelen vlucht maar niet altijd vallen of aleijo mij bent 

u de remedie om mijn verlangen beloof dat ik zal u te 

ontmoeten enik vind alles en weet niets , want ik had 

gedacht dat het zou zijn als de toekomst zag je en voel je 

me ook voelde als je je lezen wat ik schreef en wat ik 

voelde was ik wil dat je in de buurt altijd bij me ik 

overtreffen de rel , maar nietstrijd is disculpa de kraai 

niemand is de schuld omdat je wilt zien, zelfs zonder te 

kijken ik weet dat ik me voorstellen dat je ziet is echt 

keizerlijke verovering en was geen verbeelding was 

oogopslag zonder bedrog .

Nietigheid of nul ziet, niemand sluit het spel wanneer 

iemand bereikt wat je wilt zitten gehouden tijdelijk blij, 

want de ambitie is om te winnen en dan winnen de meer 

zo blij om gefrustreerd te bereiken , omdat het bereikt en 

meer willen altijd meer elke coisita als je wilt en hebbenik 

ben nu blij, maar following've dacht andere wens nu dan 

mr .Genie schenk mij drie wensen niet , maar een arem 

verlangens en zelfs nu dhr.Genie verdwijnt niet Ik voel 

me een beetje iets meer achter de schoonheid is het 

teken dat de kracht die ons drijft om altijd te volgen een 

persoonlijk en praktisch idealisme verdedigt daarom een 

gedrags ideaal en sociale eigenheid , mijn lieve dit 

verschil dat de houding van het acteren markeerten 

materialiseren als een idee , een gedachte een manier om 

te voldoen dan ook aan het zoeken naar of het bereiken 

van trots die kracht van de natuur die ons in staat stelt 

om te zijn wie we zijn unieke wezens en generatoren van 

de rede zelf aan wat iemand van ons streven om speciaal 

te zijn aigeloof niet dat je op een dag al pier kunt 

verdragen opgemaakt met maar ook liefde en strijd staan   

in het geloof vallen zonder het te willen gaan zonder een 
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parachute valt al gebroken in schuldgevoelens zonder 

excuus excuus en upa !Uw groene , bruine uw prinses 

charme je ziel is op Ik wil je, zoals iedereen levende, 

ademende vrolijke goudsbloem uw   kleuren te genezen 

van de pijn me je helderheid is mijn fascinatie en je 

mooie mooi haar raakte er koppelingen tussen de wortel 

van het hartom de eenzaamheid ik ben blij met 

dankbaarheid voor deze passie dat die aanraking met de 

hand te doden , die glimlach die me meeneemt naar het 

paradijs

Ik zag je keek merkte ik dat ik keek weer teruggegeven 

aan herstel hield graag geliefd was een gebaar van liefde 

.

Je was zo en zei dus voor mij zag ik het was niet zoals ik 

vroeg je hoe je was en je bijna choravas Ik voelde me 

verdrietig en je vroeg dus wees niet zoals je vroeg me is 

blij dat ik ben niet zoals jij als op een dag vind je 

jezelfverloren van mij denken als uitgangspunt denken 

dat het leven is een kaart en dat ik je zal vinden en ik 

vertelde u hier van harte welkom begint de reis en dat 

niets je hebt al rekening met mij en hebben me in je 

schuilplaats geeft meéén beijito en alles is mooi.

Voorstellen zonder het creëren van schrijven zonder het 

lezen van horen zonder te luisteren studie zonder 

decoreren ziet een motto heeft een thema te zien en te 

voelen en laat je gaan op de letters in de woorden in de 

zinnen in de gedichten met mij alle problemen zijn 

vandaag voel ik me nu gemoderniseerd zonder verleden, 

terwijl herinneren me vergetenen doe het helemaal 

opnieuw in dit gevoel begrijpen van de waarheid in de 

ogen te voelen het oude gezicht in de ogen en ik zie je en 

zonder ironie of demagoguery'm spontane ben punctueel 

en huidige feitelijke vandaag was dus vergeet het is alsof 
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er geen vorige keerkomt van het innerlijke oog van de 

buitenwereld ik herinner me dat ik besta en ik vind mezelf 

nu het moment was geweest was nu blijft voor mij om te 

kijken naar dit gezicht het moment dat op het moment 

van de gebeurtenis niet een keer , maar nu bleek bijna 

bleek dat woord van de handeling van eenalleen dat een 

gebrek aan een een genot zal duren gewoon te schrijven 

iets gezegd, maar kwam overeen met de visie van die dag 

en werd geboren het schrijven kracht de vreugde van een 

man die zijn dag - tot-dag praalwagens leeft en verdwijnt 

bijna waterhelder en sereen reist de aanbesteding gezicht 

zijn tranen op het gezicht van uw vrouw dame meisje dat 

soms verloren en is niet zeker wat hij wil , maar heeft als 

doel zo zoet als kersen te zijn zijn brieven zijn soms 

woorden zo dom als anderelicht afkomstig van het 

interieur met gloed weet niet of woede , maar voel me 

een brandende een wond van een terugkeer van een reis 

naar uzelf is het draaien van een passage in je wereld en 

ik zie hem met diepe blik weet hoe je je voelt ik weet wat 

angstik weet wat u weet dat uw wensen in deze middagen 

in die eenzame nachten is er passie is er een verlangen je 

sluit je ogen angst voelen en ik wil te denken van uw 

vrolijk en bereid om te trotseren iemand te wachten 

glimlach nemen steal binnenvallen maar weet het zelf dat 

is niet te nemenje onze droom onze ontmoeting op de 

oever van een rivier ik lach je gek rond met een steen in 

het water dat beweegt en beweegt de steen is hard, maar 

u en het water zijn pure echtgenotes van de gekste 

dingen als ik ga ik schrijf tussen de lijnen in 

weerspiegelendenkbeeldige soort vissen in het aquarium 

waar niets en niets maar niets kan niet genoeg krijgen 

ademhaling oxygenaat in de vrijheid van de ene dag 

zwemmen die gave te zoeken zonder aquarium en zo ja 

dromen hallo ik zie dat je er vragen hoe zijn u ik ben min 
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of meer je zegt ik luisteren ik denk dat hoe meer ik zie de 

ellende van je minder te zien nooit minder gezien en 

gevoeld wat jij je zorgen maakt en niet verlaten uw 

positieve en creatieve geest , maar nooit negatief was 

constructief take koffie verliest geloof iemand grijpt me 

voel de klauwbeschermt me iemand die nooit vergeet en 

vertelt me dat je dan ja ik wil dat je gelukkig en blij blij 

als iedereen anders is wat ik wou deze populatie 

evolueert dus er is passie keek vooruit dat ik je zag was 

dit charmante magie was al datwilde, was je alleen je 

alleen u en ik waren gelukkig als ik keek naar de vallende 

regen en natte verenigd en gepassioneerde we allemaal 

overspoeld met deze druppels van magie en dat alles 

werd overgebracht vreugde wanneer ik voel wanneer ik 

schrijf is iets dat ik zieik herinner me en zie je rechtdoor 

in de toekomst en in dit ik wil dat je altijd denken als ik je 

zie met me navel tot navel lippen met lippen lichaam met 

bijgevoegde lichaam meer dan vrienden was altijd iets 

wat hij zag en zei niet iets waswilde en voelde iets sterks 

een zonder nood aansluiting zet je in mijn verbeelding 

was iets moois in de kleuren geel als de zon die nooit uit 

het maken en uitstralen van energie de hele dag het licht 

uit als het donker wordt allemaal obscure voeren deze 

dimensie ereen reden duisternis is er geen motivatie 

verbeelding van nergens lege zie je niet alle projecten in 

het donker stelt zich een muur daalt tot slechtste 

obstakels tentakels begint de show die ik licht branden de 

doek tot wanneer

Ik zal erover dromen , maar denk niet dat net alsof er 

niets is zoals de geest denkt anders van mensen met 

mensen die je denkt me te goed !Wij denken en handelen 

altijd slechts één te gebeuren als ik zie de darkness'm een 

passagier niet tot lichte liefde hoe ik me voel alle 

lichaamsdelen slapende emoties verbroken door het 
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geluid toon die vertelt me   ontspannen gestrest en 

geabsorbeerd door de ear'm opnieuw weerniet te slapen , 

maar het zou beter zijn om iets te vergeten om de 

spanning Pulse'm staande verlichten tailed aangepast 

misschien laatst me vrijgelaten en ik ben rustig, maar er 

is altijd oplossing voor de kwestie niet reageren , maar 

handelen verzorgen de situatie hier is een goede tijdschot 

uit de sofridão .

Ik dacht dat ik droomde dat ik wakker werd zag ik je in 

een droom leek een sprookje jij was degene die had meer 

charme meer schoonheid lucht prinses waren mijn 

inspiratie was geen verbeelding was je ridder krijger voor 

u ik had geen unarmored actie om het hart te 

beschermen werden slaperig u geopendom in slaap je 

mond ik dacht aan je aan je zijde leunt liegen gevraagd 

voor een kus hem geschonken een verlangen wilde bij je 

valt vond ik mezelf dromen van jou Ik zie je serene 

leliebloemblaadje je parfum verleidt mij leidt mij om te 

voldoen aan je duizelig zenuwachtigwij zijn in uw dak te 

zien sterren terug mezelf aan u en aan mij je maakt me 

smile verloor je maakt me voel me zo goed is laat me 

verder gaan dan niemand zijn zo zacht een van de ruim 

duizend of beter plus oneindig is zo mooiik voel voor jou 

onmogelijk is om meer te voelen is me laten gaan voor u 

door uw magie voor je vreugde .

Je bent een schattig je bent een baby die rond is al te 

voet zijn zo dierbaar zijn zeer vriend Ik wil dat je bij mij 

zijn leuk zijn de beste zijn de most're alles wat ik wilde en 

wilde een schattig kind zijn erg aanhankelijk zijn zeer 

smiling're een sympathie zijnde grootste vreugde zijn 

mijn zoon zijn mijn vervelende stoute jongen wereld bent 

u James mijn puppy zijn mijn kind en mijn kind te draaien 

ook cool zijn de hele dag je glimlach , je vreugde zijn 
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fascinerend energieën van iets puur sprong de muur pillen 

omover acercas van mij vanwege de zoete komen en geef 

me je pudding voor mij je bent zo lief zo cool hele dag 

Tás altijd glimlachend en klaar om te gaan naar de straat 

, de tuin zijn een jongen een ondeugende zoals u enje 

zoals ik wil dat je weet dat ik wil dat je altijd naast me

Reisde onder de wolken vloog onder de hemel geweest in 

de planeten Mars en Jupiter in op Mars besloten om je 

liefde en Jupiter heb je hier te hebben is mijn vliegen van 

planeet naar planeet pen had kracht had de macht was er 

vreugde was iets dat overgebrachtwas liefde in bloei dus 

moest de zon kracht bewoog als zonnebloem had gewillig 

in niet aflatende streven naar iets branden was een 

droom was een hele prestatie was een objectieve alles 

met passie dimensieloze was geweldig was 

verbazingwekkend eindelijk zag er erg liefdevol 

doorvenster merkte ik aan de horizon besteed gescand de 

partij keek vooruit ik zag je ster werd briljante 

glinsterende opkeek zag ik de maan was mijn en uw 

tijdperk landschap was een reis ik zag je om te reizen op 

het land en onder de zee opgevolgdreisde Winnende 

handen op het land en onder de zee was gewoon het 

maanlicht .

Saudade is willen is om te verlangen is om lief te hebben 

is om te denken is om te voelen Ik mis je wilt is om je 

hier te wensen de bijeenkomst is om van jezelf denkt 

altijd aan jou is om het gevoel dat je aanwezigheid wordt 

gemist wordt zonder dat u en denken en willen en voelen-

t en hou van je , zonder je te zien en wensen u met de 5 

zintuigen : sightseeing je zonder deuren , zonder geur 

ruik je , horen hoor je doen en laten , zonder geluid , 

smaak bekoren mij zonder bewijzen jij en je aanraken 

zonderRaak niets beter te onthouden en voel de nostalgie 
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Maak iets bijzonders, maar is erg vaag veronderstel 

maken en te transformeren schrijven aan iemand lezen 

weet niet wat , maar ik weet waarom , maar gebrek aan 

inspiratie heb ik een standpunt in te nemen om deze 

situatie onder ogen te schrijven en hebben iets te lezen 

begin te denken dat ik zal proberen te laten vallengeven 

omdat het niet gemakkelijk te bereiken .

Als er op een dag naar avonturen of misadventures 

vertellen in slechts een dag of een jaar nu afgelopen jaar 

ik kan zien 50 dagen zijn 365 dagen per jaar , 7 dagen 

per week 24 uur per dag hier is een beetje van een 50 -

daagse tijden voor deze 365 perjaar enkele weekdagen en 

60 minuten voor 24 uur maal kort , leven voor het 

moment !

erer win zonder angst was het maanlicht door de zee Ik 

was de kapitein had alles met de hand aan boord van de 

reis kwam de strijd afbeelding overwinningen was een 

feat.

Als het een dag gaat -O vreugde dat iemand zou de 

deuren op slot , open ramen en onbevreesd vlucht onder 

de hemel is er niemand dat arrest doet onbewust me 

eeuwigdurende onderling overleg voor losse 

aantekeningen , een omgeving in een zeer warme plaats 

er lelies , goudsbloemen geledendoet verwelken natte 

grond , vochtig op het dak , een versluierd lamp en 
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hulpeloos veilig tot filamenten redeneren stijgt de 

spanning er moeizame zelfs moeilijke tijden , maar 

niemand die ik bedoel niemand wist wat men begrepen en 

gezien als het alleen zijn in de menigtemaar hier is een 

leven zonder de bestaande en vooral zeer terughoudend 

glimlach kort gehuild klaagzangen schreef wat ik niet 

begrijp , maar vooral het gevoel dat ik alles zag en niets 

zochten dan huilde alleen maar omdat me gaf en laat je 

nooit weten , maar niets is hier het parfum dat 

uitgebreiden stak de edgy passie van de pijn was het tijd 

om dan iets te zeggen , niet alleen omdat er iets bewegen 

op de aderen liep het bloed soms ver van een hart dat 

niet te pompen was alleen maar om een idee te krijgen 

als het de sterke passie en krachtige raakt zelfs in de 

zieleen pauper was vooral mensen en had het achterhoofd 

, omdat je bang bent voor iets dat uiteindelijk voelt zijn er 

altijd een einde en een begin ik denk dat ik verdien is niet 

voor mij of voor u is voor zowel omdat we houden en ook 

iets dat gewoon iets dat wordt geboren en bloeit 

verwerpengroeit alles op een dag en er was een tweede 

verdwenen was dus alles dat gebeurde niet alleen omdat 

men wilde een dag en een ander moment zonder 

wispelturige altijd erg belangrijk was een tijd werd een 

tijd tegenvaller was te leven en was niet meer genoeg 

somsgeloven herboren te worden als ik kijk en niet 

voorstellen dat de waarheid was op jonge leeftijd wat 

waar is wordt aangetoond in de handeling een actie om 

een   hart te krijgen was het geesteskind verbinding zonder 

iets of iemand niet zeggen wat er gebeurd was iets 

gevreesdal dat schudden was niet tevergeefs was als hij 

door zijn hand met een mop er altijd kant iemands want 

dan is er niet te zeggen ja zelfs het denken over het niet 

hebben is dit niet reden , maar ja het is niet altijd zo en 

werd nooit willenmaar soms doet een nogal veranderd in 
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een niet ziet oprechtheid strijd voor de vrijheid van 

handelen is men niet waar is en niet een ja , want ik ben 

niet en niet alleen wil om te leven , want ik besta en toen 

werd al gedacht om gelezen te worden om uit te breiden 

en te schrijvenom te slapen als hij liep en liep stond de 

gang was vrucht van de vrije en slimme denken was zich 

bewust van de beweging liep en liep gewoon omdat ik 

vond zelfs als ze niet voor deze wereld liefde geloof niet in 

bijgeloof geloven in de mens en zijn uitvindingen vragen 

veronderstellingen verbeelding illusies ismet ionen of 

protonen om raketten te creëren licht is energie en dit 

kan niet worden gezien, maar gaf geen gids zou en kon 

was de man was zo vulgair was alleen maar voorstellen 

en maak voelde niet het zesde zintuig zoals het genoemd 

werd , maar het was zo echt dat gebeurdtelkens als we 

wilden .

Als we kort geleefd door momenten , of welsprekend of 

zelfs heet , zou niemand zeggen dat de liefde was pijn dat 

doet pijn stel liefde zonder pijn is om koste wat het kost 

brandende gloed met een adem langer dan je zou denken 

de waarheid inliefdevolle en het geven , zelfs lijden 

hetzelfde niet te zien maar vooral voelen en pijn 

toebrengen aan de liefde nog niet te zien , maar eerder te 

willen beschermen tegen de pijn uw liefde relatie creëert 

bescherming tegen de verkeerde liefde emotie want dan 

komt de pijn van het hart in uwkijk zie de zee, die ik ben 

gewoon op zoek naar liefde raken van de wimpers in het 

zand wind tranen de golven zie ik een strand met 

schelpen struikelen in de sterren een kreet , dus een 

graanvoer mijn hart .

Als ik leed was omdat ik niet zien of ze niet begrijpen wat 

leefde glimlachen zonnebloem verheugen en verfraait met 

zon balken bevrijd jezelf en laat je schoonheid die stikken 
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die gekke angsten allemaal een beetje iets dat werd 

verplaatst ik niet zienals dit gebeurde was een kwelling 

voor een hele tijd zo zou kunnen worden geconfronteerd 

met een fluistering nu niet lachen omdat iemand zag een 

man die kort alleen maar aarzelde omdat hij keek en liet 

er niemand opgemerkt omdat ik leed zweeg iets dat 

geleefd en geleden als viltde nacht was koud ik kwam 

terug op de weg met alles en niets één iemand ooit uit 

elkaar geweest, maar als iemand was kort in je ogen zag 

dat duidelijk gehandeld en had het verdriet van 

vaardigheid nu dat het onzeker is niet Agias , onjuiste 

leeftijdenvervolgens heb ik keek naar het plafond en alles 

leek verlaten O me O pijn die trieste aanblik en 

enthousiast tape me glorieuze tegen de tijd dat ik naar de 

vloer alleen omdat het valt op en neer in de nederigheid 

van alles wat in de mensheid het zwijgen van de storende 

stem vanverontrustende stilte van iemand die zegt niet zo 

gelukkig wordt op een dag wakker toen hij verloor mij zei 

dat het niet de vreugde die ik voelde en al in één dag te 

verbeteren morgen was wat hij wilde alleen maar omdat 

er een man is triest

In de eenzaamheid van de duisternis reikt niet nee te 

zeggen tegen een broeder het is niet van plan om u te 

spelen in het hart als het was gewoon om alleen te zijn 

had geen genade

Deze stenen zit ik schrijf u wat ik heb nooit uw glimlach 

vergeten uw bedrijf was iets wat hij altijd voelde toen hij 

alleen was , van tijd tot tijd gedachte van u na dat en 

voelde gewoon herinneren.

Wanneer droom wakker en kijk me af of je nog steeds zo 

wordt gedacht of gedachte of gewoon reisde de droom 

bouwt niets verandert niets is een verkeerde perceptie zo 

zelden dromen is frustrerend om wakker te worden en 
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alles wat erin staat , zonder wijziging, eindelijk dromenof 

niet dromen alles is gelijk .

In een trieste nachtleven en rustig en zeer somber 

misantroop rustig, maar er is een ster schijnt , een 

maanlicht te verlichten zelfs de meest woeste en 

afschuwelijke milieu is er hoop iemand betrouwbaar is 

een wezen dat ons bezielt en trek je een vriend , zelfs 

trouwe metgezelop elk moment zijn het de ultieme 

iemand die kijkt naar ons met onverschilligheid zonder 

geloof kijkt niet met liefde toebrengt ons pijn of andere 

manier geloof niet in het zijn vrienden en zoek alleen voor 

uw navel ook dat hij het   verschil van die vriend ooit het 

gevoelvriend en voelt het geloof van de liefde , zelfs in de 

pijn van de tijd dat op een dag de mens zou niemand kon 

vertellen of er werd gezegd , zonder te weten , omdat de 

man maakt altijd iets anders gebeuren was geworteld in 

hun manier van leven vanaf het moment van 

geboorteopgroeien en uiteindelijk sterven alles wat de 

man deed iemand wist voorvertoning en zelfs niet weten 

waarom hij dat deed is de mens en zijn wezen.

Ik zag in je ogen een zekere glans iets deed trekker was 

intens en had een reden om lief te hebben keek ik weer 

bleef de blik schijnen werd mij winnen straalde als een 

sprankelende en sterke ster viel mijn oog was een 

prachtig gevoel van depassie als je ziet waar ik wil zijn wil 

dat je om te gaan met mij op dezelfde manier wordt in dit 

boek geschreven , dat zijn mijn schouder om op te huilen 

iemand te willen altijd en ik ben altijd willen dat plaats 

dat we zullen winnen met onze maanlicht en dezelfde ster 

schijnt altijd.

Ik begrijp het niet of niet begrijpen dus ook gewoon niet 

genoeg verstand te weten te realiseren om te weten dus 

ja zou kunnen stellen werd op de hoogte van het 
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evenement was dan wat er gebeurd gewoon wilde weten 

waar het begon en eindigde uiteindelijk wil je laten weten 

dat ondanks alles wat er kan gebeuren , dieeinde kan niet 

voorspellen , dat ik je niet zal vergeten en dat je altijd 

kunt rekenen op onze liefde in elke situatie , want het is 

niet alleen de passie die ik zag in het donker zag ik de 

diepte van de nacht was het tijd om te ontspannen 

verbeteren van de muziek op de radio en laat me leidende 

nacht is een metgezel kan delen de meest gevoelige 

gevoelens , want ze houdt geheimen en dergelijke te 

noemen stille nacht heeft het altijd goed oor , maar zegt 

weinig hoewel altijd achterbakse en dus ik ben blij .

Hoe te leven gevangene van de hele wereld een vleugje 

vrijheid om angst dat gevoel van opsluiting verhoogt de 

spanning zenuwen knipperen zonder anderen te zien , zie, 

obligaties die zijn uitgebracht in ons, dat los te maken 

willen vrij en natuurlijk om iets meer banale te 

verlichtenof sexy of ik gedacht hoe het werkte was om te 

schrijven en hebben iets bedacht en vertegenwoordigde 

mijn wezen vulgair staan   het gevoel en zie ik schrijf alles 

wat ging door de geest hij had lust hopen u ook lezen .

Deze individuele eenzame positie en doelloos deze 

desoriëntatie die ons drijft om vergetelheid in totaal 

verlies van het gevoel de drang om te ademen geloven 

dat dit is wat men ziet , terwijl het leven een blik een 

zucht sigarettenrook breidt één adem na de andere adem 

oog van dekijken naar de minuten voorbij de sigaret 

brandt langzaam naar iets zoek ik voortdurend vanaf nu 

een andere ademhaling , een woord voor het passeren 

van de tijd hoop deze verslaving weg te gaan op een dag 

gebeurde het dat pas doorzettingsvermogen inspanning 

vruchten magie van de positieve houding wasiets goed of 

zelfs uitzonderlijk origineel zou zijn als ze voortvloeien uit 
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de aard van en willen beter en meer dan dat!Winnaar en 

uiteindelijk overweldigend de ochtend overwinnaar in de 

stille nacht al in mijn hand , zonder een catch all voor 

illusie met de volgende voorwaarde aan tevreden of zeer 

tevreden , alleen maar omdat wilde zijn

En als alle onderdeel van hoe we ons voelen dingen 

vandaag in deze dag van elke century'm aanleg voor 

geluk te leven heb ik niet leven om te horen wat ik 

hoorde en niet zijn waar ik niet zo goed herboren te leven 

maken het gewone in iets al subtiel ongewoon 

geweestaanwezig in het onbewuste iets dat we het niet 

erg dat ik verder ga met zekerheid bewust van iets dat ik 

elke dag altijd leven met geloven alles wat we denken is 

een hele prestatie als we zijn slaven van enkele ondeugd 

of een deugd kan het omringt en laat hetspringt loopt 

vliegen in de verbeelding van de zintuigen maakt het hart 

pond voor een keer de ultieme vrijheid van een persoon 

die niet oordeelt met hun acties zijn te bereiken is vrij om 

te leven .

Op een dag was te snel gaan in geslaagd om te verliezen 

me stond snel terug met de adem van een screening en 

het vertrouwen van een herstel hervat en drong leefde als 

een schot als er waren nam een   langzame maar gestage 

en zeker stap terug naar de gekste race van de wereldras 

heet het leven was voor haar dat ik worstelde en bereikte 

het doel om gelukkig goed gepositioneerd in de aanloop 

... via alleen worstelen is noodzakelijk vrijheid en dit is de 

zus van eenzaamheid en vertrekkende altijd alleen 

gewezen op de eerste entot slot kun je je alleen de eerste 

en laatste run alleen toen was dit de vechtlust , maar we 

zijn nooit alleen moeten leven voor en dat wordt 

uitgevoerd om te leven en zijn de eerste en de laatste als 

we starten van een cyclus is natuurlijk datvertrekken 
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eindelijk maar er zijn punten waar we winnen is dus het 

eerste leven op één plek en een andere last but nooit 

stoppen dus geen loper in de race van het leven dat we 

altijd winnen en op hetzelfde moment te verliezen en dat 

is wat er te vechten en te slagen in het leven!

Aangedreven door vrije tijd mediteerde , equacionei en 

tenslotte een feestje actie op de rusteloosheid man nam 

wordt ongelukkig wanneer leeft niet alleen wanneer kan 

het niet verdragen om stil te zijn is het noodzakelijk om 

te zoeken naar geluk , dat van binnenuit komt , omdat we 

iets willen ongeduldig van buitenevenals deze zorg maakt 

ons verdrietig verduren eenzaamheid en wordt gestopt 

sterkt ons worden gerealiseerd we leven met onszelf 

bereikte de gelukkige volheid een die niets wil , omdat 

bleek niet dat het met een autistische manier van leven , 

maar het grootste gelukin ons is .

6tar er ... 6tar daar toen niet vragen ... 6tar als er geen 

noodzaak om ... 6tar er wanneer je wilt ... 6tar er zelfs 

als ze niet ... 6tar er toen ik voel me niet ... 6tar er bij 

mijvlammen ... 6tar er als je aan me denkt ... er 6tar pro 

wat komt ... 6tar er wanneer je je voorstellen ... 6tar er 

zelfs niet te willen ... 6tar er gewoon want ja ... 6tar er bij 

mijliefde ... 6tar daar omdat je bestaat ... 6tar daar 

omdat je droom met mij ... 6tar dat er hier ... 6tar er 

altijd ... Wat ik denk 6tar er ...

Als je ooit te zien , en zeggen dat het zag er interessant 

meisje meisje , iets wat in heldere blik vrolijke en 

sprankelende glimlach had was je een vrouw voor 

degenen die willen mooie en sensuele tijdperken zodanig 

dat mij verleid en ooit wilde alleen maar zo voelde 

gostas-je magie?Het was mijn dag-tot- dag.

Op een dag dacht ik al dat alleen maar omdat het is, weet 
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niet wat ik zal zeggen en schrijf dan was het anders was 

zelfs bang dat de droom van zijn en niet weten wat er 

gaat gebeuren Ik heb geprobeerd om te beschrijven wat 

hier ooit zou zien eindigde een reis op één van de 

wereldstilte die bestond en dat iemand leed denk dat 

iedereen moet gewoon doen om te doen wat anderen niet 

missen moed niet handelen , maar ze weten hoe ze het 

welzijn van iemand die niet weet hoe om te kijken en te 

zien stoppen en denken te negeren !Verwijderen van de 

sigaret , de clash begint als de resterende genezing 

verlangen .

Ik zal schrijven om uit te drijven en te creëren.Ze 

brengen twee minuten de waarheid van schrijven begint 

en iets anders dat je je niet .Ik heb het gevoel dat ik niet 

kan , aan de andere kant voel een krijger die de ware , de 

overwinning heeft .Zijn 16 minuten van het verwijderen 

van een sigaret , groeit het verlangen om het weer aan te 

steken .Alles gaat als je voelt wat er gebeurt.

Ik denk dus je zult moeten wachten .Zwakte van de drang 

verlangen om alles te winnen zal komen als de 

zonsondergang.Bestaan   in voortdurend contact met 

verlangen .Ik denk dat het half uur na de laatste keer dat 

ik mezelf zie en voel ik me als hij haalde de tijd .De reizen 

in seconden , in een paar minuten zijn als raketten naar 

elke vooruitgang te vieren .Ik voel me een beetje , 

denken hoe zal ik het voorschot te bereiken.Er is een 

tegenvaller , want er is toegang sigaret.35 minuten zie de 

handeling ik wil annuleren.

Dacht niet , handelde mechanische en procedurele modus 

.

Ik had deze toegang tijdens een proces van uitsterven 

van de situatie .
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Recoloco me vluchtig, de spontane schepping.Woorden , 

zinnen met actie en verbinding.Ik hoor op de radio dat 

het plan kan afbreken , ik reflecteren en feel met een 

noord .45 minuten en zie nog een sigaret , denk ik , 

natuurlijk!Alle, maar bijna alles doet me denken en dat 

we moeten confronteren .

Het is een uur met een resultaat van 20 jaar 30 ik .

Wij wonen 66 % van het leven na te denken over de 100 

% die de 33 % kan geven ons .Was ingewikkeld , maar 

legde .

Als ik echt om te vechten en de ambitie om een middel te 

bestuderen om op te treden

Niet makkelijk , niet moeilijk om terug te keren naar het 

roken van een " gewoon" sigaret.Wordt met een tijd en 

volgt een route die niet uitsteken .

Natuurlijk , ik rook van de situatie.Mijn natuur moest 

zuiverheid bevatten .

Ze brachten twee uur 03 minuten en toen dacht 

esfumacei .

Wil je naar voren komen, zal iets sortir .Ik begon te 

glimlachen , denken dat er iets zou gaan krijgen .

De makkelijkste was op te geven , maar ik zou 

aandringen .

Versterkt en dacht alleen maar zeggen dat ik won.

Onnatuurlijk iets abnormaal was .Als ik nadenk , is het 

beste type alsof ze slapen .

De wil is om te komen , maar ik zal niet weglopen .Ik ben 

geen licht , maar de energie nooit missen .
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Ik voel me een bliksem macht die nooit overschaduwen 

mij.Ik zal veranderen , dit zal niet aarzelen om alles te 

transformeren .

En Ik zal weten , want ik wil.

Een kalme en banale sigaret , wat aarzelende dan 

vervelend.

Toen op een dag een zeemeeuw come'll u vragen om 

terug te brengen had je wat niet wanneer er niets wilden 

allemaal verloren zou ik zonder je betrokken de 

beschrijving die passie had een gigantische liefde en altijd 

savvy wanneer het denken van u , via welkeik hier kwijt , 

je daar als ik wilde zijn een vulkaan graag je hart te 

roeren dat gigantische liefde , altijd triomfantelijke overal 

voelde ik een diep verlangen uit mijn wereld je altijd al 

wilde , vooral als je lacht de blik van geluk wassterker 

dan alle elektriciteit , waardoor alle stroom die ons bindt 

en nooit scheidt ons nooit de bedoeling had een toevallige 

ontmoeting voorstellen dat de brug over de rivier waar de 

stoep al betekende niets zag de figuur en liep, en 

verborgik las in een papieren zoete woorden als honing 

letters waren niet bullshit had betekenis en werden 

begraven in het verleden iets dat de wind waaide en 

dacht dat gezicht geschilderd met een penseel in 

onbemind kader dat je een deel van de resulterende 

kunst werd geschilderd op het scherm , was dezodanig 

leeftijden .

het cijfer

Ontvluchten , liep maar hij greep me en trok me , nam 

me bij hem .

Vervloekt cijfer dat we niet zien , maar dat propageert 

.Hij is onherkenbaar vorm van een fee - achtige 
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uitstraling ervaring .Mompelde de figuur : je bang van 

een man met geen gezicht zijn !

Ja - antwoordde ik met enkele angst.Vrees niet , want ik 

bestaan   alleen in de aanwezigheid van licht .

Ik heb gesproken van licht en energie, maar nooit van 

een man wiens gezicht verschijnt niet op de hoogte en 

wellustig en lopen vluchtende zonder het bereiken van je 

fysiek.

Het cijfer is een wezen van de duisternis die niet kunnen 

leven zonder licht.Vreemd zijn een schaduw die je 

verbergen in het donker en de stilte .Maar pieken van 

licht en met die hoed ostentas gezichtsloze , zwart.Ik vaar 

op naar de hemel , vergroten met de vervorming van je 

look en metamorfe licht.Langs de rivier de lucht als 

iedereen rivier met Sultan lucht van moedeloosheid en 

reageert dan met de snelheid van het zwarte luchten en 

densifico mij om het kristal en edgy regen vallen .Maar 

voor een man zonder gezicht water doorboort mijn 

lichaam en mijn eigen grote gabardine niet weken .Het is 

gemaakt van schaduw.Deze denkbeeldige cijfers werden 

herschapen door mij aan de doden 's nachts , jacht op de 

vlucht voor duisternis en licht de vraag.

Ik ben een vriend van tegenspoed schaduw.

Alle kwaad is de figuur bestaat niet.

Het is een ontbrekende uiterlijk.

De kreet als een vorm van levenslang plezier komt uit de 

duistere ziel ,

Het gevoel van bescherming aan anderen en het 

verschrikkelijke zoemende ziel.

Wat stijgt noch daalt , maar altijd stijgt naar de zwendel 
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stront .

Wat je ziet is echt hoog en niet de val van de klif .

Op de hoogten van de golven , waar de groene leugens 

en blauw vervaagt .

Surge red alert als de principes van anderen.

De donkere , sombere , frivool is niet altijd aanwezig als 

het verdiept de wanhoop van een luide en stille schreeuw 

.

In de woorden verwijst naar het bovennatuurlijke magie 

die passie gaat ontmoeten .

Zonder een vangst , letter voor letter bouwt een literaire 

muur van woorden komt een onvermijdelijk feit ... waar 

stroomt het schrijven en tranen van een onbreekbaar 

tevredenheid wiens wezen is niet tegen , maar als het 

wordt gerevitaliseerd en lijkt toe te schrijven aan een 

pauzeAntarctische ijs dat de eigen magie van het zijn een 

van de schitterende wezens afstoot en hoe dat verdwijnt 

in brandend vuur van verlangen om te spreken op de 

lange aangekondigd .Hij schrijft en vertaalt de ziel van de 

uitstorting van de schepping machine.Tussen lijnen en 

gezegden hier is wat men denkt en andere opmerkingen .

duizeligheid

Een begin , een klif , want tijd is niet vluchtig .De 

parallelle val een slechte start , arrefeço .In zijn tenen 

balanceren me en ik spring , duik .Ik heb me niet 

frustreren , sprong en ingebeelde vertigo .Snelle hart 

opgeschrikt door iets dat ik me voorstellen reizen.Op de 

voorkant , zag ik een leven in een tweede te glijden via 

de ether .Het was de vrije val van dit najaar de grond 

raken ... de natte asfaltweg schijnt in de lucht uitblazen 
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achtergrond is koud!Het natte asfalt voelt de frisse water 

dat gloeit in het donker herinner me de heldere en 

sprankelende hemel en het was zo sterk, dat de grond , 

een belangrijke invloed dit zou vernietigen wat er ging 

komen .De klok is gestopt en vereeuwigd op het moment 

van zijn denken .Bij snelheden boven de wind kwam in 

neerwaartse spiraal terechtkwam en wikkelen zich draaide 

en nam toe, nam , terug naar het vorige moment om niet 

later te noemen dus het verhogen van de val bij een val 

rijzen de pan uit .

De trots van het gevoel dat ik zie andere leed iemand die 

in de huid van andere hoop nooit sofrais gevoeld en nooit 

zagen elkaar de geest van hulp en wederzijdse hulp in de 

wegen zijn er keien stijgt deze obstakels poseren trots op 

die manier geboren inik geloof omdat de wereld gekomen 

om te vechten tot het einde en ervoor zorgen dat u en 

zijn uiteindelijk en tot op de bodem aan elkaar en hun 

wereld hekwerk in de kunst van het hek er om te klappen 

toebrengen alles gaat door een gevoel van een hit aan het 

eind van wetenzwaard bestrijden van een last onbedoeld 

zendvermogen te winnen en hebben straalt zijnde de 

winnaar en verliezer bij een val , voel de pijn, maar stijgt 

en daalt als gevolg is een vechter die de pijn wint wordt 

gedacht inhoog de laatste daad en we vermoeden over de 

glorie van de winnaar en verliezer alle vechters verdienen 

de gewenste overwinning.

die ochtend

Het was een frivool en schrijnende dageraad tranen niet 

ver van een buitensporige huilen , dat was logisch in het 

gezicht van muffe vochtige ochtend al de avond vooraf 

was gegaan was verstreken tijd kwam een schreeuw en 

zei oppassen voor de zon te komen en verdampt 

tranenrennen en de wereld met wolken eenvoudige 
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glimlach zei verbaasd besloot mij om te beslissen voor 

wat komen zou controleren en dit werkelijk de beslissing 

te testen werd gemaakt niet verscheen uit het niets zou 

je emerge gevoel dat het fonds voelde de 

minuutgewoonten uit over moed en 

doorzettingsvermogen gevoed me hoop de kloof en de 

mist verduidelijkt en verraderlijke wind kwam de wens 

om iets dat zou worden bereikt .

Geluk zou worden gelanceerd tijd om mezelf en 

vooruitgang liefde in de strijd en vecht vlekkeloze schot 

was nauwkeurig voor de volgende dagen sloeg de wijzer 

lees de uren, minuten en seconden en bevrijd mij , als bij 

toverslag was die dagvreugde en blijdschap zag meer dan 

de meeste mensen was anders wijnstok verstand zou 

zeker gebeuren zou gewoon surtir .

het web

Ik keek serieus om me heen zag het landschap en is niet 

lelijk gekeken naar de maatschappij zag een web waarin 

alles verbonden is en alles, maar ik dacht dat de spin was 

een perceel een echte drama dood was het bezoek van de 

spin en het web was voor haar eensoort avondmaal nam 

de spin die het meest en minst weefde gestoken mensen 

lijden en hoe dat in slaap viel dit verterend calhava alles 

gedroomd hebben dat degenen die in haar web spider 

stierf was de lelijke dood opgehouden te bestaan   en 

mortaliteit zou bezwijken dit wasde droom van zijn 

onsterfelijke zonder angst voor het web, de spin en het 

leven van alle bezwijken , maar het is aan ons om een 

web te vormen en kan goed zijn voor het leven zijn niet 

lelijk te krijgen hebben de wil om te leven en niet kijken 

de spin als het einde , maarmaar een einde van een 

cyclus van een bedrijf / web dat is altijd in aanbouw 

bouwen van de website werd in ontwikkeling en de spin 

202



geen oplossing is web , de lelijke spin en mijn verbeelding 

.

Koffie lichten onverlichte sigaret tussen kwaad en 

gebrande koffie krijg deze deze ruimte is een luchtige , 

goed bezocht waar mensen komen van overal zie ik 

mezelf in de toekomst om een lus te maken in deze 

ruimte , waar ik schrijf en dan hebben een objectieveik 

hoop bereikt in ongeveer 2000 uur , waarvan ongeveer 

één per draag me dag in deze ruimte specifiek genoemd 

koffie lichten waar ik hoop te lijnen tussen verlichten mijn 

dag - tot-dag ontspannen voelen energie zelfs voor 

instant'll houden dagelijks een procesom te schrijven een 

constante te creëren , wandel, denken en schrijven is iets 

wat ik vind spannende en uitdagende zee stel mezelf in 

mijn wereld zeeën tussen de onderkant er leven !

Zwemmen in de oceaan van het schrijven waarin ik zie 

inkt stroomt om mooie lijnen tussen teksten , zinnen , 

gedichten of zelfs eenvoudige gedachten zonder veel 

aandacht of neerslag te maken , ook de spanning wel 

bestaat intenties in mijn oceaan jagen up brieven met 

harpoenen te bereiken in de achtergrondharten die 

verschillende emoties , sensaties voelen, maar wat telt is 

om te duiken in onze zee en vooral houden van de 

verschillende zeeën .

Ik steek de lantaarn lantaarn macht om energie ziet 

verwijdert de verlichte leeg , vul gevoel wekt in mij een 

verlangen eindeloos gebeurt dat de lichtgevende vlam 

brandt een middag gaat langzaam , erg lui is een licht 

wekt een heldere blik en hoedat komt een winst in de 

aanwezigheid van een kennis te zijn af te geven een 

dichte parfum , intens en besmettelijke ziet een geur die 

genot om in te ademen en hoe goed elke dag nooit meer 

dezelfde lucht inademen smile de glimlach niet altijd 
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accuraat , maar wat maakt je mooi voeltintieme kleine 

glimlach , een teken van vreugde en behandelen als een 

fascinatie voor een zeer natuurlijke en ontspannen 

tijdloze vreugde bij verstandig glimlach sloeg me een 

gloed die listig niet erg en als je me aanraakt is anders 

stunning'm iets diepe denken voor een moment , zoals 

gelukverschijnt in de realiteit van de dualiteit van een 

vrolijke glimlach om een   kijkje te fel als ik wel eens 

gezien heb .

Fado fado een bestemming die de nostalgie zonder 

leeftijd verre woestijn maar zeer dicht bij het   

hoofdkwartier merken te zien die u wenst Gevraagd alleen 

je voelt je behoort niet alles wat ik schrijf , maar ik voel 

wat ik schrijf .

Hier is een eenvoudige , maar niet verminderd het woord 

dat mijn hart te luisteren naar de wind in de wind 

toevertrouwen om u een paar woorden geschreven met 

de regen die met een bericht dat je zou zeggen dat het 

zou een zon ontwerp te maken met zijn stralen en jeik 

zou zeggen dat je mijn energie bent en voor u mijn zon 

zal altijd schijnen zelfs op dagen dat de sneeuw was dit 

denken dat de wind altijd zou waaien .

Denken , denken en handelen of niet uitgedrukt voelt en 

hoe moeilijk het is om te voelen en om niet alleen soms al 

genoeg te uiten gewoon op te bestaan   , maar reflecteren 

alvorens te reageren als een gevoel proces en doen alsof 

als een gedachte controle handeling of niet niet te 

handelendaad nu, zie de wijzer dan doen alsof .

Het is een gevoel na dan weerspiegelen eerder een 

reactie die niet kan voelen kan ook soms hangen door 

stilte een denken en gewoon blijven door de aanwezigheid 

, wat betekent dat .
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Het obstakel is niet de belemmering van de show zelf 

winnen zonder angst soms het gevoel een doener , maar 

interesse is om te wonen en te vechten voor ons om de 

ontwikkeling van deze soms is om te groeien en te leren 

in de strijd om het bestaan   hebben we altijd om te 

reageren op het verlies , ongeluk obstakels te overwinnen 

ismaximaliseren van de I te overwinnen is het maximale 

genot om te winnen en geef ons de juiste waarde voor 

ons overwinnen en waarde te krijgen in het leren van 

nederlagen en uiteindelijk te winnen is de essentie van 

het leven.

Maritieme kolkende water rollen in de zee , het zand 

spinnen druppelsgewijs korrel voor korrel een briesje over 

de grond rollen , pak met de ene hand de oceaan zakt 

met een ander zand van de zee als gastheer gedoopt in 

losse zelf de hand ,bevrijdt zich breidt een gevoel van die 

alles in hun handen gehad , maar niet alles is niet alles 

wordt soms bereikt ontsnapt handen tussen wat we 

voelen in ons hart en handen hebben allemaal een 

sensatie en een vangst dat naar voren komt de vorming 

van eenwervelwind .

Niet wat je te vertellen waar is, maar het is geen absolute 

leugen!

De vlammende pijn van een verlies .Waar , maar waar 

ben je?Wat ik deed?

Ik droomde niet , want ik ben wakker te wachten.

Je zal komen, zal mij redden uit deze geruis rillingen mij , 

ongedaan me , breek me en corrumpeert en zegt dat je 

niet !Waar ik ben, ik wil meer , ik kan alleen maar leven 

en ademen niet te houden .

Weg door de fronten en zie iets dat houdt me vooruit.
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Omdat retraite en weer terug naar waar ik niet eens 

denken of zijn.

Ik wil weglopen , van de sigaret , botsen op de rotsen en 

tekeer gaat .

Mijn hart is als deze sigaret die gaat uit naar de wens om 

weer op te rakelen u degene die mij en een knoop 

ontwart duwt zijn.Ik zou het niet , willen niet een losse 

draad zijn dat banden aankomt grips .

Wilt u niet te zijn wat je zegt of over mij zeggen , ik wil 

zijn wat ik voel .

Deze knoop, ziet niet dat droes en knijpt en vernietigt .

Deze band zal worden gebroken .

Alles terug naar nul.Ik wil gewoon 0 , zonder enige 

logische follow - up , willen niet positief of negatief te 

zijn, maar je erop dat je moet doen en gebeuren.

Laat me.

Waarom huilen?

Ik weet het niet, maar altijd weten waarom traan vallen 

en losse , ik weet ook , want soms kom ik de fouten van 

anderen en omdat ik houd de wacht .

Ik wil huilen , ik wil me laten vallen .Deze bittere gevoel 

dat me laat met een warme koude rilling die , maar de 

moeite waard je tranen en lachen en voelen .Het einde zal 

zorg dragen voor het einde bereikt door een scheur 

nemen niet uitgezet , maar altijd op de loer en loopt in 

het gezicht van de scheur onverschilligheid .

Ik zat te denken , zoals je bent .Zo gewoon , dus als wat 

je denkt , zijn een standaard .
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Kan me niet schelen wat voor verhaal, wil ik zien wat je 

kan me niet geven wat ik nodig heb en niet jij.

Wilt mij .Om u Ik wil dat je als je altijd geweest , wat hij 

dacht was wat je was of waar je niet was , deed je als je 

te maken.

Ik ben me .

Ik weet niet hoe ik begon dit verhaal denk ik dat een paar 

zal bereiken , maar geen pijl noch de boeg hebben , laat 

staan   doelwit .

Ik heb geen doel te raken , ik weet niet eens gewogen 

Taria , ik voel dat ik mijn pijn te bereiken is mezelf, de 

pijl wordt gedreven in het hart , dus .Een eenzaam hart , 

gekenmerkt door een beroerte dan revitaliseert , de pijn 

is te sterk de wil om te pompen .

Ik ben niet vrij .Ik zal nooit volledig gratis , hou van mijn 

vrijheid , maar ik voel me door die liefde heeft voor mij 

gebonden .

Omdat ze van me ?

Zou houden.Ze willen vrij en verbonden aan iemand te 

zijn .Wil ik me alleen en onopgemerkt .

Ik wil niet alles begrijpen , willen niet nadenken over iets, 

omdat ik binnen te vallen , ik wil weg van benaderen .

Ik wil niet dat de liefde gezegd vrijheid.Ik wil gewoon 

laten vallen wat in mij is .

De angst , verlies .Was en niet meer is .

Kwam het moment dat zonder het gevoel links.

Deze aard te doen en ongedaan maken en nog veel meer 

, om te vertellen wat we zullen doen .
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Ik wil niet om iets te doen , niet willen om weg te gaan , 

wil ik gaan waar ik niet snap .

Zijn gegaan en niets zal brengen .

Niet huilen , niet lachen , niet denken , niet kijken en het 

gevoel dat ik ben niet dood .

Wat een tragedie!

En ik zal moeten gaan op een dag zal ik ook bezwijken .

Hoezo?Ja, ik vraag me af waarom dit , waarom dat , maar 

wil niet te denken wat is doorgegeven .

Wilt u niet om te vechten , wil niet zo veel als iemand die 

nog nooit was te zijn .

De stem achtervolgt die klaagt .

Hou Vol.

Ik zal reizen , ik kom en ga geduldig .

Wat kan ik zeggen , heb ik niet , niet veel aan hebben en 

een ander dus ik missen .

Binnenvalt me vertellen me niet willen .Ik wil niet.

Ik wil niet terug te gaan , wil ik hier te zijn als de muziek 

speelt en de wind waait .

Wilt u niet aan de duivel te zijn , niet willen engel te zijn , 

wil niet dat de hemel of de hel .Ik wil dat het land waar 

alles bestaat.

Wil niet vertrekken , ik blijf waar ik ben, ik wil alles wat 

er, net me de ruimte om te ademen en te denken over 

het.

Stel je voor en maak mijn eigen bestaan   .
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Ik wil gewoon de lucht om te ademen .Wil me los als de 

lucht die we inademen .

Ik was het schrijven van wat zal tot na het lezen van wat 

mijn wezen wil overbrengen .

Ik weet dat het niet gemakkelijk.Ik denk dat veel zal niet 

worden gezegd , veel ook dat dat niet zal worden 

begrepen .

Ik verwerp .

Heftige willen verwerpen wat verarmt mij.

De triviale dingen hebben geen plaats in het hart is er 

veel emotie .

Wat we zien in één oogopslag kunt u markeren in je hart .

Hij kan het niet aan , niet willen zien, maar voelen wat je 

ogen zien .

Open nooit de ogen van het hart , omdat hij niet kan zien 

en is lijden .

Ik ben hier.

209



Zie je mij ?Ik denk het niet !Kun je me voelen ?Ook denk 

ik niet !Wat zie je in mij ?

Um , ik was hier opdat gij esquecesses mij, kan het niet 

uitstaan   niet heb je, want wat ons verenigt ons soms 

scheidt , maar ik zeg u dat ik hier ben .

Ik zal niet beweren

Ik zal schrijven en laat het stromen .

Wat ik schrijf is ongetwijfeld een traan .

Zoals ik al schreef een traan als het is , verdrietig , 

eenzaam , nat, los .

Laat me veeg je tranen , je pijn , je verdriet , je 

eenzaamheid , dat verstikking dat is om alleen te zijn .

Laat me likken je tranen , ik drink deze pijn die je voelt

Alleen , alleen.Mij   , dit ben ik , just me !

Hoe ben ik?Alleen ik.

Het gevoel breidt uit naar de pijn echt voelen .

Hoe voelt het dat we zijn.Ik denk over gaat dan wat uit 

het buitenland komt .

Innerlijke weten dat ik besta , bestaan   voor anderen kijk 

maar naar ons , maar nooit zie dezelfde die ik kwijt 

pagina's, losse vellen , losse zinnen , losse pagina's , 

losse vellen , losse zinnen , willen alles af te komen , niet 

willeniets te redden , leeg ik mezelf, gewoon zo evoluirei 

dat alles wat ik schrijf , alles evaporize , esvaísse in de 

brief van een zin meer pijn , elk woord je pijn , ik schrijf 

me bevrijden.Wilt u niet te lijden .

Een andere dag in de ochtend , de frisse ochtendlucht , 

luidruchtige ook.Ik wil dat de nacht , stille nacht , waar ik 
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in het donker het licht dat je mee te nemen .

Laten we lid worden van de stilte en duisternis.

Laten we het licht blackout .Zijden , hoeken , charmes , 

spreuken , gedichten , zinnen .

Ik wil je licht in de donkere nacht .

Zoals ik liet mij gaan in de hoeken van de diepe getijden 

spelen de harpen hoge Mermaid .Ik wil blijven en naar je 

kijken zonder je te vertellen wat ik zal schrijven .

Om je nooit vergeten .

Niets !Deed niets

Het doel met deze woorden is null .Ik wil niet dat je te 

lezen , willen we niet meer om te schrijven op een dag wil 

je vertellen .

Maar nu wilde alleen maar een beetje van niets .

Ik weet niet of jullie zullen lezen, laat staan   begrijpen wat 

ik je moet vertellen .

Wat wil je op te merken is dat entendas en al , maar goed 

voor mij en daar kunt u op mij rekenen .Maar niet verder 

vertellen .

Ik zal wachten op de dood decepe mij.

De dood ?Er is geen dood !

En dit is altijd aanwezig .Ik ben niet bang voor de dood , 

maar je te verliezen .

Niet dat er iets me pijn , maar de ervaring van het 

hebben en het niet hebben is het verschil van het zijn , 

hoe kan dit zo zijn?

Ik wil niets , voor weinig en veel wat ik wil , ik wil niets 
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dat ik herhaal , ik had alles toen ik niet wist en nu weet ik 

wat ik wil niets , verwerpen wat wel en nee, ik zal vrij, 

vrij van alles voor mij te zijnbanden en zal me laten 

vallen bitterheid , dat is te hebben.

Gewoon, ik wil zijn !

Kan ik me gewoon zijn?Ja mij en al , dit is niets wat ik 

niet wil ." Timeless "

Hit, en begon kloppend onophoudelijk geraakt met een 

ongekende stroom van een anomalie of daarna gewond 

op een dag opende niet meer terugkomen om het te doen 

was de open en direct dicht als ik zal uitspreken , was van 

mij , maar altijd in mijnuw bestelling, u en ik in een 

woord dan het hart !De diepe droefheid van het zijn

Het is niet bekend om bewust en leren leven met uw 

intieme zie, de kloof is te verwaarlozen en moeten 

behoren is iets dat altijd verdwijnt als in overgave, is 

geen onwil in wezen alleen wilt zijn is van het zelfje kunt 

zien op de achtergrond onze innerlijke en daar zien we 

dat er niets zo minderwaardig als hogere manifesteren 

zie, een manifest denken , weet ik niet laten om uit te 

drukken hoeveel lager is het niveau waarop we ons 

plaatsen we zullen zien hoe het hogere zelf ,steeds dicht 

bij oneindig altijd afgevraagd utopische ziet geboren 

worden , leven en leren en als je echt realiseert weet dat 

veel liep weg van alles en weet je eigen zelf wat is er 

veranderd ?

Alles in mijn stille wereld !Hoezo?

Want ik ben bereid om te veranderen en het gezicht van 

alle, maar bijna allemaal afkomstig uit mijn wereld mijn 

wereld stil ?Het is het verstand , dat mij vertelt om het 

juiste te doen !Voorstellen? !Een dimensie van de 
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stratosfeer zonder grenzen uitbreiding komt de 

teleurstelling van magie tijdloos uit op het niveau van de 

illusie zelf altijd met de donkere verschijning van echte 

illusie van het woord al gesproken teleurstelling ;Dora 

generatie van de innerlijke conflicten van de eenvoudige 

lijdensweg dat elke harmonie beats .

Raadselachtig, diep en gevoelig dat is het niet-bindende 

brief van energie veel meer letters of letter woordje .

Hier is een menhir die zal sedimenteren en schrijven veel 

in weinig gezegd .

Tevergeefs dingen die je zal komen velen zullen zijn die je 

weggaat , zullen anderen niet staan   .Om u te vertellen 

dat de grotere voor een taaie vechter , maar je "gebruik" 

dat er weinig zal staan   , maar die binnen de binnenste 

kleinste hebben de waarde die alleen jij kunt krijgen 

.Leven , te groeien , te leren en op de achtergrond altijd 

de kleine utopische weten .

Hier is een dag voor een klein beetje , wil gewoon een 

andere leren dat schrijven was aan de kenner van het 

gewone kennis van wetenschappelijke kennis te verenigen 

, ze beiden uitleggen alleen met de diepe wijsheid die 

wordt gelezen +

Ik zal beginnen waar ik wil afmaken .

De rook breidt het interieur van mijn kamer .Voor mijn 

interieur ook , dit wordt overtreden .Ik wil breken met u 

en met anderen.

Ik krijg ?

Kracht , sterkte en kracht die me achtervolgt en vertelt 

me   om verder te gaan zonder angst !
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Je zal uiteindelijk voor mijn dagen.

Alle exterieur Ik zal verwerpen , zoals ik zal voelen ... Ik 

weet het niet, maar hier laat ik mijn kleine verhaal is op 

deze pagina , je hebt mijn nieuwsgierigheid verhaaltje 

verhoogd .

Wat ik zal u vertellen op deze pagina's is voor mij om het 

ware zelf die in mij woont , zonder buitenwereld te 

vinden.

Hoe is dit mogelijk , zullen we zien hoe ik mijn verhaal zal 

beschrijven .

Om niet langer van tevoren , terugtrekken inderdaad 

klaar om te gaan .Roken blijft deze ruimte doordringen .

Dit verhaal begint waar zal eindigen .

Wat ik je zeg is om alles te vechten .Eens kijken of ik kan 

krijgen tot het einde en zeggen dat ik deed alles en niets , 

als maximalisatie van het innerlijk .

Is hier aangekomen in het kort op sigaretten evenaarde 

het aantal pagina's te lezen waarom .

Laten we de strijd , zal dit de lengte van de tijd hebben

Sopra in uren , in minuten , in seconden.Het Is Over!

Ik zal beginnen waar ik belandde .

Ik ben er klaar voor deze roken doorboort het raam en 

vrijkomen van stoffen in de lucht , ik wil deze rook is er 

alleen lucht .

Ik wil gewoon de lucht in te ademen

Ik wil zweven en stel je voor wat er hier zal vertellen .Wat 

ik niet wil doen , beginnen uiteindelijk altijd dezelfde 
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fouten maken .

De strijd is nog lang niet gesloten .

Wat ik wil overbrengen is gevoelens , situaties en 

conflicten .

En het gevecht is op het winnen van het wezen dat ik 

was.Ik wil de andere , de figuur achter me zijn.

Mijn eigen bewustzijn dat me waarschuwt en zegt me : 

voorschijn wint u

Hier sta ik , maar vechten tegen de beweging die 

achtervolging .

Mijn grote , komt aan mijn zelf .Bevrijd jezelf , uit te 

breiden jezelf , laat me je door me heen.

Hier begon wat ik zal zijn .Wat zijn de vragen , gaan 

zonder een spier te vertrekken , ziet, een cijfer dat me 

achtervolgt .

Doet , gebeurt er weer en herboren te leven en te voelen 

.Geen demagogie en illusies , leef wat je niet kunt zien .

Want alleen dan zal je verder komt, opstaan   en zeggen .

Ik wil zijn wat ik ben , ik ben me .

Omdat ik was en dat het cijfer zal zijn .

Ik zal zijn als ik me voorstellen .Toen achter me Ik zal u 

vertellen vooruit .

Tegenover mij en bevrijden mij.Toch eindelijk te 

beginnen.

Alle die gedachte .Pas dit zijn achter je aan en het einde 

van de kabel die je vrienden zijn.

Geen sorry voor dit moment .Aan het einde van kwelling , 
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raakte hij me en fluisterde mij , ben je daar?

Nu is het einde van het begin dat ik hier zal melden.

Voor nu zeg ik , kom gewoon naar me toe en neemt me 

naar de overwinning .

Major in mij te zetten in u.Beschikken over mij!

Je zal de laatste keer mijn geur zijn.Ja, ga je .

Do not show me triest met uw vertrek .Door de manier 

waarop ik ben op zoek in de weg.

Ga als je kwam , hoe je kwam .Ik wil je niet , je bent 

meer een onsamenhangend ongeluk.Uw aanwezigheid is 

een belediging .

Ik weet dat voor u , nooit gewonnen , maar verloren .

Je bent als het roken van sigaretten vriend van de ziekte.

Deel en ga, ga gaan dat bij aankomst zal er niet zijn 

.Zoals ik al zei , Emano om uw geur die alleen door ... 

ires krijgen een andere smaak en parfum .

Misschien heb je niet je misschien wel weet , noch wees 

al in gedachten wat je provocas .

Sinds ik weet dat herinner je je een paar jaar .Genoeg nu 

dat hier ligt de wens om verder te gaan met je .

Ik zal kreunen in uw aanwezigheid aanvankelijk gedacht , 

maar voorteken voor kleine kwaaltjes .

Onderworpen zijn en ik maak onze verbinding echter 

desastreus en illusoire genoegen om de 

leefomstandigheden een beetje zwak .Ik durf door 

ontbering .Want alleen dan zijn licht en natuurlijke , zodat 

voedt mij.
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Cool, sereen, warm en harmonieus zal de 

schadevergoeding

Natuurlijke wind stroomt naarmate de tijd altijd het 

gevoel gehad met zijn noorden .Luchtstromen bafejado 

tegen ons zal zijn stormen tegenover ons , is het logisch 

dat de rook uit de lucht zelf .

Waarin we in de natuur buiten als binnen in de harmonie 

van de vrije stroming.

Bloemen , groeit en consolideert de wortel van de 

bevrijding .Wills eenduidige onze ontmoeting is het zeer 

roze van de tijden van woestijnzand variërend 

verstevigende reden.Het omhoog gaan bevrijden van de 

afbeelding menselijk vulgair , de excentriciteit van de 

intieme relatie die ons scheidt .Wij zijn anders , ik ben 

natuurlijk en organisch gij zijt kunstmatige en 

synthetische en dus niet exprimas zonder mij .Zonder de 

daad die zal neutraliseren , dan heb je me gelukkig 

maken .

Ik zal de deur voor u open om te praten bij mij 

komen.Maar ik laat het op een kier staan   om binnenkort 

na te komen.Figuur u zich bewust bent van uw spread , 

consomes me geduld van onrust .Je bent en je zal een 

beetje veel belang zijn.

We hebben allemaal die stomme stadia , meestal bij 

kinderen .

Maar als ze ons vertellen bij volwassenen om het kind 

hebben we in ons release , dan had ik met u een slechte 

fase .Ik ga terug naar de patiënt rustig te gaan .

U kunt ga ik de deur op slot .Goed weet waarom je kwam 

, maar ook weet waar gij gaat .
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De kloof is breed , breder gedacht dat je er bij neervalt .

Ontvluchten , zonder mij , omsluit u en explodeert .Vanaf 

de eerste dag dat uw woord mijn zin is geweest , maar 

mij niet vertellen wanneer de volgende u mij vertellen , 

hallo , ik ben hier , maar zeker uw reis zal een terugkeer 

naar hard, maar harmonieuze realiteit zijn, zodat het 

ofwel is laat binnenvallen ,we hebben wat we zoeken ?

Dus gewoon een woord van u , dat is bye .

En je kwam gaan optrekken ...

Het was de laatste keer ... miss komen om te vertrekken 

.Een traan viel en gedoofd de kreet .

Het touw dat me bindt , is niet dezelfde die me verstikt 

.Het knooppunt van de nek , opknoping aan een zijden 

draadje .

Estrangulas de geest en sufocas bewustzijn.

Wat u te bieden is een langzame dood te verjongen en te 

wandelen op deze manier en praten zoals we hebben 

gedaan .Nooit zal de pijn acuut wissen dan één klap snijd 

het laminaat rauwe leven .

Op de top van de schrijnende geheugen en spookachtige 

klap.Was je dichotome aanwezigheid tussen zijn en niet 

zijn .Leven bedekt met fotografische momenten dat alle 

winkels en direct gegoten.Omdat je leeft in mij uit me 

.Wist je lot en leven de fractie .

Deze tijdloze uitstraling verspreiden van de volgende 

momenten .Hoe om te vliegen zonder het verlaten van uw 

stoel.

Deze keer stopt niet omdat ademen en kan je ooit 

stoppen , wat maakt je ademen.
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Living is zo sterk als de drang om te ademen .Maar 

gewoon ademhalen is niet leven .

Wanneer je je weggaat om te leven je niet stoppen met 

ademen .

Vandaar , wat is dat wat zich voordoet in een hulpeloze 

afbeelding .

Zonder grenzen of de gevolgen , de volgende stap.Deze 

opkomende uit zijn andere elk moment veegt ons wat we 

werkelijk zijn , de illusie van zelfkastijding klif is om te 

leven terwijl we leven , wat ons beweegt is de natuur die 

ons voortdurend omringt en alleen ons afleidt , ik bedoel 

dat alleabsorptie tijd wordt be- stemd slechts illusoire 

geest , omdat de natuur weerspiegelt alle frames 

willekeurig en superlatively overschrijding van elk 

moment van de menselijke beweging in.

Wat zich voordoet rond de figuur van het zelf is buiten , 

dat vergroot het interieur , maar alleen vangen het gevoel 

van afleiding is een grotere wezen die ons verhuist naar 

moeder natuur .Indien op enig moment , deugdzaam , 

tegenstrijdige binnenvalt u wordt geassimileerd op het 

moment van de geest van deze items kunnen niet 

overeen met het leren en elke impuls te verlaten.

Gelukkig overspanning, de immense en verre gedachte.

Ik wil graag praten over ... U beslist , altijd manobraste .

Het omkeren van de rollen zegt zwijgen.

De vlucht van een woord is een daad .Als je negeren en 

brengen u van .

Je vliegt rond in de wind schaduw.Omdat je te verbergen, 

verschijnen dus als je het wilt .
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Zie je niet ?

Geef uzelf een andere , zal u een andere vriend, die niet 

uw eenvoudige pech hebben .

Het blijkt beslaan .

Het was dus dat tellen tot tien , besefte ik hoeveel 

vislumbramento momentopname moment van de 

toekomst raam stond open en uitzicht alleen de laatste 

rook uit en als de klik van de toekomst wordt groot en 

uitgestrekt .
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