
ວິ ທະຍາໄລ ອາທິ ດ - ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ ຄວາມຈິ ງ

          ພິຈາລະນາ Unpretentious ເຮັດໃຫ້ ຢູ່ໃນຮູບແບບ ທີ່ ດີ , 

ປະລິ ມານ ຫຼາຍຂອງ ເປັນເອກະລາດ , ເລິ ກ , ຫນ້າສົນໃຈ

ທີ່ ພວກເຮົ າເຫັນ ນໍ າທິ ດຂອງ ແນວຄວາມຄິ ດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ໄດ້ຮັບ

ບາດກ້າວ ທີ່ ຈະບອກ ເລື່ ອງທີ່ ມີ ສົມບັດສິ ນທໍາ ທີ່ ເປັນ ສົມບັດສິ ນທໍາ

ຂອງເລື່ ອງດ່ັງກ່າວ ເປັນ ... ເລື່ ອງນີ ້ ກ່&ວກັບ ສອງ Workhorses

ຜູ້ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ການເດີ ນທາງ ໂດຍຜ່ານການ ວັດຖຸບູຮານ ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ

ເປັນ , ນັບຕ້ັງແຕ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງການຄ້ົນພົບ , ການ donkey 

ແກມສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ ໄດ້ ເຕັມໄປດ້ວຍ ເກື ອ, ການໂຫຼດຫນັກ ຫຼາຍ;ລາ ສີ ດໍ າ

ຖື ກນໍ າພາໃຫ້ caravan ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຂອງທ່ານເພາະວ່າ

ພຣະອົງໄດ້ເປັນ ການໂຫຼດ ແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ , ໄດ້ sponge ຂຶ ້ ນ

boasting ຂອງໂຊກ ຂອງລາວ ເປັນ ວິ ທີ ການ ເສຍມາລະຍາດ ຫຼາຍ

ສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ ບໍ່ ສາມາດຢື ນ ມັນແລະ ແມ່ນກ່&ວກັບການ ເສຍຊີ ວິ ດ

ໃນເວລາທີ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ສະດຸດລ້ົມ ໄດ້ ຕົກເຂົ ້ າໄປໃນ puddle 
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ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ ນໍ້າ derretendo-ຖ້າຫາກວ່າ ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງຂອງ

ການໂຫຼດໄດ້ , ລາ ສີ ດໍ າ ຕະລຶ ງ ເບິ່ ງ mate ໂຊກ incredible ທີ່ ມີ ດີ

ຍົກ , ສະບາຍ ເອົ າສິ່ ງທີ່ ໄດ້ປະໄວ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.ການຂັບເຄື່ ອນໂດຍ

jealousy, ໂຍນລົງໄປໃນ ນໍ້າ ຫວັງວ່າການ ພົວພັນຊຶ່ ງກັນ ໄດ້.

sponge ໄດ້ ແຊ່ນໍ້າ ເຖິງ ນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ມັນເກືອບ ເພງນຶ່ ງໃນດວງ

ກັບສີ ດໍ າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢື ນ ຂຶ ້ ນ, ແນ່ນອນ ທີ່ ສຸດກໍ ແມ່ນ succumbing 

ກັບ fatigue ແລະ ເສຍຊີ ວິ ດ.

ນິ ທານທີ່ ເປັນ grandpa

ຮັກແມ່ນຄ້າຍຄື  rainbow ເປັນ, ບໍ່ ແມ່ນ ສະເຫມີໄປ ໃນປະຈຸບັນ , ແຕ່

ຈະປາກົດຂຶ ້ ນ !ທິ ດສະດີ  chaos utopian ສ້າງ 1 = 1 + 1 = 2: 2 1a 

= Rainbow Spiral utopia ຮັກ multifactorial ສິ ້ ນສຸດລົງ

ຫົວຫນ່ວຍ ໄຟຟ້າສູງສຸດ ຂອງລັງສີ ທີ່  , ດອກໄມ້ ໃນແສງແດດໄດ້ -

ໃນໂລກນີ ້ ຫມົດອາຍຸ , ແສງຕາເວັນ ໄດ້ດົນໃຈ ໄດ້ສີ ດ&ວກັນທາສີ ໂລກ -

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫາຍໃຈ, ທ່ານດົນໃຈໃນ ການອອກອາກາດ ດ&ວກັນຂອງ

ຄວາມຮັກ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ສີ ທີ່ ທັງຫມົດ ທີ່ ຈະທາສີ ໂລກຂອງທ່ານ !

ສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວິ ທີ ການຕ່າງໆ

ແລະບໍ່ ມີ ສິ່ ງ ທີ່ ວ່າ unite , ອື່ ນໆ ທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກ , ແຕ່ຄວາມຈິ ງ

ບໍ່ ໄດ້ຊ່ອນ ຄວາມເປັນຈິ ງ ທັງຫມົດ.ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ທໍາອິ ດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພ&ງແຕ່ພ&ງແຕ່ ມີ  reminiscences, ໃນການທີ່ ເອົ າໃຈໃສ່ ຂໍ ້ ຕົກລົງ

ກ່&ວກັບການ ເປັນມ້ືທີ່ ສົດໃສ, ແລະການກະກ&ມ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ
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ພະລັງງານຂອງ ແສງສະຫວ່າງ ອອກຈາກຄວາມມືດ , ແລະ ຈະແຈກຢາຍ

ພະລັງງານແລະ ພະລັງງານ ສໍ າລັບຊຸມຊົນ constelar ທັງຫມົດ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ຄິ ດວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມ້ື ຫນຶ່ ງ ຈະເປັນໄລຍະ ໃດ?

ຖ້າຫາກວ່າມື ້ ຫນຶ່ ງ ຈະເປັນໄລຍະ , ຈະ ທໍາລາຍ , scary, noisy , ຫຼື

relentless ສົດໃສ , ສວຍງາມ, ສົດໃສ ແລະແຂງແຮງ.ray 

ແຕ່ລະຄົນມີ ເປັນ ມະນຸດ ລັກສະນະ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຮູບແບບ

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການດໍ າເນີ ນ , ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , 

ເຊັ່ ນ ray ແຕ່ລະຄົນ / ເປັນເອກະລັກ ແລະສະເພາະ .ດີ ຖ້າຫາກວ່າ

ມື ້ ຫນຶ່ ງ ຈະເປັນໄລຍະ ຢ່າງຫນ້ອຍ ມັນແມ່ນ ຕ້ົນສະບັບ.ray ແຕ່ລະຄົນມີ

ຮູບແບບຂອງ ການດໍ າເນີ ນການ , ເປັນ ຢູ່ໃນ ທຸກເວລາ ປະຊາຊົນທີ່

ສ່ວນແບ່ງ ໃນເວລາທີ່ ເກີດຂື ້ ນ ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ ງ.ພວກເຮົ າມີ

ການສະແດງສຸດ beam ໄດ້ / ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົ າສາມາດ

ມີ ການປ່&ນແປງ ທິດທາງແລະ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ .ຖານກ່&ວກັບ

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ແລະໃຊ້ເວລາ ທໍາອິ ດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຂໍ

ພຣະນາມຂອງ ພຣະເຈົ ້ າ , ມື ້ ຫນຶ່ ງ ມາ , ມີ ຄວາມເຊື່ ອຖື ການສົນທະນາ

ແລະຄວາມສັດທາ ທີ່ ມີ ຜູ້ຕິດຕາມ ຫນັງສື ພິມ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ເລື່ ອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະອະທິ ບາຍ : ມີ ທ່ານ ໃຫ້ຫລິ ້ ນເກມ

ເປັນສໍ າລັບມື ແລະ vehement ຂໍ ໃຫ້ ພຣະເຈົ ້ າ ຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານ

ໄດ້ຄະແນນ ສູງສຸດແລະ ປະໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ອອກຄໍ າຄິ ດເຫັນ ໄດ້.ທີ່ ຮັກແພງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ການຕ້ົມ ເລື່ ອງ ລົງແຕ່ ຜູ້ທີ່ ສຸດທ້າຍໄດ້

ປ່ອຍອອກມາເມື່ ອ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ?ແຕ່ຫ່າງ ຈາກເລື່ ອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບອກທ່ານວ່າ ພວກເຮົ າມີ ການດໍ າເນີ ນການ ແລະການ

radius ນີ ້  / ໄດ້ຮັບການ ສະແດງທີ່ ມີ ສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້, ແຕ່ລະ

rolls dice ມີ ພະລັງງານ / ຮູບຮ່າງ / ການປະພຶດ ຂອງທ່ານ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ວ່າມັນຈະ ມີການຫັນເປັນ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເຮົ າຈະມີ ຄວາມສົມດູນ

ຂອງກໍາລັງການ ສ່ອງແສງ ທີ່ ຈະຫັນປ່&ນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ເປັນ.

ພະລັງງານທີ່  revitalized ແລະ ຜູ້ທີ່ ອາໃສ ພໍໃຈກັບ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ

ທີ່ ຈະກາຍເປັນ ຢູ່ໃນທຸກສີ ທີ່ ຈະທາສີ ໂລກຂອງທ່ານ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ woke 

ຂຶ ້ ນໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ວາ ປົກກະຕິແລະ

ສໍ າຫລວດ ຫລັກສູດ ລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍຜ່ານ ຫນັງສື ເຫ້ັຼມນີ ້ ຈະ

ຂະຫຍາຍ ການເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ກ່&ວກັບ

ວິ ທີ ການ ລະບົບສາຍສ່ົງ ຂອງຄວາມຄິ ດແລະ equate ໄປ

ເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະພະລັງງານ ຂອງຕົນ.ພວກເຮົ າທຸກຄົນ

ຄິ ດວ່າກ່&ວກັບ ທັດສະນະການ ຫຼາຍ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຈິ ດວິ ນຍານມີ ປັດຈຸບັນ ຂອງການລົບກວນ , 

ວິ ທີ ການ ທີ່ ພວກເຮົ າເບິ່ ງ ຄື ບໍ່ ສະເຫມີ ໄປ naive ແລະພະລັງງານ

ຂະຫຍາຍຕົວ .ຈິ ດໃຈຂອງ ບັນຫາທີ່ ມີ  misdemeanors ແມ່ນ

perpetuated ແລະ ສ&ງຢູ່ໃນ unison ດັງກວ່າ ສ&ງ ຈໍ ານວນຫຼາຍ, 

ຄໍ າສັບຕ່າງໆແມ່ນ ການສະແດງອອກ ຂອງສິ ນລະປະ ເປັນ, ຈາກ

ໃນປັດຈຸບັນ ຈະມີ ການດົນໃຈ.ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ ຫົວໃຈ ທີ່ ມີ  rhythm 

ຂອງຕົນ ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍ ເສ້ັນ.ການປາບ ເຮັດໃຫ້ ເຖິງການຕາຍ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ  q ຂອງຕົນ.ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ
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ຄິ ດກ່&ວກັບ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະບາງຄ້ັງກໍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ປິ ດ ການ, 

"ແຕ່ ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ຄິ ດວ່າ," ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ

ສະເຫມີ ໄປ ແລະເວົ ້ າວ່າ ຄວາມກ&ດຊັງ pratiquer ບໍ່ ມີ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່ ດີ .

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ມີ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ການສະແດງອອກ ແຕ່

ບໍ່ ແມ່ນທັງຫມົດ ມີ ຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສິ ດທິ ໃນການ , ແລະ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ

ກ່ວາ ຄວາມຊື່ ສັດ ຄວາມຈິ ງ , ພວກເຮົ າມີ ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງ

ການສະແດງອອກ ແລະການເປັນ ທີ່ ດີ ແມ່ນ ມີ ຄວາມດຸ່ນດ່&ງ.

ດຸນການແມ່ນ ປົກກະຕິ ຂອງວົງຈອນ ເປັນ, ເປັນ ລະບົບປະສາດ ເປັນ

imbalance ໄດ້.ຄົນຮັກກັບຄວາມ ຄິ ດຄໍ າເຫັນ.ທັງຫມົດທີ່ ມີ

ຄວາມເມດຕາ ອັນບໍ ລິ ສຸດ ທ່ົວ beget ຄວາມຮັກ.ແສງຕາເວັນແມ່ນ

ແຫ່ຼງພະລັງງານ , ຜິດປົກກະຕິ ຄື ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເກີດຂຶ ້ ນ , ທຸກຄົນ ລື ມ

ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການແລະ ມີຄວາມສະເຫມີ ທັດສະນະ

ຫຼາຍປະການ , ແນວຄວາມຄິ ດ ຫຼາຍ, ມີ ຄວາມເຊື່ ອຖື ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ ... 

ສິ່ ງ irreparable ມີ , ເພາະວ່າທັງຫມົດ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບການ injustice.

ຄວາມຮັກແມ່ນ ແຫ່ຼງຂອງ ຄວາມສຸກແລະຄວາມ ສະເຫມີ

ຢູ່ຄົນດ&ວແລະ ປ້ອງກັນ: ມີ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ຢາກຈະຄິ ດ

ແຕ່ຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແມ່ນ flashlight ທີ່ ແຈ່ມແຈ້ງ ໃຫ້ພວກເຮົ າ ໄດ້.

ມີ ຂະແຫນງການ ທີ່ ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ບາງຄ້ັງກໍມີ ຄວາມຢ້ານກົວ , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ເວົ ້ າແລະເຮັດ ສິ່ ງທີ່ ຮັກ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຂ&ນ

ໃຫ້ໃຜ , ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າບໍ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຈື່ ໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນ ເປັນການດີ ທີ່ ຈະຮູ້ວ່າ ໃນເວລາທີ່
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ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ໂສກເສົ ້ າແລະ ສະເຫມີໄປ ຍອມຮັບ ມັນແລະບໍ່ ໄດ້

ຊ່ອນຫຍັງ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ທຸກຄົນມີ ຄວາມສ່&ງ, ພວກເຮົ າທຸກຄົນ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ມີ ຄວາມສຸກຂອງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ແລະໃນເວລາ

ມີ ໂອກາດໄດ້ lurks ເປີ ດປະຕູ.ມີ ສະເຫມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສໍ າລັບການອື່ ນໆ

ໄດ້, ແຕ່ວ່າ "ບໍ່ ມີ ໃຜ ແມ່ນ ໃຜ " ແລະ ສະນ້ັນທຸກຄົນ ມີສິ ດທີ່ ຈະ

ສ່ອງແສງ ໄດ້.ທີ່ ເປັນ ສະເຫມີເປັນ ຫັຼກການ ທີ່ ດີ ທີ່ ຈະ ເປັນຫມູ່

ແມ່ນຄົນອື່ ນ ດ້ວຍຕົນເອງ .ປະຕິບັດຕາມ instinct ຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານ

ເບິ່ ງ ໃນທາງບວກ.ພວກເຮົ າ ທຸກຄົນສາມາດ ໄດ້ຮັບການຮັກ

ແລະຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກ ແມ່ນໂດຍທ່ົວໄປ ໃນເວລາທີ່ ແສງສະຫວ່າງ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ກໍາລັງຮັກ ພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ ເຄົ າລົບນັບຖື ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ນີ ້ , 

ຮັກ ກັນແລະກັນແລະ ເພ່ີມທະວີ ການ ອັດຕາ ການເກີດລູກ, ສະເຫມີ ກັບ

ຄໍ າສັບຕ່າງໆໃນ ເກມ crossroads ແນ່ນອນເປັນ ຄໍ າ ເປັນສັດຕູກັນ

ແຕ່ມີ ເຫດຜົນຂອງທ່ານເພ່ືອຫຼີ ກເວ້ັນການ ທໍລະມານ."ສິ່ ງທີ່ ມີ ອາຍຸ

ບໍ່ ແມ່ນ ສະຕິປັນຍາ , ແຕ່ prudence " ສະນ້ັນ ຟັງ!ບຸກຄົນທຸກຄົນ ຮູ້

ດີ ແລະ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ?ພວກເຮົ າ ມີຢູ່ໃນມື ຂອງພວກເຮົ າ ຕັດສິ ນໃຈທີ່

ຈະເປັນການດີ ຫລື ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ, ແມ່ນ madness ຕິ ບາງຢ່າງ, ກ່ໍ

ມີ ຄວາມຮູ້ ເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນ ?ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈະ ຈົບການສຶ ກສາ

ຂອງໂຮງຮ&ນຂອງ ຊີ ວິ ດ ... ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງສໍ າລັບ ທ່ານ, 

ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ຮັກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ການປ່&ນແປງກັບ

ການ evolution.ສາຍ A ທີ່ ຜ່ານ ປັດຈຸບັນ ສົດໃສ ຂອງຄວາມກັງວົນ , 

ໄຟຟ້າ, ດໍ າເນີ ນການ ອົງການຈັດຕ້ັງ feeders, ແລະຄວາມຫວັງ
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ສໍ າລັບການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ໃຫມ່ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະລາດ ທີ່ ໃບ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ຄົງທີ່ ແຕ່ມີ ຄວາມຄິ ດຂອງ ການແຂ່ງລົດ

ແລະກັງວົນ.motion ເປັນອໍ າມະພາດ , ຄວາມກົດດັນ ສູງເຖີງ

ຢູ່ໃນຂອບ ແລະຄວບຄຸມ ຕົວຈິ ງແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ

ການວັດແທກ, ການລົງ stairs ຂອງຄວາມຄິ ດ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ກັນແລະກັນ.ນີ ້ ຄື ຄວາມຄິ ດຂອງ ladder ການທີ່ ພວກເຮົ າ

ປະເພດ ພຶດຕິກໍາທີ່ ປະເຊີ ນຫນ້າ, ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ

ບໍ່ ເຫມາະກ່&ວກັບ ການສື ບເຊື ້ ອສາຍ ແລະ ascent ຂອງປັດຈຸບັນ

ຂອງຊີ ວິ ດ, ແສງ ອາຫານ treadmill ໄດ້ໂດຍບໍ່ ມີ ການຢຸດ ນໍ າ ທ່ານ

Crazy ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ສະຕະວັດນີ ້  .XXI, ພະລັງງານ, magic , 

costumes, ທັງຫມົດທີ່ ມີ ປະສົມກົມກ&ວ ປາກົດຂື ້ ນ , ແຕ່ລະວັງ

stairs ການ, ທຸກຄົນ ຈະບໍ່ ໄດ້ escalator ຂອງ ຊີ ວິ ດ, ມີ ທຸກຄົນທີ່

ຮູ້ສຶ ກເມ່ືອຍ stairs ທີ່ ເພ່ີມສູງຂຶ ້ ນ ແລະໂດຍສະເພາະ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ

ຍ້າຍແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ , ທີ່ ເປັນ ພ&ງພໍ ຫລື ແມ່ນມັນເປັນ

ມີ ຄໍ າຖາມ ຂອງຍອດ ?ຄວາມສົມດຸນຂອງ ພະລັງງານແມ່ນ ສໍ າຄັນ

ເພ່ືອຄວາມສົມດູນ ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ , ແລະຫຸຼດລົງ ໃນລະດັບ

ຂອງການເປັນ ທຸກ ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ແມ່ນທັງຫມົດ ສົມຄວນທີ່ ຈະ ໄປລົງ

ຫຼື ເພ່ືອ ສະຫນັບສະຫນູນ ພວກເຮົ າກ່&ວກັບ ການສຶ ກເມ່ືອຍ

ຄວາມພະຍາຍາມ , ແລະຄວາມພາກພ&ນ ແມ່ນສໍ າຄັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຍົກສູງບົດບາດ ຕົວເອງໃຫ້ ພຣະວິ ນຍານຂອງ ການເສຍສະລະ , 

ໂດຍບໍ່ ມີ ການການບາດເຈັບຫືຼ ຢຸດແລະ ນາງ ຈະໃຊ້ເວລາ ທີ່ ທ່ານ ຢູ່ໃນ
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ແສງສະຫວ່າງ ຂອງການເປັນ ການຄິ ດ.ຄວາມດຸ່ນດ່&ງຂອງ

ກໍາລັງພາຍນອກ ທີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ບໍ່ ມີ , ຂ້ັນຕອນ ແມ່ນແຂງແລະການ

ປ້ອນໂດຍ ສາຍ ຂອງຄວາມຫວັງ ມາກັບ ສາຍ ໄຟຟ້າ ທີ່ ສໍ າຄັນ ທີ່ ສຸດ

ຂອງວົງຈອນ ຂອງຊີ ວິ ດ, ພະລັງງານທີ່ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນທ່ົວໂລກໄດ້ .

ກະດານໄຟຟ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ ຜູ້ທີ່ ຈະ ສ່ັງການ

ຕໍາແຫນ່ງ ແລະສະຖານທີ່ ຂອງພະລັງງານ ວິ ທະຍາໄລ ໄດ້.ມັນເປັນ

ແສງສະຫວ່າງ ແສງຕາເວັນທີ່ ຈະ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ການອຸທອນ ຊໍ້າ

ຂອງທໍາມະຊາດ ແຜ່ນດິ ນໂລກ.ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄົງຈະເຮັດ

ໂດຍອາລຸນ ຫນຶ່ ງ ຊຸດ ທີ່ ມາພ້ອມກັບ ຄໍ່າ , ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ , ຟື ້ ນຟູ

ແລະເກີດໃຫມ່ ຄື ເຂົ າ ແສງຕາເວັນ ທີ່ ມີ ອໍ ານາດ (ແສງຕາເວັນ ) * 

ເປັນແຫ່ຼງ radiant ທີ່ ລົງເຊັ່ ນ ການຢອດຢາ ພ້ືນເຮື ອນ, ແຫ່ຼງຂອງຊີ ວິ ດ

ແລະຄວາມສະຫວ່າງ ນີ ້ .lighthouse ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຊຶ່ ງ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ຊອກຫາ ສະ pivoting ການ incessantly ຂອງ

ຜິດປົກກະຕິ ໄດ້.ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄ້ັງທໍາອິ ດ ໄຟຟ້າ

ແລະເສ້ັນປະສາດ noisy blink ກັບ electrocution ຫົວໃຈ.

ຄື ້ ນຟອງໄຟຟ້າ ທີ່ ມາແລະໄປ ຄວາມຄິ ດຂອງ waveforms ປະມານ

ຮູບວົງມົນຂອງ ຄື ້ ນຟອງໄດ້.ການໄຟຟ້າ ທີ່ ເນ້ັນໂດຍຜ່ານ ຮ່າງກາຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນປະຈຸບັນ ທີ່ ນໍ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ ວົງຈອນຂອງ

ຄື ້ ນຟອງໄດ້.ການ ກະຕຸ້ນ ໄຟຟ້າ ລົງ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ກໍາມະຈອນເຕ້ັນ

shaken ແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນ ຮູບແບບ ໄຟຟ້າ , ສະເຫມີ ຮູ້ຄວາມຈິ ງ

ໃນເວລາທີ່ ຄ້ົນພົບໂດຍການ ເຮື ອງແສງ impulse, ມີ ຜ້າ ເປັນ
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ແລະປິ ດ ເຖິງການ ທໍລະມານ ໂດຍສ&ງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສົດໃສ

ຂອງການເປັນ , ແສງເຖິງ ທ&ນ ສົດໃສອາການເຈັບປວດ ສະສົມ

ຂອງຂີ ້ ເຜ້ີງ melted.ປະຕູ ໄຟຟ້າ ເປີ ດ ຄ່ອຍໆ ການສໍ າຜັດ, ແຕ່ ປິ ດ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະເປີ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ .ຕ່ອງໂສ້ການ ໄຟຟ້າ ໄດ້ເຫັນ ມີແຜ ຊໍ້າ ຮາກ

hate ໄດ້ vibrant.Electrocuted ໃນຄວັນຢາສູບ ທີ່ ສົດໃສ ລ້າງ

ຄວາມຊົງຈໍ າ, ຄວາມປ່ັນປ່ວນ ໄຟຟ້າ ໃນໃຈ teeming , 

electromagnetismos infinite turbulent.ການຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ

ເປັນ ຄີ ທີ່  paralyze ຈິ ດໃຈ, ມີ ແສງສະຫວ່າງ , ມີ ໄຟຟ້າໃຊ້ ສີ ດໍ າຂອງ

ກະພິບ , flashing ແສງ plaguing ຂ້າພະເຈົ ້ າ passage ຂອງ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ unbroken ໄດ້.ແສງ ສະຫວ່າງ Opaque ທຸກ

outlandish ໃນແສງສະຫວ່າງ ໃຫ້ມື ດມົວ ໄດ້.ສາຍ ດໍ າເນີ ນການ

ໂດຍຜ່ານການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ່າງກາຍຂອງ vibrant ອັນເຕັມທີ່ ຂອງ

ພະລັງງານ.Subo ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ວົງຈອນ 10 ແລະ ມີ

ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ ພະລັງງານ ແມ່ນ , ເຖິງແມ່ນວ່າ incorruptible 

ຊໍ້າ ມີການສູນເສຍ ພະລັງງານແລະ ຫຸຼດລົງ tram ກັບຄໍ າເວົ ້ າຂອງ

ecstasy ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໄດ້.ຕັດ ແລະສົດໃສ ຂອງແອັກໂກ້ ແຫຼມ

ສົດໃສ, ສ່ອງແສງ ພັກຜ່ອນ ພ ສ&ງ Flash ຟ້າຜ່າ ທີ່ ຊໍ້າ

ບໍ່ ເຫັນແຈ້ງປານ ມະ errant ທີ່ ມີ ປະຖົມນິ ເທດ ຕາ .ມີ ເຮື ອງແສງ ແລະ

ເບີ ກບານ ບໍ່ ມີ ແລະ ລົງ thunder ໃນ ທິດທາງທັງຫມົດ

ແລະຄວາມຫມາຍ ແມ່ນ.ລາຍການ " ofusculência " ແລະ ຟ້າຜ່າ

ລູກປື ນເຈາະ ເຫ່ົຼານີ ້ ປົກຄຸມ ຂອງຄົນອື່ ນຂອງ sensations 
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ຄວາມສຸກແລະ ເບິ່ ງ.ແສງໄຟ ແລະຕັດ ການໃຊ້ຫນ້າ ເລິ ກຢູ່ໃນ

ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງທ່ານ ທີ່ ຖື ອາການຊ໊ ອກ ລໍ າມະນູ, ແບບເຄື່ ອນໄຫວແລະ

incandescent.ໃນຖານະເປັນ hint hammering ຂ້າພະເຈົ ້ າ

incongruous ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ ສໍ າລັບການ ແສງສະຫວ່າງ

ທີ່ ເຂ້ັມແຂງແລະ ການກໍານົດ ໃນ twilight ເມ່ືອບໍ່ ມີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່

curl ຂຶ ້ ນ softly, ຢູ່ໃນແສງ ສູງ ຂອງການເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະຄ່ອຍໆ

delight ຈໍ າ ເປັນຟ້າຜ່າ ໄດ້.ມີ ແສງສະຫວ່າງ ominous, ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ

ແສງ convalescent ເຫ່ົຼານີ ້ ວ່າ torment ພວກເຮົ າແລະໃຫ້ ລ່ວງຫນ້າ

ອັນຕະລາຍແມ່ນ ?ມີ  lamp ເປັນ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ ມານໍ າທ່ານ ໃນ

bucolic ແລະບໍ່ ສາມາດ ປະເຊີ ນຫນ້າກັບ ປັດຈຸບັນຂອງ intimidas 

ທ່ານໃນ secrecy ໄດ້.ມີ ແສງສະຫວ່າງ ສີ ແດງ ເຂ້ັມ ແລະສະກັດ

ເສ້ັນປະສາດ ເລັ່ ງ ແມ່ນ.ອາການຊ໊ ອກ Zarpares ແລະຈິ ດໃຈ ໂດຍບໍ່ ມີ

ການປົນເປື ້ ອນ impulses sprawling ຂຶ ້ ນ, ບໍ ລິ ສັດ ແສງສະຫວ່າງ, 

ແສງ ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບ ແລະບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ບໍ ລິ ສັດຂອງ

ແສງສະຫວ່າງ.Thunder grind ແລະ shatter ສ&ງ hungry 

ຂອງຄວາມສຸກ.ແສງ ມີ ປະສິ ດທິ ຕັດສິ ນລົງໂທດ ຊີ ວິ ດຜູ້ອື່ ນ

ເພ່ືອການສຶ ກສາ ໂດຍສ&ງ .ວິ ທີ ການ ມີ ອໍ ານາດແລະ lacerating ຄີ ທີ່

ຕັດສາຍພົວພັນ ທີ່ ເປັນໄປເພ່ືອ ນໍ າໄປຖ້ີມໃນ ແສງ ທີ່ ອິ ດທິ ພົນຂອງ

ຄວາມຮັບຮູ້ ທີ່ ເຈາະ ມັດ bulky.ຫຼາຍ ເຍື ອງ mists ຂອງແສງສະຫວ່າງ

ສີ ດໍ າ ໃນ cosmic ທີ່ ສົດໃສ, ການເຈາະ ແລະ cosmos ລະວ່າ ບັນເທົາ

ລື ມ ຂອງຈິ ດວິ ນຍານ ໄດ້.heats ຟ້າຜ່າແລະ ການດໍ າລົງ ແລະກາຍເປັນ
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motionless ແລະ silent, ແຕ່ລະດັບຄວາມ ແລະສິ່ ງລົບກວນ

ໃນເວລາທີ່ ມັນ ເກີດຂຶ ້ ນແມ່ນ breathless ແລະ overwhelming 

ວ່າຕິດ rage ໃນການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະຈະປະຈຸ ບັນດາ ໄຟ ແລະ

illuminations ຫຼື ງ່ າຍດາຍ ເຖິງແມ່ນທັນ ພ້ົນເດັ່ ນຊັດເຈນ ຄວາມມືດ

ເຮື ອຂອງ sighs ແລະແບ່ງ ຄວາມງ&ບ ມີ ໄຟຟ້າໃຊ້ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ.ຟ້າຜ່າ ນີ ້

clears ຈິ ດໃຈ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງຫມາຍ ໂດຍອອກ moans eloquent ແລະ

ຕົກ ການປະຕິບັດ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ລະເລີ ຍ ຂອງ ຄຸນສົມບັດທີ່ ຈະເປັນ

ໂອກາດທີ່ ຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຟ້າຜ່າ ຄົນອື່ ນໃນ ໂລກນີ ້ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈື່ ຮູບພາບ ການປະຕິບັດ ກັບອ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ( 

ໃນປັດຈຸບັນ ຫ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ) ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຢູ່ໃນສະຖານ ທີ່ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເປັນເຈົ ້ າພາບ infernal ຊຶ່ ງຕ່ໍມາ

ເບິ່ ງ ໄດ້.ຫັຼງຈາກການ ສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ , ຂີ ້ ເຖ່ົາ ເຫ່ົຼານີ ້ ວ່າ ເຄື່ ອງຫມາຍ

ທ່ານໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ເຕົາ ທໍາມະຊາດ ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ ພ&ງ ທຸບ ມີ

ການປົນເປື ້ ອນຈາກ ຂີ ້ ເທົ່ າ ແສງສະຫວ່າງ ຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ

ແລະອະນາຄົດ ແພ່ຫລາຍ ບໍ່ ລື ມ.ການຕັດເຖິງການ spur ຂອງປັດຈຸບັນ

ແລະຂະຫຍາຍພັນ ຢ່າງຊ້າໆ ວາຍ ແລະ effusively ບອກທ່ານ ຄວບຄຸມ

ທ່ານ, ແລະ throws ທ່ານ ເຂົ ້ າໄປໃນດ&ວ ຂອງແສງວ່າ drowns 

ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍ າ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ ມັກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ

pouring thirst ຂອງທ່ານສໍ າລັບ ແສງສະຫວ່າງ.ໃນ ຄວາມໂກລາຫົນ

ເປັນ ແມ່ນ embers smoldering ຂອງຮ່າງກາຍຂອງ ແມ່ເຫັຼກທີ່

whistles ແລະ ກະພິບ ໃນ ຫົວໃຈຂອງທ່ານ ລຸກທີ່ ມີ ຄວາມປາຖະຫນາ
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ສໍ າລັບການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ , ແລະ virile masculine ຫຼື  feminine 

ແລະ sensual ຫັຼງຈາກນ້ັນ , ນີ ້ ການບຸກຄະຄູ່ ເຮັດໃຫ້ໃຈຫ້າຍ ວ່າບໍ່

ໄດ້ຜົນຜະລິ ດ ເຖິງແມ່ນ ຂ້າງຫນຶ່ ງ ຫຼື ອື່ ນໆ.ເຫ່ົຼານີ ້ ຄວາມຮ້ອນ

ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ ຊໍ້າ ແລະ ບໍ່ ເຫມາະສົມ ທີ່ ສຸດແລະມີ ຢູ່ໃນ

ການປ້ອງກັນ ຄວາມຮ້ອນ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຂອງລະດູຝົນ ແລະ devoured 

, ການແຜ່ກະຈາຍ ໃນທ່ົວ ທະວີ ບແລະ ຊ່ອງ timeless ທີ່ ລຸກລາມ

ພວກເຮົ າແລະ ສະເຫນີ ໃຫ້ພວກເຮົ າ ຮູ້ ຟຸ່ມເຟືອຍແລະ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ມີຄວາມສຸກ ຫລາຍ ແລະຊຶ ມເສົ ້ າ.ເຄມີສາດ

ວິ ຕົກກັງວົນ ມີຄວາມສຸກ sedentary, ແຕ່ບໍ່ ດື ້  , ແຕ່ວ່າ

ການພິມອອກໃນ ການປະເຊີ ນຫນ້າ naive.oblivious ກັບ

ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຂອງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກແລະ ການເປັນຢູ່ , ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

dazzling ແລະສ່ອງແສງ ແລະບັນເທົາ ຮູ້ສຶ ກໂດຍ ການເຮັດສັນຍາ

ຫຼາຍເກີ ນໄປ , ຫຼາຍໂພດ ເຊັ່ ນວ່າ ຫັນ ໃຫ້ພວກເຮົ າ ມິຕິອື່ ນ, ພັດທະນາ, 

ພາກສ່ວນກ່&ວກັບ ສິ່ ງເສບຕິດ ບໍ່ ໄດ້ ຖອຍ ບໍ່ ໄດ້ ເຄື່ ອນໄຫວ ຫືຼຂະແຫນງ

ໃນຜົມ crazyການປະຕິເສດ ໄດ້.ແສງສະຫວ່າງ hypnotic ແລະ

groping ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ປະສົບການ ໄດ້ຮູ້ສຶ ກໃນ   ໃບຫນ້າທີ່ ສັນຍາວ່າຈະ

ໃຫ້ຜົນຜະລິ ດ ເພ່ືອ ຄວາມຕ້ອງການ ໄປໄດ້, ເຮັດ ໃຫ້ພວກເຮົ າ

ໃນການປັບປຸງ ແລະເຊື່ ອວ່າ ບໍ່ ມີ , ສໍ າລັບການມັນ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ມີ ແນວໂນ້ມ ການປ່ອຍສິ ນເຊື່ ອ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ບໍ່ ມີ ຫນີ ້ ສິ ນ stagnant 

ເປັນຊີ ວິ ດ ຈິ ດ ຂອງມະ transcendent ຜູ້ທີ່ ມີ  entangled 

ໃນແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນທີ່ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຄິ ດຄ່າທໍານ&ມ rave Shameless 
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eyebrows ແລະ leisure.ທີ່ ນໍ າພາເຮົ າກັບ ສິ່ ງທ້າທາຍໃຫມ່

ຢູ່ໃນຄວາມຄິ ດ ອັນດ&ວກັນໃນ ຕິກິຣິ ຍາ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຕິກິລິ ຍາ

ເຫ່ົຼານີ ້ ບາງຄ້ັງກໍ ສົມເຫດສົມຜົນ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ປະເຊີ ນກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ ອັນບໍ ລິ ສຸດ ທີ່ ຈະມີ  , ສາມາດ ໄດ້ຮັບການປ້ອນ

ໂດຍນາງແລະ ບໍ່ ໄດ້ດໍ າເນີ ນ ຕ່ອນ ວ່າງ ຂອງ ດິ ນເຜົາທີ່ ເຂົ ້ າມາຮ່ວມກັນ

ໃນເວລາທີ່ ຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມຊົງຈໍ າ ທີ່ ສອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນທີ່ ຊັດເຈນ ຮູບພາບ dressed 

ໃນຊຸດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ ດ&ວກັນ ໃນຮູບ ທໍາອິ ດທີ່ ເປັນ

ປັດຈຸບັນ ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນ Açoreira ເມ່ືອລົດ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈໍ າໄດ້ວ່າໄດ້ ຫຸຼດລົງຫຸຼດລົງ stairs ຂອງ grandmother 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່  tapes ມີ ເປັນການນໍ າໃຊ້ ຢູ່ທີ່ ເສັງເຂົ ້ າ ກັບແມງວັນ

ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈື່ ຈໍ າທີ່ ຈະ ເອີ ້ ນ ທີ່ ດິ ນຂອງ grandmother 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເນື ້ ອທີ່ ດິ ນ ຂອງແມງວັນ ໄດ້ donkeys ກ່ໍກວນ ຫຼາຍ

ຫຼື ມ້າ ຢູ່ສະເຫມີ ດໍ າເນີ ນການ.ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຜູ້ທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ

ລົດສີ ຟ້າ ທີ່ ໄດ້ ເກີ ດມາ ທວນຄື ນ ທີ ສອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນີ ້ ແມ່ນ

Datsun ໄດ້."ອາຍຸ" ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອບອກ ເລື່ ອງ

ປະຫວັດສາດ, ອີ ງຕາມພຣະອົງ , ລະຫວ່າງ grandmother ແລະການ

donkey ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເຊື່ ອຟັງພະອົງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແມ່ຍິ ງອາຍຸ ນ້ອຍ

ຫູລາວ .ໃນມ້ືນີ ້ ຫັຼງຈາກເລື່ ອງ ທີ່ ຈະ ອ່ານ ທ່ານບໍ່ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ແຂ້ວ ໃດ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ນົມ ຂອງ grandma ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄ້ັງດ&ວແລະ

ຢູ່ໃນ ບ່ອນແລກໄດ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຕ&ງນອນຂອງ ພ່ໍແມ່
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ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ດີ ກວ່າ joke ວ່າໄດ້ມີ ເດັກນ້ອຍ ຈົນກ່ວາ

ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ ຂອງ nightmares, nightmares ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອມີ ເປັນຂີ ້ ຮ້າຍ ລົງ ນໍ້າ ແລະເຂົ ້ າໄປໃນ ຫມ້ໍຫນຶ່ ງ, 

ຄິ ດວ່ານີ ້ ສາມາດ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ ທີ່ ທ່ານ ສາມາດຝັນຂອງ

ເດັກນ້ອຍແລະ ການເສຍຊີ ວິ ດ ໃນທີ່ ສຸດ ການເສຍຊີ ວິ ດ

ແລະພ&ງແຕ່ເປັນ ການເສຍຊີ ວິ ດ ກ່ອນທີ່ ຈະ ຫຼື ເປັນອະມະຕະ

ທີ່ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ໄດ້ຖື ກແບ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕ້ັງ

alienated motion ແລະ oscillates ລະຫວ່າງສອງ ວິ ທີ ທີ່ ງ່ າຍ

ໃຫ້ແຈ່ມໃສ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ຊີ ວິ ດsubsists ຢູ່ໃນ ຄວາມໂສກເສົ ້ າແລະ

ຄວາມຕົກໃຈ ຂອງ hypnosis ລະບົບທີ່ ຂາດອາຫານແລະ ພັດທະນາ.

ສະຕິ ແມ່ນ ຫຼາຍສະນ້ັນ ທີ່ ຖື ກ extinguished ແລະບໍ່ ມີ ຖື ກລົບ

ເຖິງແມ່ນວ່າ.ຫນຶ່ ງ ຂ້າມ Psychedelic ພັນ ຄົນອື່ ນໃນ

ສິ່ ງລົບກວນຂອງ thunder brave ວ່າ ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ

ເສີ ມຂະຫຍາຍການ ຜິດປົກກະຕິ ທີ່ ມາຈາກ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ພວກເຮົ າ

ໄດ້ຖື ກປົກຄຸມ ຕະຫຼອດນີ ້  thunder psychedelic ໄດ້.ດີ ຢູ່ທີ່ ນີ ້

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຢູ່ ທີ່ ສອດຄ່ອງ ບໍ່ ມີ ອໍ ານາດ ຫືຼເກັດ , ການຍົກຍ້າຍ

ພ&ງແຕ່ຈະເປັນ ຂໍ ້ ອ້າງ ສໍ າລັບການ ຜິດປົກກະຕິ , ໄດ້ thunder ສີ ດໍ າ, 

caged ແລະການສ່ົງ ຄີ ກ , grunts ເລິ ກຂອງ ເຄື່ ອງດູດ ເຫດຜົນ

ເພາະວ່າມັນ ອອກ ລະດັບ ການ, ແລະຍ້າຍໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຢ່າງຫນ້ອຍ

ຄວາມລັບ , ເບິ່ ງຄື ວ່າ ໂລກ ຂອງໄຟ psychedelic ວ່າຄວາມລໍ າບາກ

ຜູ້ທີ່  evade ມັນ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຫືຼ ຄວາມສຸກຄວາມສຸກ
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ທີ່ ໄດ້ຖື ກຍ້າຍ ຍ້ອມສີ  prejudiced ໂດຍສີ ສະຫຼ&ງ stagnant, 

ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ສ້າງຫລື  indulgence ແຕ່ ເປັນ.imbued ມີ ຈິ ດໃຈຂອງ

ຄວາມຄິ ດຂອງ ຊິ ້ ນສ່ວນຂອງ ຄວາມເປັນຈິ ງ fragmented ຂອງຜູ້ ທີ່

ຈິ ນຕະນາການ ໂລກອື່ ນ , ຫ່າງຈາກ ການຖືກລົບກວນ ທີ່  irritate 

ພວກເຮົ າເປັນ ເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ scratch ຕາ, ຫຼື ພ&ງແຕ່ ພິບຕາ .

ການເຄື່ ອນໄຫວນີ ້  alienated ການເຄື່ ອນໄຫວ ອື່ ນ ໆ glows ແລະ

spray ຈິ ດໃຈ ທີ່ ຫ່າງໄກແລະ oblivious ກັບ ຄວາມເປັນຈິ ງ ທີ່ ງ່ າຍດາຍ

ຂອງການເປັນ ທຸລະກິດ ຫຼື  hectic.Thunder ແມ່ນ psychedelic 

ແລະເຮັດໃຫ້ ໄປວິ ນຍານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ສະແດງ ແລະ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງບໍ່ ມີ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຂະຫນານໄດ້ ຂອງຂ່າວລື ແລະ

intransigent ເປັນ bogeyman ແມ່ນ, ແລະບໍ່ ມີ ໃຜ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ກິນ

ບຸກຄົນທີ່ ແປກປະຫລາດແລະ ຊື່ ຂອງ preexisting ເຖິງແມ່ນວ່າມີ

ຈິ ງ.ເພາະສະນ້ັນ ທຸກຄົນທີ່ ເປັນ unreal ມີ ເລື່ ອງ timeless , ແຕ່ວ່າມີ

ສິ່ ງໃດແດ່, ຢ້ານກົວ, ຢ້ານວ່າ deporteaza ຂອງ ໃນຂອບເຂດ 5 

ຂະຫນາດ polígonas , ແລະຮູບແຂບ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ມີ ແນວໂນ້ມ

ຫຼື ແມ່ນແຕ່ ການ ລັກສະນະ ໃດກ່ໍຕາມ, ລັກສະນະ ນີ ້ ແມ່ນວ່າ ຊີ ກໂລກ

ໄດ້ແລະ apotheosis transcendent ໄດ້ ຄິ ດວ່າ.ບໍ່ ມີ ດອກ ຫລື

ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ໃນ filaments ຂອງແນວຄວາມຄິ ດ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ

ວ່າເປັນຫຍັງ , ແມ່ນ impulses ເກີດ ຂອງລັກສະນະ ເຄີ ຍເຫັນ , 

ຕົກແຕ່ງ , ການເຄື່ ອນໄຫວ imitation ແລະຄວາມເຫມາະສົມ

ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນ ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ ຮູ້ແລະ
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ການຄໍ ານວນ ຫນ້ອຍໄດ້.ການຄິ ດໄລ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ

ແລະບໍ່ ແນ່ນອນ ທີ່ ມີ ການ ທໍາມະຊາດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ວ່າ ແມ່ນໂງ່ ຄິ ດວ່າ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ ເປັນ .Grind ແລະ grind ຫົວຫນ້າຂອງ yore ໄດ້ແລະມີ

desvanecestes ໃນໃບ ເປັນສີ ເຫືຼອງແລະ ບໍ ລິ ໂພກໂດຍ bibliófagos 

ວ່າ perseverance ບໍ່ ຂ່ົມຂູ່ ຄວາມຊົງຈໍ າ ສະໄຫມ ແລະເຮັດໃຫ້

ການປອມແປງແລະ ມາດຕະການ ຂອງຕົນ.ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍ

ຂະຫນາດ ອຸປະກອນ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ rotulantes 

Abyssinians ແລະ laugh ຢູ່ thunder ຂອງ Abyssinian ໄດ້.

ເພ່ືອເລັ່ ງໃຫ້ ຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ , ຜູ້ທີ່

ເສຍຊີ ວິ ດຈາກ ນອກເຫນື ອການ ບຸກ ອົງການຈັດຕ້ັງ ຊ້ັນສູງ

ເປັນຄູຊັດເຈນ ຢູ່ໃນຄວາມຈິ ງ ເກີ ດຂຶ ້ ນ, ທັນທີ ທັນໃດ ໄດ້.

ແຕ່ວ່າທັງຫມົດ ແມ່ນ ດ້ານວິ ຊາການ , ຈະຫຼາຍຫືຼ ຫນ້ອຍ ຫຼາຍ, ແຕ່ ມີ

radiation ພະລັງງານທີ່ ແມ່ນບໍ່ ເຫມາະສົມ ກັບ ໄລຍະຜ່ານມາ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ ຜ່ານມາ.ຄວາມຊົງຈໍ າ ເຮັດໃຫ້ພ້ືນຖານ

ການປ່ອຍ ລັງສີ ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ ບໍ່  overshadow ໃດ ຄິ ດວ່າ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ແສງເຖິງ ໃນປັດຈຸບັນ momentum, 

ຫຼື ປັດຈຸບັນ .ສໍ າລັບ ໄລຍະຜ່ານມາ intersects ມີ ປະຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ

, momentum , ຄ້ັງທີ ສອງ ຫຼື ສ່ວນຫນຶ່ ງ , ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ອິ ດທິ ພົນ ແມ່ນ

ເພາະສະນ້ັນຈຶ່ ງ ສະເຫມີ ໄປ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ແສງສະຫວ່າງ ມີ ອໍ ານາດເປັນ ນໍ້າ

ບໍ ລິ ສຸດຂອງ ecstasy ທີ່ ຕັດ ຄື ພະລັງງານລົມ ໃນໃບຫນ້າ, 

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຈົນກ່ວາ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ປິ ດ
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ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງແລະການເຄື່ ອນໄຫວ ປະມານ ຄວາມສຸກກັບການ

ເຮັດແນວໃດ ຫືຼຈະ , ເພາະວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ ແລະບັນຊີ ຂອງພວກເຮົ າເປັນ ຄື

ຄລິ ກ ທີ່ ໂດຍການພ&ງແຕ່ ຊອກຫາຕ່ໍກັບ ແສງສະຫວ່າງຂອງ

ໄລຍະຜ່ານມາ , ຈະຫຼາຍຫຼື ຫນ້ອຍ ຫຼາຍ ແສງສະຫວ່າງ , ເຫ່ືອອອກໃນ

ຊີ ວິ ດ ທີ່ ຜ່ານມາ ຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ນໍ າພາ ຫັຼກການ

ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ກະ impulses ທີ່ ຍັງເຫຼື ອ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຫນ້າກາກ

, ທີ ສອງ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ ຄື ວ່າພ&ງແຕ່ ກວາດປະມານ

ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ cling ກັບ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ.ດີ ທີ່ ເປັນ

ຄໍ າທີ່ ມີ ການປົນເປື ້ ອນ ລັງສີ  , ຂໍ ຂອບໃຈ ທີ່ ບໍ່ ມີ !ເພາະສະນ້ັນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ແສງສະຫວ່າງໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ແລະ ຈະມີ ຢູ່ໃນ

ທຸກເວລາ ທີ່ ມີ ທັງຫມົດ ອາດຂອງຕົນ, ແຕ່ບໍ່ ມີ ໃຜ ເປັນດີ ກ່ວາ ຜູ້ອື່ ນ, 

ມັນເປັນເລື່ ອງຂອງ struggle ໄດ້, ແລະບໍ່ ມີ ມາ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ມີ ແສງ

innate ເຫ່ົຼານີ ້ ເພາະວ່າ ແຕ່ລະຄົນມີ ,weary ຂອງການຈະແລະ

ຈິ ນຕະນາການ ແລະ ການພັດທະນາ ພະລັງງານ ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ແລະການສ້າງ, 

ສີ  magical ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແສງຕາເວັນ ໃນ ສີ ເຫືຼອງ.

ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ບໍ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ , ມີ ຢູ່ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ

ເທົ່ ານ້ັນທີ່ ຍັງ ຂອງການລະບາດ ແລະ ວິ ທີ ການໃຫ້ ກັບ objectify , 

ທີ່ ທ່ານບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງ.ດ່ັງນ້ັນບໍ່ ມີ ບໍ່ ແມ່ນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ເປັນ

ຜົນມາຈາກການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຮົ າ

ຍົກສູງບົດບາດ ຄວາມຮັບຮູ້ ໄດ້.ແຕ່ ຄີ ສະຕິ ແມ່ນຫຍັງ?ເປັນ

ແນວໃດກ່ໍ ມີ ສະຕິ ຫຼື ເສຍສະຕິ ?ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ ອຸປະສັກທີ່ ບໍ່ ຈິ ງ
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ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ຈະເຮັດແລະ ການທີ່ ຈະ ເຂົ ້ າໃຈໄດ້ , 

ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດ ໄດ້ຂັບ ປັດຈຸບັນ.ນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ອຸປະສັກ ອຸປາທານ

ແລະເວົ ້ າວ່າ ປະຈຸບັນ ມີ  insurmountable, ໃນເວລາທີ່ ຢູ່ໃນ

ຄວາມເປັນຈິ ງມີ ອຸປະສັກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ?ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແມ່ນ ຈິ ນຕະນາການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນ ນໍ້າ ດ&ວກັນຂອງ ພາບລວງຕາ , 

ທີ່ ນ່ັງ ຂອງພຣະວິ ນຍານ ອື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ມີ ຜົນກະທົບ ຄວາມຈິ ງ ເພາະວ່າບໍ່ ມີ

ແມ່ນ, ຫຼື ຈິ ງແລ້ວບໍ່ ມີ ອຸປະສັກ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ການເສຍສະຕິ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ ໄປ ຢູ່ໃນ ສະຕິ ແລະວ່າ ພວກເຮົ າສະຫງວນ

ເພ່ືອຕົວເຮົ າເອງຄວາມມິດງ&ບ ເທົ່ ານ້ັນ, ແມ່ນມີ creatures ຊ້ັນສູງ

ມຸດ ທີ່ ອາໄສຢູ່ ຕາມທີ່ ກ່າວ ໃນ ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ , ໂດຍ

ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ວ່າມັນໄດ້ມີ ຈະມີ ນໍ້າ ຫຼື ມາດຕະການ, 

ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງແມ່ນ ຜູ້ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ຈະ ແຊກແຊງມີ.

ມັນໄດ້ຖື ກ ສັງເກດເຫັນແລະ ແມ່ນເພ່ືອຊອກຫາ ການ ເຮັດໃຫ້ມົວ

ຈົນກ່ວາ ມັນມີພ&ງແຕ່ ທໍາມະຊາດທີ່ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ຈະແຈ້ງ ວ່າມັນ

ທັນທີ ທີ່ ພວກເຮົ າ ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັນ .ຄວາມສອດຄ່ອງ , 

ຄວາມທຸກຍາກ, ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ , ການຮັບໃຊ້ ຫວານຫູ ແຕ່ ເປັນ

ທັດສະນະຄະ accumulator ແລະບັນຫາ ສະຕິ ແຕ່ບໍ່ ເລິ ກ

ນ້ັນເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ທໍາມະຊາດ.ລະຫວ່າງ ທໍາມະຊາດແລະ transcendent 

ມີ ຜົນກະທົບ ນ້ອຍທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ມີ ກ່ວາ ປົກກະຕິ ສະມັດອ້ອມຮອບ

ເຮົ າແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ຮູ້ສຶ ກສະບາຍ ແລະງ&ບ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແມ່ນທໍາມະຊາດ : ທາງອາກາດ , ມີ ຄວາມສຸກ ທີ່ ອ້ອມຮອບ ພວກເຮົ າ, 
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ທີ່  knocking ແລະ flees ແລະການສໍ າພັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ , 

ການສໍ າພັດ ອ່ອນກັບຜູ້ທີ່ ຢາກ puffs ຂອງແສງສະຫວ່າງ .ພະລັງງານ

ການຄຸ້ມຄອງ ໃນຫັຼກ ການ, ແຫ່ຼງ potent ສ່ອງແສງຢູ່ໃນ ການ

ໃຫ້ພວກເຮົ າ, ການປ່&ນແປງ ທາງຈິ ດໃຈ , ໃຫ້ພວກເຮົ າ ພິຈາລະນາ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ມົນຕີໂດຍການ ພະລັງງານ nuclear ນີ ້ .ແສງສະຫວ່າງນີ ້

vibrant ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ຢູ່ໃນ ໄດ້ຮັບການ ຄາດຫມາຍວ່າຈະ ວ່າໃນ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ບໍ່ ໄດ້ທົນທຸກ ແຕ່ເປັນ ນົກຍູງ ທີ່  infiltrates 

impulse seized ແລະທີ່ ນໍ າພາເຮົ າກັບ ປະຕິບັດ ການປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່

ປະຕິບັດ, impulse, ນີ ້ ການລະເບີ ດ ແບບເຄື່ ອນໄຫວແລະ ຈະແຈ້ງໄດ້.

ເພາະສະນ້ັນ ພວກເຮົ າ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະໂຫຍດຂອງການ ອະທິ ບາຍ

ສູງສຸດໃນ ພະລັງຂອງຕົນ , ເປັນຕົວແທນ ປະຊຸມສະໄຫມ ທີ່ ແກ້, 

ເປັນເສົ າຄ້ crumble ເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ ການ unbalance ມັນ

ແມ່ນພະລັງງານ ຂອງການຫັນເປັນ ໄດ້.ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ

ໄດ້ຮັບການຫັນ , ການປ່&ນແປງ ນີ ້ ໃນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຍົກ

ແລະປົກປ້ອງ ພວກເຮົ າຈາກ ການປົນເປື ້ ອນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈໍ າໄດ້ວ່າໄດ້

ຮ້ອງໄຫ້ແລະ ບໍ່ ພ&ງພໍ ທີ່ ຈະໄປ ທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ ໂຮງຮ&ນ ໃນມື ້ ທໍາອິ ດ

ໂດຍສະເພາະ ຫັຼງຈາກທີ່ ມັກ ມິດຕະພາບ , ມັກຫຼີ ້ ນກັບ ຫມູ່ເພ່ືອນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ນີ ້ ແມ່ນ ປົກກະຕິໃນ ເດັກ ທີ່ ປ່ວຍທີ່ ເປັນສາເຫດຂອງ

nightmare custom ອາການໄຂ້ ສູງ, ຫນຶ່ ງທີ່ ໄດ້ຖື ກ ຄັດຕິດກັບ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະລົງ cauldron ບາດແຜ ແຕ່ມີ ຄວາມຄິ ດ rave 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປ hell ແຕ່ທັນທີ ທັນ woke ຂຶ ້ ນແລະໄດ້ ບັນທຶກໄວ້ໃນ
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ການນັບ ສຸດທ້າຍທີ່ ເກີ ດ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ນັບຕ້ັງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ

ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ຈໍ າແນກ ຮ້ອນ ຈາກການເປັນຫວັດ , ອີ ງຕາມການ ພ່ີນ້ອງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜູ້ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ມື ໃສ່ ເຄື່ ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ

ອີ ງຕາມພຣະອົງ ຢູ່ໃນສ່ວນຫນຶ່ ງ coldest ແລະລາວ ໃນ hottest ສ່ວນ

ຜົນ : ພ&ງແຕ່ ໄຟໄຫມ້ເປັນ wrist ສິ ດ ທີ່ ເຕືອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂອງ 666 

ຫຼື ເຄື່ ອງຫມາຍຂອງ ສັດເດຍລະສານ ອອກຂອງ curiosity ໂທລະສັບ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສຸດທ້າຍ ສິ ້ ນສຸດລົງໃນ 666 - ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ຈະຢຸດເຊົ າການ ພວກເຮົ າຖ້າຫາກ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ສື ບຕ່ໍ, 

ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງ ຢຸດເຊົ າການ ຖ້າຫາກວ່າມັນ ແມ່ນ ການປະຕິບັດ ທີ່

unfolds ແລະສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະການ stimuli 

ໃນເວລາທີ່ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ຕອບ ແລະ reacts ໃນ, ການປະຕິບັດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຫມູ່ເພ່ືອນ, ຄວາມອົດທົນແລະ ປັນຍາ ທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ

ອື່ ນໆທີ່ ເປັນ ການເຊີ ນຫນ້າ .ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ອອກຈາກ ພະລັງງານ

ໃນທາງລົບ paralyze ພວກເຮົ າ, ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າ

ໄດ້ເດັກນ້ອຍ ຍັງບໍ່ ໄດ້ຕອບ , ຄວາມກ້າຫານ ທີ່ ຮັກແພງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

, ໃນຄໍ າສັບ ເປັນຄໍ າສ່ັງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການ ຕັດສິ ນຂອງສານ ແລະ

ຜູ້ທີ່ ຈະເປັນ ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງເຫດຜົນ , ທີ່ ສາມາດຈະ ປົກກະຕິຫຼື

ຜິດປົກກະຕິ ໃຜເລີ ຍ, ໄດ້!ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ມີ ສັດທາແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ

fezada ໃຫ້ ວ່າກໍລະນີ ຂອງຄວາມກັງວົນ ຂອງການຈະແລະ

omniscient ແລະຄວາມຕ້ອງການ ນີ ້ , ແຕ່ວ່າເປັນ harp ທີ່  alludes 

ແລະ ຍັງຂາດ ນໍ າສ່ົງ ເປັນສ&ງ mermaid ມີ ຂອງແອັກໂກ້
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hallucinatory .ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ໄດ້ຍິ ນ ຜ່ອນຄາຍ ຟັງ ສອງເທ່ົາ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ສົນທະນາແລະ silence ແມ່ນ ການດໍ າເນີ ນການ ແລະບໍ່ ໄດ້

naive ຫຼື ການຄວບຄຸມ , ຈໍ ານວນຫນ້ອຍຕ້ານ ຄວາມງ&ບ ແລະມີ ການ

ພະຍາຍາມ.ເຖິງແມ່ນວ່າ ສາມາດຈະ ທໍລະມານ ແຕ່ ຕອບຄໍ າຖາມ

ຫົວຂໍ ້ ເລື່ ອງແລະ ຈຸດປະສົງ ຈໍ ານວນຫຼາຍ, silence ຄູ່ ແມ່ນ silent 

ແຕ່ສາມາດ ເຮັດວ&ກເປັນ ອາວຸດ ທີ່ ດີ ເລີ ດ ການຄວບຄຸມ , ປາຖະຫນາ

impulsivity ແລະຫິວ , ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ຄວບຄຸມ.ສະຫງົບລົງ

ແລະຮັບຟັງ, ຮັບຟັງການ silence ໃນທ່ານ.

               ຂ້າພະເຈົ ້ າເມື່ ອ ຖື ກຈັບໄດ້ ນົກຊະນິ ດຫນຶ່ ງ tied ເຂົ າ ສາຍ

ທາດເຫັຼກ ຄະນະ ຊາ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ າ ສະບ&ງອາຫານ , ນໍ້າ ... ແລະ

ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ ໃນມ້ືນ້ັນ toy ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ທໍາອິ ດທີ່ ຫ້ິຼນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຈັບໄດ້ ຜົນ ບໍ່ ດີ ເກມ ທີ່ ຈະມີ ນ້ອງຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ທີ່ ຢູ່ເບື ້ ອງຫລັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ precipitate ຫນຶ່ ງ " 

ແຈ " ບ່ອນທີ່ ມີ ຮອຍແຕກ ຫົວຂອງຕົນ ຈົນກ່ວາ ເນື ້ ອ ສີ ຂາວ ແມ່ນ

ກ່&ວກັບການ.ຂ້າພະເຈົ ້ າຍ່າງ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ໄປເຖິງ ພູເຂົ າແລະ

ການສູບຢາ kentucky ທີ່  $ 1250 ກອງປະຊຸມ ເຫ່ົຼານີ ້ ຫມູ່ເພ່ືອນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບປະທານ , ໂຄມໄຟ, ຈອກ, ທີ່ ປາກົດ , circus 

ໄດ້ຜ່ານ ບໍ່ ດົນມານີ ້ ໃນຫມູ່ບ້ານ.ປີ ທໍາອິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະແດງອອກ

ຂອງວົງຈອນ ນີ ້ ແມ່ນຫຼາຍ ອ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທັງສອງໄດ້

ພົບຄວາມລ້ົມເຫຼວ ທີ່ ຈະໃຊ້ເວ bricks ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ ແລະປະຕິບັດ

ໂດຍການ ສ່ົງເສີ ມ ໂຮງຫມໍ ເຂົ າ.ເກືອບສຸດທີ່ ໃຊ້ເວລາ ດ&ວກັນ ໄດ້
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ferradela ເປັນ bitch ຖື ພາ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ການລັກ marbles 

ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ອ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

avenging ຂອງ ladrãozito ວ່າຕ່ໍມາຈະ ເປັນຫມູ່ເພ່ືອນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ອ້າຍ craziest ຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ

ໄດ້.ເພ່ືອນຄົນນີ ້ ໄດ້ ບໍ່ ໄດ້ເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແຕ່ເຮັດໃຫ້ ແນ່ໃຈວ່າການ ນໍ າສະເຫນີ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທໍາອິ ດ lego 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໃນຊີ ວິ ດ.ມື ້ ກ່ອນ communion 1 

ໄດ້ມີ ເພ່ືອນກັບ ສູນຂອງຊຸມຊົນ ໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະການລັກ wafers 

ບາບ.ມັນເປັນພ&ງແຕ່ ການເລີ່ ມຕ້ົນ.ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເລີ່ ມຕ້ົນກັບຫລິ ້ ນ ace ແລະເຊື່ ອງໄວ້ວ່າ ເປັນ ວິ ທີ ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຊື່ ອງ ຫມູ່ທີ່ ດີ ທີ່ ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ເຂົ າ ຢູ່ຄົນດ&ວໃນ

ເຮື ອນ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ຕ່ໍມາ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ terrified, ແລະການໂທຫາ

ສໍ າລັບພວກເຮົ າ ມີພວກເຮົ າໄດ້ ເປີ ດປະຕູ.ຫມູ່ເພ່ືອນ ມີ ຄົນຫ້ິຼນກັບ

ລົດຖີບ , ລົດ, marbles , ແລະ liked ໄຟອັນຕລາຍ ... ສິ ້ ນສຸດລົງເຖິງ

ຈະເກີດຂຶ ້ ນ ມື ້ ຮ້ອງ janeiras ກ່&ວກັບ ຄົນແລະ ການໄດ້ຮັບເງິ ນ

ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງໂດຍ ການໃຊ້ຈ່າຍມັນ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພ&ງແຕ່ຈື່  sausages 

ສະເຫນີ ແລະອື່ ນໆ ຢາພວກເຮົ າ wondered ໃນຫ້ອງຮ&ນ ທີ  3 

ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ຄູອາຈານ ມີ ການທົດແທນ , playground ໂຮງຮ&ນ

ແມ່ນຢູ່ໃນ ວ&ກງານ ທີ່ ມີ ພູດິ ນຊາຍ ແລະຂຸມໄດ້ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົນໄພ

, ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ໃນຫ້ອງການແລະ ສໍ າລັບ ການໃຊ້ເວລາ

ທໍາອິ ດສໍ າລັບ ຄວາມກ້າຫານ ດ່ັງກ່າວຈະ " ນໍ າໄປສູ່ reguada " ແລະ
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daredຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເອົ າມື ກ່ອນ ຄູອາຈານ ຂອງມົນຕີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ທີ ສອງ ຢູ່ທາງຫນ້າ ຂອງນັກຮ&ນແລະ pretended ໃຫ້ອະໄພ.ໃນ ປີ ທີ  4 

ທີ່ ຊື ້ ຂາຍ ການເກັບກູ້ ການເພ່ືອນຮ່ວມງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພຣະບິ ດາຂອງ ການປົກຫຸ້ມຂອງ , ເປັນ ການເສີ ມເຫ່ົຼານີ ້ ອອກມາ

ໃນມ້ືນີ ້ ໃນ ເອກະສານ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈື່ ໄດ້ ຂອງຄວາມຍາວປາ ທໍາອິ ດ ທີ່ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະນ້ອງຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ

ຄວາມຍາວປາເພ່ືອ ສໍ າຜັດກັບ ເຂົ າເຈົ ້ າໃນການ ມີເພດສໍ າ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຂົ າບໍ່ ໄດ້ dare ແລະໂຍນ ຄວາມກ&ດຊັງ

ຂອງນາງນີ ້ ແມ່ນ ຄ້ັງທໍາອິ ດທີ່ ເຮັດໃຫ້ກ&ດຊັງ ໃນຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ ການເກີດ ບວກ cousin ແລະນ້ອງຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ຮັບການ ຫນຶ່ ງຄ້ັງທໍາອິ ດ LP floyd ສີ ບົວທີ່ -

ກໍາແພງ, primaço ເຢັນ.ຈື ຂໍ ້ ມູນການ communion 1 

ເດື ອນພຶດສະພາ ປີ  1986 ໃນ ສາດສະຫນາຈັກ ຂອງ ຂີ ້ ເທ່ົາ sword 

ສາຍ , ແມ່ນແລ້ວ ຍ່າງ ລະອ&ດ ທີ່ ມີ ເກີບ ໃກ້ຊິ ດ.ມັນເປັນການ ໃຊ້ເວລາ

ໃຫ້ອອກຈາກ ສໍ າລັບການ ເທດສະບານ Estarreja , ປະໄວ້

ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ຫມູ່ເພ່ືອນແລະ ຄົນຮູ້ຈັກ , ໄດ້ຮັບການ ປິ ດບັງ

ການເດີ ນທາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງການອອກ ກ່ອນ ປີ ທີ  4 ສົກຮ&ນປີ ຈະຖື ກ ຊົດເຊີ ຍໂດຍການ

ຈົດຫມາຍສະບັບ ຕ່ໍມາຫັຼງ ຈາກຄູອາຈານ ຜູ້ທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ການຍ້ອງຍໍ ໂດຍ silence ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ໄດ້ຮັບການ county Estarreja ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍ້າຍກັບ Pardilhó , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ບໍ່ ເທົ່ າໃດເດື ອນ , ເລີ່ ມຕ້ົນ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນມ້ືກັບ ມ້ື, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ໃນປັດຈຸບັນ ໂທຫາ

Bullinger ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງ, 

ຄວາມຢ້ານກົວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນເວລາທີ່ ເດີ ນທາງ

ຈາກບ້ານໄປລົດເມໂຮງຮ&ນ , ມີ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ ຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມສຸກ ກັບ " 

ຄວາມຊຸ່ມ ແກງໄດ້ !"ວ&ກເຮັດງານທໍາ ທີ່  1 ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈື່ ໄດ້ ລ້າງລົດ

ກັບພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຜ່ານ ບັນຊີ ລາຍການ ແລ້ວ ພິມດີ ດ ແລະ

ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຈ່າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປ ໃນປີ ທີ  5 ທີ່ ມີ

ການອະນຸຍາດ ເປັນພິເສດ ເຊັ່ ນ: ການຍົກເວ້ັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທີ່ ໄດ້ເຊັນ ໂດຍພ່ໍແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະເຂົ ້ າ ປີ ທີ  5 ໄດ້

ຮ&ນໃນໂຮງຮ&ນ + c s BRODICK ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຍັງບໍ່ ທັນມີ

ອາຍຸສູງສຸດ ຕໍາ◌່ ສຸດທີ່  .ບັນລຸໄດ້ ພ&ງແຕ່ ເຈ້ຍ ຫ້ອງນໍ້ ຂອງມ້ວນແລະ

fumava- ບັນລຸໄດ້ ຕ້ອງການໃຫ້ໂລກ ຢຸດເຊົ າໃນ ເວລາສໍ າລັບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະໂຫຍດຂອງການ robbery ທະນາຄານ , 

ແລະອື່ ນໆ ... ແຕ່ວ່າໃນປີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ລະດັບທໍາອິ ດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນການທີ່ ກ່າວເຖິງ ວ່ານັກສຶ ກສາ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການ

ປະເທດຂ້າມ1988/89 ໂຮງຮ&ນ ໄດ້ຮັບໃນ 15ºlugar , ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ບໍ່ ດີ

ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ປູກໄດ້ ເທື່ ອ, ດ່ັງນ້ັນ ກ່ໍໄດ້ ຮູ້ສຶ ກວ່າການ ຂະຫຍາຍຕົວ

ທີ່ ຈະຂ້າມ ເຄື ອຂ່າຍແລະການ ໄປຊື ້ ຢາສູບ.ພຣະອົງໄດ້ຍ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ຫ້າມລໍ ້ ລົດຖີບ ແລະໃຊ້ເວລາ sole ຂອງ sneakers ໃນ ການສູບຢາ
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ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢ່າງຮຸນແຮງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ sg giant 

ເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄ&ງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ tavern ຕ້ົນ Estarreja ແນະນໍ າ buffet 

ແລະບໍ່ ໄດ້ ກິນອາຫານ ໃນໂຮງອາຫານ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າຈື່ ໄດ້ພິທີ ກູນີ ້ ລະຊ່ົວ

ທີ່  1 ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ເປັນ pity parakeet ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ໄດ້

ປີ ກ ຕັດ ... ພຣະອົງໄດ້ໄປ ຫ້ິຼນຢູ່ໃນເດີ່ ນ ແລະຂຶ ້ ນ loquats ໃນເວລາທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ jumped ກັບດິ ນ , smashed budgie ໄດ້!ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ

ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ sequels ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ;ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ນອນຫລັບ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮ້ອງໄຫ້ ສໍ າລັບການ ສູນເສຍ ສັດທີ່  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ ເຖິງ ການເຂົ ້ າຮ່ວມກັບ mosaics ແລະ ມີບໍ່ ຝັງ ຂອງຕົນ.

ທັງຫມົດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດບໍ່ ເປັນ cat ໃນມ້ືຕ່ໍ ໄປ ຊອກຫາມັນ ເປັນ!

ຜົນການຄ້ົນຫາ ຂອງເລື່ ອງນີ ້ ສິ ້ ນສຸດລົງດ້ວຍ ຫມາທີ່ ໄດ້ ຮ້ອງຂໍ ສໍ າລັບ

ວັນຄຣິ ດສະມາດ ປະຈຸບັນແຕ່ ໄດ້ພົບເຫັນ stray ສຸດປະຕູ ຂອງເຮື ອນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ພວກເຮົ າ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ ນີ ້  " Teko " ແລະສິ ້ ນສຸດລົງ

ເຖິງຈະຖືກ ແນະນໍ າໃຫ້ ການໂຈມຕີ cat ເປົ ້ າຫມາຍດ່ັງກ່າວ , ພ&ງແຕ່

Teko ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບຂ້າ cat ໄດ້.ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມົນຕີທີ່ ມີ ກ້ອນຫີນສຸດ ເທິງຂອງ ສີ ມ້ານ ອອກຈາກ curiosity ແລະມັນ

broke.

               ໃນມ້ື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເລີ່ ມຕ້ົນຂອງ ການເຮັດວ&ກ, ຂັບຂັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ pastry ບ່ອນທີ່ ທ່ານ ເຮັດວ&ກ, scolding ວ່າ ... 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃຊ້ເວລາ ໃນຫນັງສື ພິມ ກັບ ຫ້ອງນໍ້າ ໃນການອ່ານແລະ

ການສູບຢາ ຫນຶ່ ງຫຼື ສອງ ຢາສູບ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນເວລາ ທີ່ ຈະບໍ່
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ໄດ້ຮັບຈັບໄດ້ ໂດຍອ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າເອື ້ ອຍ

ເດີ ນທາງໄປຮອດ ທີ່ ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ ຈະຖ້ິມ packet ອອກ

ປ່ອງຢ້&ມຢູ່ໃນ ລົດໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ປະສົບການ ທີ່ ມີ ເງົ າ wolf ເປັນ: 

ໄດ້ສູນເສຍໄປ ແຕ່ທີ່ ພົບເຫັນ .ການປ້ອງກັນ, ແຕ່ວ່າພ&ງແຕ່

ການເລື ອກ by .ການໃຫ້ອາຫານ ຊໍ ານິ ຊໍ ານານ ແຂງ ທາງເຄມີ

ຂອງທ່ານແລະ ນໍ້າ ທີ່ ສໍ າຄັນ.ຄວາມບໍ ລິ ສຸດ ຂອງຕົນເອງ ຊ້ັນ " ເງົ າ " 

ສໍ າລັບການ ໄຟອັນຕລາຍແລະ ມີທີ່ ດິ ນ , Caricuao .ໃນຖານະເປັນ

wolf ໄດ້ຖື ກປົກປ້ອງ , ແຕ່ວ່າໂດຍ ທັດສະນະຄະ ຄົນດ&ວ , immersed 

ໃນຄວາມໂດດດ່&ວ ປາກົດຂື ້ ນ.ໃນມ້ືນີ ້ ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ Caricuao 

wolf , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະເຊີ ນກັບ ໂລກແລະຂອງທ່ານ ຕີຄວາມຫມາຍມັນ

.Friend ເປັນເອກະລາດ ບໍ່ ໄດ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລັກສະນະ

ທໍາມະຊາດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າເປັນ newbie ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຊີ ວິ ດ

ການກຸສົນ , embryo ໃນ Caricuao ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົບການສຶ ກສາ ທີ່ ມີ

ເລື ອດໄວຫນຸ່ມ ຈົງຮັກພັກດີ  , ມີ ຄວາມຊື່ ສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ລັກສະນະ fearless, ຢ່າງຮຸນແຮງໃນ ໂດຍເນື ້ ອແທ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າ

ຍຸຕິທໍາແລະ ເຄົ າລົບຂອງ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານcompanion 

ແລະຫມູ່ເພ່ືອນ .ດ່ັງນ້ັນ companion ການເດີ ນທາງ ທີ່ ຊື່ ສັດແລະ

ການແຊກຊ້ອນ ສະເຫມີ ໄປ ຕີ ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ silence.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ພ&ງເລັກນ້ອຍ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຕອບສະຫນອງ ເງົ າຂອງ

Caricuao "ຖະຫນົນຫົນ " ແລະ ບໍ ລິ ສັດ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ wolf 

ມີ ຄວາມກ້າຫານ ແລະພຣະອົງໄດ້ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ເພ່ືອນ
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ສະຫນິ ດ dumb ແລະ ນິ ຕິບັນຍັດ ສໍ າລັບການ ສິ ດເສລີ ພາບ

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.ຖ້າຫາກວ່າມີ ສິ່ ງຫນຶ່ ງທີ່  wolf ໄດ້ ເປັນ ອິ ດສະລະພາບ , ນີ ້ , 

ຢູ່ຄົນດ&ວ, ຢູ່ຄົນດ&ວ!ແລະຟຣີ !Wolf Shadow extrahuman ໂກລ

ພະລັງງານ ໃນວິ ທີ ການ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຂອງການເປັນ.ເປື ອກ ຂອງເຂົ າ

imposed ສຸດ ເປັນເອກະລາດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ທໍາມະຊາດຂອງ genes 

ຂອງທໍາມະຊາດ .ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະແບ່ງປັນ cod ທາງວິ ນຍານ

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າດ&ວ ວັນຄຣິ ດສະມາດ Eve ກັບ wolf ໄດ້, ຫຼື ແທນທີ່ ຈະ ເງົ າ

Caricuao wolf ໃນຂະນະທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍໂດຍ ອາຫານ ຫນຶ່ ງ ຢູ່ໃນ unison 

ພ່ີນ້ອງ ຍັງແລກປ່&ນ ເຄື່ ອງດື່ ມ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.ພວກເຮົ າ ໄດ້ຢູ່ຄົນດ&ວ

ໂດຍ ການເລື ອກ?ຂອງລາຍວິ ຊາ !ພວກເຮົ າ ແມ່ນຟຣີ ທີ່ ຈະ ຄິ ດວ່າເປັນ

ຮູບຮ່າງໃນ ລັກສະນະ.ມັນ ເປັນຂອງປະທານ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ວັນຄຣິ ດສະມາດ ນີ ້ , wolf Caricuao , ແຕ່ເຂົ າ ປ່າທໍາມະຊາດ

ສໍ າລັບການ ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງພັນທຸກໍາ innate ຖື ກດຶ ງ by 

chromosomes ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງລັດ ຂອງ

ຄວາມບໍ ລິ ສຸດ ຂອງລັກສະນະ ຂອງຕົນເອງ ຂອງພຣະອົງ.Enigmatic 

ເປັນວິ ທີ ທາງ ຂອງຊີ ວິ ດ ແຕ່ວ່າ ນໍ ້ າມັນເຊື ້ ອໄຟ ໂດຍ lust ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ

ແລະມີຄວາມສຸກ ມື ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ ແຕ່ການຟຣີ ຂອງທ່ານທີ່ ຈະ

ຈໍ າກັດ ຫືຼ ກໍານົດໃຫ້ .ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ wolf ເງົ າ ທີ່ ມີ ຫມູ່ເພ່ືອນ , ເປັນ

uncharacteristic ໃນວິ ທີ ການ ຂອງການສະແດງ ແຫວກແນວ ບັງຄັບ

ຂອງຄົນອື່ ນ ຂອງຕົນ, ພວກເຮົ າແມ່ນຟຣີ ທີ່ ຢູ່ໃນມື ຂອງລັກສະນະ

ແມ່ແລະ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ຂະຫຍາຍຕົວແລະ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ induced 
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infiltrate ພວກເຮົ າ.

               

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຈະມີ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ ກ່ວາ 10 ນາທີ  especado ຊອກຫາຢູ່ໃນ

lover ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ຄິ ດວ່າ , ຄິ ດວ່າ ຢ່າງຫນ້ອຍ

ນາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເປັນສິ່ ງລົບກວນ ໄດ້ໄປມີ ບັນຫາບາງຢ່າງ .

               ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ liked ອ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແຕ່ ວ່າເມ່ືອ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຕີ ກັບ fist ລາວແລະ struck ຕົວຕົນ ຂອງພຣະບິ ດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ fled ໃນ pajamas ເທດ ຖະຫນົນ

Pardilhó , Estarreja ແລະ ສິ ້ ນສຸດລົງໃນ backyard ທີ່ ຢູ່ໃກ້

Brambles ໄດ້.ຈົນກ່ວາ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເອົ າໃຈໃສ່ ກ່&ວກັບດິ ນຟ້າ

ອອກເດີ ນທາງ ໃນວັນອາທິດ ປົກກະຕິ ອັນເນື່ ອງມາຈາກ

ເຄື່ ອງຫມາຍກ່&ວກັບ ໃບຫນ້າຂອງຕົນ .ພຣະອົງໄດ້ຍ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ຫ້າມລໍ ້ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ sneakers ການຈັບ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຂາຍ ລົດຖີ ບ

ທີ່ ທ່ານ ກໍາລັງຖີ ບລົດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເມ່ືອຍ ເທ່ົານ້ັນທີ່ ມີ ຂອບທາງໃນ

ການ ນໍ າສະເຫນີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ grandfather ແລະ ຂາຍໃຫ້ ນໍ້າ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ $ 300 ສໍ າລັບມັນ.ຢູ່ໃນໂຮງຮ&ນ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃນທີ່ ສຸດ ມີ ສອງ ທາງລົບ, ອີ ກຄົນຫນຶ່ ງ ປະຫັດຖະກໍາ ຄະນິ ດສາດ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນ ບໍ່ ດີ ດ່ັງນ້ັນໃນ ການອອກແຮງງານ ຄູ່ມື .

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຕາມທໍາມະຊາດ ຂອງສັງຄົມ ແລະພາສີ ຂອງຕົນ

ເລີ່ ມຕ້ົນ ໃນປີ  1989 ທີ່ ມັກຫຼີ ້ ນ ກິລາບານເຕະ ຈົນກ່ວາ ໃນຕອນທ້າຍ
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ການເຮັດວ&ກ ນີ ້ ໃນປີ  1998 ເປັນ ນັກກິລາຂອງ Estarreja ພັນກິລາ

ບານເຕະ ເຊັ່ ນ: ການປະຕິບັດ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ເປັນສູນກາງການ

ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ ບັນລຸ ເປົ ້ າຫມາຍ ຂອງການ 3 ໃນການເຮັດວ&ກ

ຍາວນານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ,ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ການແຂ່ງຂັນ

ການຝຶກອົບຮົມ ຕ່ໍຕ້ານ Ovarense .ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຍ້ອນວ່າເຂົ າເຈົ ້ າ

ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ ໄດ້ ຖອຍ ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ ຕ່ໍ ສູນກາງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເດີ ນທາງໄປ ໄກ, ປະໄວ້ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກາງ ສິ ດທິ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ສູນກາງ

ສະເລ່ຍໃນການ ໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງໃນ ພາກກາງ ແລະປ່ອຍ

ຕໍາແຫນ່ງ.ມັນ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການເຮັດວ&ກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນນັກກິລາ ຂອງ ຫ້ິຼນຍຸດຕິທໍາ notorious 

ການຕ່ໍຕ້ານ , ແຕ່ ການລົງທະບ&ນ ເປົ ້ າຫມາຍ ທີ່  2 ຜະລິ ດແນນ ໃນມ້ື

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ເປັນຄູຝຶກສອນ ໃຫ້ເປັນ ກັບຕັນທີ ມ

ແລະບໍ່ ມັກຫຼີ ້ ນ ກອງກາງກາງ , scored ເປົ ້ າຫມາຍໃດຫນຶ່ ງ ໃນເກມທີ່ ,

ເຮັດໃຫ້ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະຖີ ບລົດ ໄລຍະຫ່າງ ຈາກກາງ ໃນການ

ເປົ ້ າຫມາຍ ກົງກັນຂ້າມ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ ເປັນ " cuequinha " 

goalkeeper ໄດ້.ຄິ ດວ່າ ຂອງກິນ pins ສໍ າລັບເກມ ບານເຕະໃນ

ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ເຮັດໃຫ້ລະຄອນ ໃນພາກສະຫນາມ ໄດ້.

               ໃນ 1990/91 ເຂົ ້ າຮ່ວມ 7ºano ຢູ່ໃນໂຮງຮ&ນ ສູງ

Estarreja , ໄດ້ ປະສົມປະສານ ບໍ່ ດີ ພໍກັບ ໂຮງຮ&ນນີ ້ ສໍ າລັບການເປັນ

ກະບົດ ແລະຜ່ານ ເລື່ ອງ ທີ່ ວ່າມ້ືຫນຶ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ masturbated 

ໃນຫ້ອງຮ&ນ , ຈະຖື ກ ຂະຫນານນາມໂດຍ ອາຈານ ປະຫວັດສາດທີ່ ມີ
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ລູກສອນໄຟ Patriot - ວ່າ ທີ່ ໃຊ້ເວລາສົງຄາມ ອີ ຣັກ, inevitably 

ບໍ່ ພໍໃຈ ຂອງ 4 ປີ ທາງລົບ.ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຈັບປວດ

ຫລາຍທີ່ ສຸດຄື ປອກຕຸຍການ ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດ

ແລະພ&ງແຕ່ໃນ ການເຮັດວ&ກທີ່ ໂຮງຮ&ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະກັບຄື ນ ໄປໂຮງຮ&ນ BRODICK ທີ່ ມີ ປີ ທີ  5 ໄດ້.

ພາຍຫັຼງທີ່ ໄດ້ 1991/92 ປີ ທາງວິ ຊາ ໂຮງຮ&ນ 7 + c ປີ ທໍາອິ ດ

BRODICK ທີ່ ຈະ nicknamed "ໂລກເອດສ " ໃນບັນດາ

ເພ່ືອນຮ່ວມງານ , ທີ່ ຈະມາ ມີ ຊື່ ສ&ງ misbehaved , ຢ່າງໃດກໍຕາມ

ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງໂຮງຮ&ນ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜ່ານ ລະດັບ , 

ແລ້ວໃນລະດັບຄວາມສູງ ໃນເວລາທີ່ ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານ ໄດ້ມາຈາກ

Estarreja ກັບ BRODICK ກ່າວໄດ້ຮັບການ ຂັບໄລ່ອອກ ຈາກໂຮງຮ&ນ

Estarreja .ແທງ ຕໍ່າ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ ແຜ່ນ floppy ທີ່ ຈະເພ່ີມ

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງການດ&ວກັນ ເຮັດໃຫ້ເຂົ າ ມີ ການເຈາະ ມື , ມາ

ຈະໄປ ຖອດຖອນບົດຮ&ນ Estarreja ກັບ BRODICK ໃນ "ລົດຖີ ບ " 

ຈຸດປະສົງ ໄປຫັຼງຈາກທີ່ ຈົນກ່ວາ ovarian, ການລັກຂະໂມຍ chewing 

gum ແລະເຂົ ້ າຫນົມອົມ ກັບ hypermarket ໄດ້.ໃນເກມ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໃນການເຮັດວ&ກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຫັຼງຈາກທີ່ ໂດຍກົງ

ແລະໄດ້ ຕ່ໍຕ້ານ ສະໂມສອນ beachfront ຈົນກ່ວາ van ມາ fetch 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮື ອນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າໃຈໃສ່ ແມງວັນໃນ sandwiches 

◌ໍ າມັນເບີ ກັບຫມູ່ເພ່ືອນທີ່ ຊື່  " Minet ," ຮູບເງົ າ porn ທໍາອິ ດຂ້າພະ

ເຈົ ້ າໄດ້ເຫັນ ປະຫລາດໃຈ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແມ່ຍິ ງ ໄດ້ມີ  dick ແລະ tits 
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ໃນເວລາທີ່ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ດ&ວກັນກັບທີ່ ໄດ້ເຕືອນ ເຂົ າ, ນີ ້ ແມ່ນ

ຫນຶ່ ງຂອງ ງູ ແລະອ່&ນ , scenes ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ... ໃນບັນດາ

ການເດີ ນທາງ Estarreja ແລະ BRODICK ມີ ການເກັບກູ້ໄດ້ ໂດຍ cp 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ແຕ່ເປັນ ສິ່ ງເສບຕິດ ຢາສູບ ໄດ້ ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ຊ່ົວລົງ ຫຼາຍກ່ວາ ການຊື ້ ຜ່ານການ ... ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລ້ວຢູ່ໃນ

ຂ້ັນຕອນຂອງການ ເປັນພ&ງແຕ່ hitchhike ທີ່ ຈະມີ ການປ່&ນແປງ

ຂະຫນາດນ້ອຍ ສໍ າລັບຢາສູບແລະໄດ້ໄປຫາ bakery ໄດ້ກິນອາຫານ

loaves ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງ ດື່ ມເບຍ Litrada socks ກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ໄດ້.

ທີ່ ບ້ານ grandfather ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແຊງຈາກ ປື ນລົມ ແລະພາ

ricocheted ແລະເກື ອບ ມົນຕີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ຍິ ນ buzzing 

ຂອງການໄດ້ .ຂ້າພະເຈົ ້ າເມື່ ອ ໄດ້ໄປພັກ ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ເປັນ, 

ໃນປັດຈຸບັນ craze ຂອງຢາເສບຕິດ ໄດ້ຖື ກໄຟໄຫມ້ ຫນຶ່ ງ gum ແລະ

ຫັນເປັນສີ ດໍ າ ຫັຼງຈາກການເຮັດ ເຊື່ ອ ໃນພັກຂອງຕົນ ເອງ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ

ກັນຊາ .ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ ບ້ານ ເພ່ືອນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ stole ແກ້ວ ຂອງ champagne ກັບພ່ໍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະດື່ ມ ກ່ອນ ການຝຶກອົບຮົມ ມາເຖິງເວລາ ຫຼາຍທີ່ ຈະ

ຖື ກໄລ່ອອກ.ມື ້ ຫນຶ່ ງ ຫນຶ່ ງຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງເຂົ າໄດ້ ເມົາເຫລົ ້ າ ດ່ັງກ່າວ

ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ໂຮງຫມໍ.ພ່ໍ ຂອງພຣະອົງມາ ເພ່ືອໃຫ້ໂທຫາ ການຮ້ອງຮ&ນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ .ພາຍໃນ ສະໂມສອນ ບານເຕະ ທີ່ ມີ

ການຝຶກອົບຮົມ ພິເສດ , ນີ ້ ແມ່ນ ການຄັດເລື ອກ ທີ ມງານ opponent 

ຂອງພວກເຮົ າຂອງ Aveiro ໃນການຊອກຫາ talent ໃຫມ່.ປະຕິບັດ
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workout formidable ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະຝຶກອົບຮົມ ໃນການຄັດເລື ອກ Aveiro ແລະໄດ້ຮັບ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ບັນຈຸເຂົ ້ າຮ&ນ .ລະດູການ Aveiro 91/92 ສະມາຄົມເຕະ ມີ ຄົນຫ້ິຼນເປັນ

striker ໄດ້, descaindo ເບື ້ ອງຊ້າຍ , ນີ ້ ແມ່ນ ການທົດແທນ

ສໍ າລັບການຜູ້ນ ເປັນ ຜູ້ທີ່ ຕ່ໍມາ ແຟນPorto .11- 07-1992 

ໃນການຄັດເລື ອກ sub -13 ຈະມີ ປະສົບການ ໃນການທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ປະເຊີ ນກັບການ ຄັດເລື ອກຂອງ Aveiro ດ້ວຍການຄັດເລື ອກ ຂອງ

Leiria ສິ ້ ນສຸດ ລະດູການ 91-92 ເປັນ, ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ໃນເກມ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ມີ ໂອກາດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນ ເຄິ່ ງທີ່ ສອງ

ເປັນລາຍງານໂດຍ ວາລະສານ Aveiro , ວັນອັງຄານ , ກໍລະກົດ 14, 

1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " ເກມຢູ່ໃນ ສະລັບສັບຊ້ອນ

ກິລາຂອງ ການພາກສະຫນາມ ຂອງ.Jacinto ." ໃນການກັບຄື ນ

ຫ້ອງນໍ້າ ໄດ້ , ທີ ມງານ Aveiro ໄດ້ ພາກສະຫນາມ ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ັງໃຈ

ທີ່ ອື່ ນ.ຊຶ່ ງແຕກຕ່າງຈາກ ພາກສ່ວນທໍາອິ ດ ທີ່  leirienses ການເດັ່ ນ , 

Aveiro ດໍ າເນີ ນການ ໃຊ້ເວລາ ຊີ ເກມ ແລະການ ທີ່ ດີ ກວ່າ

ທີ່ ໃຊ້ປະໂຫຍດ ການປ້ອງກັນ opponents , ໃຫ້ການ "ກ່&ວກັບ

ໃບຫນ້າ" ການ ຜົນໄດ້ຮັບ.ບັນລຸເປົ ້ າຫມາຍ ຄວາມສະເຫມີພາບ , 

ໂດຍຜ່ານການ Filipe Moorish ທີ່  floated ທີ່ ໃນ ຄວາມເປັນມາຂອງ

ອົງການຈັດຕ້ັງ ".ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ດໍ າເນີ ນການ

ໃນເກມທີ່ , ຂ້າພະເຈົ ້ າຈື່ ໄດ້ຫມົດ ເຖິງຕອນນ້ັນເປັນ ທີ່ ຈະ ບໍ່ ສາມາດຈັບ

ບານໄດ້, ຫຼື ແມ່ນການຊັກຊ້າ ເກີນໄປຫືຼ ແມ່ນໄວ ຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ
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ໃນທີ່ ສຸດກ່ໍ ຈະໄດ້ຮັບການ scored ເປົ ້ າຫມາຍ ທີ  3 ຂອງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າການເຮັດວ&ກ ບານເຕະ, ປີ ມີ ການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງ

ທີ ມງານແຫ່ງຊາດ ສໍ າລັບເຫດຜົນ ທາງດ້ານການເງິ ນ ນີ ້ , ທ່ານ

ຈະສາມາດໄດ້ ການພັດທະນາ ຫລາຍຂຶ ້ ນ?ທ່ານບໍ່ ເຄີ ຍ ຮູ້ຈັກ.ມາໃນປີ

ທາງວິ ຊາການ 1992/93 ທີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ຊ້ັນຮ&ນທີ  8 ໃນ ໂຮງຮ&ນ c 

+ s BRODICK ແລະແລ້ວ ການສູບຢາ ໄລຍະ ການທັງຫມົດ, 

ມັນແມ່ນການ ກະບົດ ມີພຶດຕິກໍາ ຄອມ ໄດ້.ພຣະອົງໄດ້ບອກ

ຫມູ່ເພ່ືອນຜູ້ທີ່ ຢູ່ໃນໂຮງຮ&ນ ການທະຫານ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ກັບມາຢູ່ໃນ

ສະຫນັບສະຫນູນ ການຮ&ນເປັນ ພາສາຝຣ່ັງມີ ບ່ອນນ່ັງ ຫ້ອງນໍ້

ກ່&ວກັບຫົວ ໂດຍກ່າວວ່າມັນ ແມ່ນການທີ່ ທ່ານ ຫ້ອງນໍ້ ໄດ້, ມີ

ຄວາມກ້າຫານທີ່ ຈະປະເຊີ ນກັບ ສາຍຕາຂອງ ພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈົນກ່ວາ ໂຮງຫມໍ ຄ້ັງທໍາອິ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ,ພືດສະຫມຸນໄພ ໄດ້ຫຍ້ ກ່ອນທີ່ ຈະ

ກັບບ້ານຫລັງຈາກ ການຝຶກອົບຮົມ ກິລາບານເຕະ ຄ້ັງທໍາອິ ດ

ແລະໃຊ້ເວລາ ສຸດທ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ , ມີ ຄົນຫ້ິຼນ ຢູ່ໃນ

ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ , "ໄດ້ " ແລະ ຮ້າຍ ໃຫ້ເຂົ າ ແລະບອກເຂົ າ

ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າອອກ ມີ ຜູ້ທີ່ ຍັງໄດ້ເອົ າ ຫຼາຍກວ່າ, ແລະເຂົ າລໍ ຖ້າ

ຈົນກ່ວາ ... ຫົວຫນ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນການຕ້ານການ tar 

ນ້ັນເຂົ າໄດ້ nickname ຂອງ " Pardilhó " ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ disco 

ທໍາອິ ດ ຢູ່ໃນຄ່ວນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຫ້ມັນ ຊື່  ku * .ເພ່ີມຂຶ ້ ນ skylight 

ເປັນຢູ່ປາຍສຸດ ຂອງການກ່ໍສ້າງ ແລະການ ມາທີ່ ຈະມີ ຜ້າຫ່ົມ

ຢູ່ເທິງຫລັງຄາ ໃນບັນດາສິ່ ງ ອື່ ນໆ , ມີ ຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ການສູບຢາ ຂົນ ເວລາຫຼາຍ , ມີ  Nuno ຫມູ່ຂອງບໍ່ ແຮ່ ໄດ້ຮັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ກັບແຂບຂອງ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ ຢູ່ໃກ້ ໄດ້ , ຊ້າຍ owl ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປ

ຍອດ ແລະເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າເກືອບ ຫຸຼດລົງຈາກ ມຸງໄດ້.Blue Ray Ray 

ສີ ຟ້າ ແຄ້ນ ລຸກລາມ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ ເຫັນໄດ້ຊັດ ພະລັງງານທີ່

ກະແສ ໃນ ອະຄະຕິ pores ເປື ້ ອນແລະ intolerances ຟ້າຜ່າ ສີ ຟ້ານີ ້

ຈະໂຈມຕີ .ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ຜະລິ ດໂດຍ ທຸກທັງຫມົດ rolls ເຖິງ

ໃນອຸປະກອນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມອັບອາຍ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງ

ການຍິ ້ ມ innocuous ບໍ່ ຖື ກ convoluted ຂອງ.ແສງສະຫວ່າງ laser 

ນີ ້ ທີ່ ສ&ບແທງແລະ invisibly penetrates ກັບ ເບິ່ ງບໍ່ ເຫັນແລະ

unnoticed.ມັນເປັນ ແສງສະຫວ່າງ psychic ແລະແມ່ບົດໃນ

ການສົມມຸດຖານ ກ່&ວຂ້ອງກັບ crossroads ຂອງຕົນເອງ psychic 

ໄດ້.ສາເຫດ ແນມບໍ່ ເຫັນແຈ້ງ ແລະ innocuous ຜ່ານ suction beam 

ຂອງ ຄວາມຄິ ດ ພິດແລະ ແນວຄວາມຄິ ດ preconceived 

ການເປັນພິດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ເອງແລະ ເຄື່ ອງແກ້ ຂອງຕົນ.ແສງສະຫວ່າງ

ຫລັງຄາ, ຄວັນຢາສູບວ່າ pierces ແສງສະຫວ່າງຂອງ covert 

ຄວາມຊົງຈໍ າ rags ໃຈ ຍົກເລີ ກ ໃນຫົວ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຊີ ້ ນໍ າແລະ

ການປະຕິບັດ , ການປະຕິບັດ ໄດ້ , motor ທີ່  cools ຂ້ັນຕອນ

ຂອງການຄິ ດ ເປັນຫ່ວງ ຂອງຈິ ດໃຈ massificadora ຊ້າແລະ

ພ້ອມພ&ງກັນ ໄດ້.ລູກປື ນເຈາະ enthusiastic ກ່&ວກັບການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ເຮັດວ&ກ ແມ່ນຂຶ ້ ນແລະ ຈໍ າຫນ່າຍ ສະຫມອງ ແລະແສງ ທີ່ ຫນ້າຕ່ືນເຕ້ັນ

Deambulante ການກະຕຸ້ນ ໄຟຟ້າ.ເພ່ີມທະວີ ຂຶ ້ ນ ໃນມະຫາຊົນ
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ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ mesmerizing paralyzing , ເປັນ rhymes 

desencadeio ໃນ gibberish .ໄຟຫລັງຄາ ເຫ່ົຼານີ ້ ມາ ຈະກ່&ວກັບການ

ວິ ສະວະກໍາ ຫົວ ທີ່ ສຸດ."ປະຊາຊົນ ບາງຄົນມີ monkeys , ຄົນອື່ ນ ຄ່ວນ

ເທົ່ ານ້ັນ!" ແສງ ອື່ ນ ໆ ທີ່ ທີ່ ໄດ້ obscure ເສັງເຂົ ້ າຕ້ົນຕໍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການ ຄ່ວນ Penetrate ກັບຄວາມຊົງຈໍ າ , ຄວາມຄິ ດ , ຊີ ວິ ດທີ່

ສ້ັນ ຢູ່ໂດຍບໍ່ ມີ ສາເຫດ ທີ່ ສໍ າຄັນ ແຕ່ວ່າມີ ຄວາມຊົງຈໍ າ ນວນຫຼາຍ.

ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ແກ່ຈິ ດໃຈ ເປີ ດ ຕະຫຼອດໄປ ຫຼື ປິ ດ

ໃນຫນ້າເອິ ກ ຂອງ ... Ia ຊອກຫາ tapes vhs , ແລະບໍ່ ມີ ເງິ ນ ທີ່ ຈະ

ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າໄດ້ ເຖິງ ການກະຈາຍ ໃນການ ໃຊ້ເວລາແລະ ການແບ່ງ

ບໍ່ ຄ່ອຍຈະ ເພ່ີມຂະ ພາກັນນອນ ຄິ ດກ່&ວກັບສິ່ ງ ນີ ້ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ເດື ອນ cassettes ເພ່ືອສະສົມ.ໃນປີ  1993 ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະຕ້ອງການ ທີ່ ຈະໃຊ້ເງິ ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຕັດສິ ນໃຈ

ພາຍຫັຼງທີ່ ການເອີ ້ ນທີ່ ຈະ ເຮັດວ&ກ ສໍ າລັບການ ຫ້ອງເກມ.ໃນເວລາ

ທີ່ ເຂົ າ ມີອາຍຸໄດ້ 15 ປີ ແລະໄດ້ພົບເຫັນ ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ

ສິ ດອໍ ານາດທີ່ ເກັບຮັກສາໄວ້ ຄໍ າສ່ັງຂອງ ພ້ືນທີ່ ແລະ ຫ້າມການ

ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ 16 ຈາກ ເຂົ ້ າມາ.ມາ ຕິດຕ່ໍກັບ ກັນຊາ ແລະມັນ

ໄດ້ຫັນອອກ ການບໍ ລິ ໂພກ ຕ່ໍມາ ໃນໄລຍະ 17   ປີ ຕ່ໍໄປນີ ້  .ໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕິດຕ່ໍ ກັບຄວາມເປັນຈິ ງ ແຕ່ ປະຕິເສດ

ທີ່ ເຄີ ຍ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິເສດ ການນໍ າໃຊ້ຂອງ ເຮໂຣອິ ນແລະ

cocaine , ເປັນ ທີ່ ຈະບອກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຕະຫລອດຊີ ວິ ດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນ ຄໍ າສ່ັງຫຼື ຈຸດປະສົງ ເຊັ່ ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ອາດຈະໄດ້ຮັບ "ຂຸດ" ແຕ່ວ່າບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ບໍ ລິ ໂພກ.ມີ ທັດສະນະຄະ

improper ໄປສູ່ການ ບໍ ລິ ໂພກແລະ ແລ້ວເປັນ "ຈິ ດຕະນາ " ທີ່ ມີ ຊື່ ສ&ງ

ເປັນປະຈຸບັນ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ ຂອງພັກ ໃນປີ ໂຮງຮ&ນຂອງ finalists 

ຄ້ັງທີ  9 ໃນ ລະດັບ 1993/1994 ໄດ້.

ໂດຍທ່ົວໄປ ໂດຍທ່ົວໄປ, ຫຼື ຄວາມຮັກ ໂດຍທ່ົວໄປ ຮັກໃນສິ່ ງທີ່ ເຊື ້ ອໄຟ

ຄວາມປາຖະຫນາ ທໍາມະດາ ນີ ້ ບໍ່  virtual, ແລະນີ ້ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ຈິ ດໃຈ

ໂປ່ງໃສ kiss ແລະຫິວ ສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ສໍ າຄັນ ການພັດທະນາ

ຂອງພະລັງງານ ລົມ ແລະການພົວພັນ ໄຟຟ້າໄດ້.ໂດຍທ່ົວໄປນີ ້ ອຸປະກອນ

egos ແລະບຸກຄົນ ທີ່ ມີ ການປະເຊີ ນຫນ້າ ເຊື່ ອງໄວ້ໃນ

ການເປັນຕົວແທນ ປະຈໍ າວັນເປັນ ໃນການກິນ ອາຫານເຊົ ້ າ ຫລື ຄໍ່າ , ຫຼື

ນໍ້າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພະລັງງານ ຂອງມ້ື ວັນກັບ ໄດ້.ຫນ້າກາກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼື

ຄວາມຄິ ດ lacerating , enquadramo ພວກເຮົ າໃນ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ພະລັງງານຂອງ ຄວາມຮັກຫຼື ຄວາມຮັກຂອງ

ການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ແລະ ລູກປື ນເຈາະຂອງ ແຫຼມແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າ

ເບິ່ ງ ຄວາມຮັກແລະຄວາມ ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ ທີ່ ອາໃສຢູ່ ປ້ອນໂດຍ

ສາຍໄຟທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ປິ ດລົງ , ເປັນພະລັງງານ incorruptible ໄດ້, 

ແຕ່ວ່າເປັນຄວາມຈິ ງ, ຕະຫຼອດໄປ!ສະເຫມີ ຕ້ອງການ ມີໄຟຟ້າໃຊ້

thirsty ການເບິ່ ງແລະ ຄວາມອົດທົນບາງ invented monotony 

ຂອງມື ້ ແລະສະຫຼ&ງ ການປະເຊີ ນຫນ້າ ທີ່ ເປັນຕົວແທນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງໃນ

ຂະຫນາດກາງ ໄຟຟ້າ ແມ່ນມີ ສາຍ ການວ່າງໄດ້.ບໍ ລິ ສັດ ເຂົ ້ າໄປໃນ

ຈິ ນຕະນາການ ຂອງ motor innate ແລະ ຜູ້ບຸກເບີ ກ ຄວາມເປັນຈິ ງ

36



ແຕ່ວ່າມີ  choke ການຕິດຕ່ໍ instantaneous.ຕິດຕ່ໍ ທີ່ ສໍ າຄັນ

ກັບຊີ ວິ ດຂອງ motor , motor, ວ່າ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ

ເອກະພາບຂອງ ຊີ ວິ ດ ແລະຈະບໍ່ ໄດ້ ປະຈຸບັນ, ແຕ່ວ່າ oblivious 

ຂອງຄວາມເປັນຈິ ງ ອື່ ນໆເກືອບ imperceptible ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ

ສະຕິ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ບໍ່ ມີ !ມີ ສະເຫມີ ມີ ຢູ່ໃນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ໂອກາດ

ທັນທີ ທັນໃດ , ດ່ັງນ້ັນ ສື່ ມວນຊົນ ບໍ່ ສາມາດຈະ ເປັນນໍ້າ , ບໍ່ ບໍ ລິ ການ

ຢູ່ໃນຄວາມຄິ ດ ຂອງການສ້າງ ຄວາມຮັກ ຄວາມຫມາຍແລະ

ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ;ກ່&ວກັບຄວາມຮັກ ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນສະເຫມີໄປ

prowl ແລະສິ່ ງແວດລ້ອມ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ virtual ອື່ ນໆ ແລະການຄວບຄຸມ

ນີ ້ ຫຼາຍ ເປັນຂອງ ການເອົ າໃຈ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ບໍ່ ສາມາດ ປົດ ຕົວທ່ານເອງ

ຂອງຄວາມສຸກ ມັນສ້າງ , ແລະ proliferates ໃນການເຫ່ົຼານີ ້

ປະເຊີ ນຫນ້າ ເຄີ ຍປະຈຸບັນ ຂອງການສິ ້ ນ ຈິ ດວິ ນຍານ ທີ່ ທ່ານສະເຫມີ

ຕ້ອງການຢາກ stifle.ເນື່ ອງຈາກວ່າທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ຈັດວາງກໍາລັງ

ຂອງການສິ ້ ນ ໃດກ່ໍຕາມ, ເປັນພະລັງງານ ແມ່ນຫນຶ່ ງແລະ ວັດທະນະທໍາ

ໃນຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ຂອງຕົນ, ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ

ທີ່ ພັດທະນາ ຄວາມເປັນຈິ ງ ຕ່າງໆ, ສໍ າລັບ ພວກເຮົ າມີຄວາມ virtual 

ແລະ ຈິ ນຕະນາການ , ມີ ພ&ງແຕ່ ໃນທີ່ ປະທັບ ຂອງຜູ້ອື່ ນ ຫລື

ຕົນເອງຢູ່ໃນ ບ່ອນແລກປ່&ນຄວາມ ທີ່ ເຊື່ ອງໄວ້ ຂອງພະລັງງານ

ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫມ່ໃນຈິ ດໃຈ ຂອງneutrons, ວ່າການເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນສັດ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ແສງສະຫວ່າງ.ມັງກອນ ສົດໃສສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ຕິດໄຟ

ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຜ່ານການ flowing ພວກເຮົ າແລະ revitalizes 
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ປະຈໍ າວັນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະທຸກ mime ແພວ

ແລະ errant , ແມ່ນ!ຊາວນະຄອນຫລວງ ເພາະວ່າ ມັນອາດຈະມີ

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ບໍ່ ສະບາຍແລະ convalescent 

oppression ທີ່ ປະມາດ ກັບຄວາມເປັນຈິ ງ dualistic ແລະ

oppressive.ບໍ່  abatas ທ່ານກ່&ວກັບ poles ກະທົບທາງລົບ

ໃນປະຈຸບັນ ນີ ້  infiltrating subconscious ແລະການຫຸຼດຜ່ອນ

ອາການເຈັບປວດ ເລິ ກຂອງ ບຸກຄະລິ ກ ທີ່ ສໍ າຄັນ ກົງກັນຂ້າມ , ລິ ນ

ທ່ານ ແທນທີ່ ຈະໄດ້ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ transcendent ແລະຕໍາແຫນ່ງ

ຂອງການຕ້ານ ວົງຈອນ ສານເຄມີແລະ ສານເຄມີ feeder 

ຂອງພຣະວິ ນຍານ ຂອງ ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມສໍ າເລັດ , 

ຜົນສໍ າເລັດ ທີ່ ວ່ານີ ້ ບໍ່ ແມ່ນ ການຍົກຍ້າຍ ເປັນ feeders ເຊື ້ ອຊາດ

frantic ໄປສູ່ການ ມີ ຄວາມສຸກ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ແຕ່ວ່າ ເຮັດແນວ ໃຈ

ກັບຄື ້ ນຟອງ ຂອງຄວາມຄິ ດແລະ ລະບົບສາຍສ່ົງ ຂອງໂຄງການນີ ້  .

ລະບົບສາຍສ່ົງ ຂອງຄວາມຄິ ດ ທີ່ ເປັນຈິ ງແລະ ພັດທະນາ ວົງຈອນ

ແລະບໍ່ ມີ ໃຜ ສາມາດ ປະຕິເສດ ວົງຈອນ ເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ການແຜ່ກະຈາຍ

ໃນປະຈຸບັນ ໃນອາກາດ timeless ຂອງ sensations ແລະຄວາມສຸກ

ເພາະວ່າ ບີ ບບັງຄັບ ພວກເຮົ າແມ່ນເລີ່ ມ ຫມົດທຸກຄົນ stimuli 

ພາຍນອກຂອງ ຕົວທົດລອງ ແຕ່ວ່າ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ thirst 

ຂອງພວກເຮົ າ ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ .impulses ເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ຜົນກະທົບ ເພາະສະນ້ັນ

ແນວຄິ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ແລະບາງຄ້ັງກໍ ມີ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ເກີດຂຶ ້ ນຫລື

ພັດທະນາ ໃນຄວາມຄິ ດ, ແຕ່ວ່າສາມາດ ນໍ າເອົ າຄວາມສຸກ , ວ່າ
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ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຂອງ protons ຈະນໍ າໄປສູ່ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ

ຈາກພາຍນອກ.ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຟ້າ ເກີດ ອາລົມ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ

ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຟ້າທີ່ ແລ່ນຜ່ານ ຂົວແລະ stairs ແລະ infiltrates 

ການພະລັງງານ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າພາກສ່ວນ witty ການພັດທະນາ

ທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ທີ່ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ ທີ່ ລະອ&ດອ່ອນ ສວຍງາມ ຂອງຕົນ ultra 

beams ຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ມິດ eloquent ວ່າການເບິ່ ງການ

ສໍ າລັບການ ເລັກນ້ອຍ " ສີ ຟ້າ", ເຂ້ັມແຂງ, ຫຼາຍກວ່າ, ແລະພັດທະນາ

ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ constellations ມີ ແຫນງ profound ຄວາມຮູ້ສຶ ກແລະ

ໄດ້ຮັບການ ຫ່າງເຫີ ນ ວ່າ ຄື ້ ນ Hertzian .ພະລັງງານນີ ້ ມີ ຜົນກະທົບ

ຈິ ດໃຈຂອງ ສະຫຼ&ງ ພາຍ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງຊີ ວິ ດ , turquoise 

ຜົນກະທົບຕ່ໍ ມິດ ເລິ ກ ແລະຍາວນານ , ມັນເຮັດ ຕົວມັນເອງ beams 

magical ຂອງ madness ແລະ delight lovers ຂອງຄວາມງາມ

ທີ່ ຫາຍາກແລະ invigorating.ຫົວຂໍ ້ ຂອງຄວາມເຂ້ັມ twilight ນາງ

ພັດທະນາແລະ ສ່ົງ ພະລັງງານ ແລະຄວາມອົບອຸ່ນ ຂອງການປ້ອງກັນ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະ ຊື່ ນຊົມ ກັບ ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ silence, ບໍ່ ມີ , 

ບໍ່ ຫນ້າກາກ ວ່າຍັງຂາດ ກັບພວກເຮົ າແລະ ພວກເຮົ າ ຫມາຍເຖິງ ການ

ອົບຮົມແນວຄິ ດ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ , ມັນເປັນ ແທນທີ່ ຈະເປັນ ແສງສະຫວ່າງ

ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະມີ ຄວາມສຸກ ແຮງທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະການມຸດ , ແຕ່ມັນ

ມີ ຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ທີ່ ສະເຫມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ການເຄື່ ອນເຫນັງ

ແລະການ ດໍ າເນີ ນການອອກ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ສໍ າລັບມິດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະ

ການອົດທົນຈົນ ໄດ້.ນາງ ຢູ່ໃນຮັກທີ່ ແລະວິ ທີ ການ ພາຍ ວ່າ ເຫດຜົນ
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ແຕ່ການຮັບໃຊ້ ສະບ&ງອາຫານ ທີ່ ຈະ ອາລົມ, ມາແລະເອົ າ

ຄວາມສຸກແລະຄວາມ lust ຍິ ນດີ  , ຄວາມສຸກ ທີ່ ເປັນ ພະລັງງານ ແລະ

ບຸກລຸກ ທັງຫມົດໃນ frenzy ຂອງຕື່ ນເຕ້ັນເປັນ ສີ ຫລັກ ທີ່ ນອນລົງ

ແລະມ້ວນ abrocha ຄັງສະສົມ ຂອງພະລັງງານ ທີ່ ມີ ເປົ່ າຫວ່າງທີ່

ໃຊ້ເວລາ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ຫາຍໄປໃນ ອະນາຄົດ ນີ ້ , ຕົວຢ່າງ ແມ່ນສະເຫມີໄປ

ໃນປະຈຸບັນ , ການປ້ອງກັນ , ບໍ່ ໄດ້ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົ າ ພັດທະນາ

ໃນລະດັບ ຂອງຄວາມສຸກ ທີ່ ສົດໃສ ຄວບຄຸມ ໄດ້.

               ໃນປີ  1994 ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການຮ&ນຮູ້ ແລະ

ຊ່າງໄຟຟ້າ ມີ ເກີ ດຂື ້ ນ ຊື່ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ຍັງ ໃຫ້ເປັນ " 

Faíska " ນີ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ອາການຊ໊ ອກ ໃນກະທູ້ ວ່າງ

ແລະໃນທີ່ ສຸດ ບໍ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ ໄຟຟ້າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ໃນຕອນກາງຄື ນ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນໃນ ການຢ້&ມຢາມ ຄ້ັງທໍາອິ ດ ໃນປີ

1994 ທີ່ ຈະ eclipse disco ໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ " ການຈັບ

ຈອກ, " ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງ ຈື່ ວັນນ້ັນໄດ້ ມີ ການທົດສອບ ໄດ້

ລົມຫາຍໃຈແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ກ່ອນທີ່ ຈະ ປະຕິບັດ ມັນແມ່ນ ສູງກ່ວາ 20 

.Tonight ນີ ້ ແມ່ນ fantastic , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ໄດ້ຈັບ ແກ້ວໄດ້

ທັງຫມົດ disco ແລະຈະຖື ກ ປະຕິບັດ ໂດຍການຫນຶ່ ງຂອງ ການຄຸ້ມຄອງ

ເຮື ອນທີ່ ມີ ຫົວຫນ້າຂອງເຂົ າ ອອກ , ແລະບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນເຮື ອນ , 

ມັນແມ່ນ ສິ່ ງມະຫັດ ວ່າໃນປີ ສຸດທ້າຍຂອງການ summer eclipse 

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ການໃນຕອນທ້າຍ ເປັນ ໄດ້bartender 

ການດໍ າເນີ ນການ ສັກຢາແລະ bartenders ເພ່ືອທົດແທນການ
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ເຄິ່ ງກາງຂອງ ຕອນກາງຄື ນທີ່ ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ສາມາດຢື ນ ໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ຄວາມຄື ບຫນ້າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ ovarian , 

ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ໃນປີ ທາງວິ ຊາການ 1994/95 ທີ່  10 ປີ ໂຮງຮ&ນ ບໍ ລິ

ກິລາ joseph Macedo fragateiro , ນີ ້ ແມ່ນ ສະເຫມີ ໄປ

ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ ໃນເງື່ ອນໄຂຂອງ ed.ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະກິລາ ນີ ້

ກ່ໍແມ່ນ ຍ້ອນການ ປະພຶດ ທີ່ ບໍ່ ດີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ໃບຢ້ັງຢື ນການ ດ້ານການປິ່ ນປົວ ໃນ ການປະຕິບັດ ນໍ້າ

ຂອງ ລະດັບຄວາມສູງ ໂດຍອ້າງອີ ງໃສ່ ຕິກິຣິ ຍາ ເກີດອາການແພ້

chlorine , ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າແມ່ນ ນໍ້າ !ມີ ທີ ມງານ

ບານເຕະເປັນ ທີ່ ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ " les bufons " ຫຼື  peidolas ແລະ

ມາໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຍົກສູງບົດບາດ ເງິ ນທຶນໃນ ເຂດພ້ືນທີ່ ການຄ້າຂອງ

Estarreja .ມີ ເມົາເຫລົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍຜ່ານການຜ່ານ pj ໃນ

Aveiro ກັບຫມູ່ເພ່ືອນ ຄົນອື່ ນ, ບໍ່ ຂ້ັນຕອນ ກ່ອນທີ່ ຈະ ເປັນຫລັກຖານ

ສາກົນກ່&ວກັບ ສອງ ບ່ອນທີ່  " submarines " ເບຍ ແລະການປະສົມ

cake ໄດ້ກາຍເປັນ ໃນ jest .

ໃນການເດີ ນທາງ ຂອງ finalists ໄດ້ ໃນ skirt ສັບພະສິ ນຄ້າ Bayou 

ມີ ຜົນກະທົບ ທີ່ ເກີ ດຈາກ ເບຍ ທີ່ ວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ໃຫ້ການ ອາພາດເມັນທີ່

ພວກເຮົ າໄດ້ພົບ ໄດ້ footer ຂອງ ເວົ ້ າວ່າ ອາພາດເມັນ ແກ້ວ ເປົ່ າ ໄດ້.

ກ່&ວກັບ ວາລະໂອກາດ ຂອງການຄົບຮອບ ຂອງແຟນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃນເວລານ້ັນ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ການ drunk furadouro ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ່ັງນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ ເຖິງ ການຫຸຼດລົງ ນອນຫລັບຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ
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ຍັງບໍ່ ພ&ງແຕ່ມາ ແກງແລະ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ woke threw ເຖິງ

ຕາຕະລາງ ຫັຼງຈາກ ຄໍ່າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂັບເຄື່ ອນໄດ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າຢາກ

ຈະເປັນພາຄີ ແລະບໍ່ ໄດ້ຢູ່ ເຮື ອນ.ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ ບແປດ ໄດ້ເຫັນຮູບເງົ າ

Trainspotting ສະເຫມີ ພົບ joke immense ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍ

ເຂົ ້ າໄປໃນ ຫ້ອງນໍ້ ແລະການ ເຂົ ້ າໄປໃນ plunge ທະເລຂອງ turds 

ແລະມັກຈະ ສົນທະນາກັບ grandmother ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ liked ການ

ສົນທະນາກັບ ສິ່ ງທີ່ ອອກມາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນວ່າ turds ທີ່  bullshit 

ໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ETA ມັດທະຍົມ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ການຂ່ົມເຫັງ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ອາຍຸ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຂ່ົມຂູ່ ໃນພັກ wedding ອ້າຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ 3 ກະຕຸກຂອງ rum ແລະການສັກຢາ ຈໍ ານວນຫຼາຍ

ແລະຈັບ ຕາບອດ ໃນຕອນເຊົ ້ ານີ ້  throwing ເຖິງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກາຍເປັນອ່ານ ສໍ າລັບທີ ມງານ ທີ່  " Chechen " ໃນການຈໍ າແນກ

ບານເຕະ ໄດ້ສື ບຕ່ໍ ມີ ຄວາມຄື ບຫນ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໃນ 1995/96 

ແລ້ວໃນ ໂຮງຮ&ນຊ້ັນຮ&ນ ທີ  11 ໂຮ Macedo Fragateiro 

ສາມາດໄດ້ຮັບ ການປ່&ນແປງ ທີ່ ຈະຮ&ນ ໃນວັນທີ  12 ແຕ່ວ່າມີ

ຄະນິ ດສາດແລະ ເຄມີ ສາດ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ,

ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ຮັບ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຟື ້ ນຕົວ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ jumped 

ອອກຈາກຫ້ອງຮ&ນ ຂອງປ່ອງຢ້&ມ ແລະຍ່າງ ຜ່ານປະຕູ ໃນການເວົ ້ າວ່າ

ເຂົ າ ໄດ້ຫມົດໄປກັບ ຄູອາຈານ ຫ້ອງນໍ້າ ຜູ້ທີ່ ເປັນ ຜູ້ອໍ ານວຍການ

ຂອງກຸ່ມ ເວົ ້ າວ່າມັນຈະ ບອກໃຫ້ພ່ໍແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເອີ ້ ນ ວ່າ ມີ ບັນຫາ ຢູ່ເຮື ອນ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂີ່ ມ້າ ແລ່ນ ແລະຈ່ົມ
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ຫຼາຍເກີ ນໄປຂອງ ກ້າມເນື ້ ອແລະເປັນ ທີ່ ຕ່ໍມາ ຈະໄດ້ຮັບການ

ດໍ າເນີ ນການໃນ ກໍລະນີ ຂອງໄສ້ເລື່ ອນ ໃນປີ  1996/97 ໄດ້ , ມີ

ສົບຜົນສໍ າເລັດ ຫນຶ່ ງປີ ມີ ການບໍ ລິ ການ ການທະຫານກັບ ທີ່

ການກວດກາການ ທະຫານ ພິຈາລະນາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ unfit looming, ຈ່ົມ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ດໍ າເນີ ນການ ເພາະມັນເຈັບ ຂາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຫມູ່ເພ່ືອນ turbos -tri ເຊັ່ ນ

ປວດຂໍ ້ ກະດູກ ຂອງ 3 ການກ່ັນຕອງ.ສະຖານະການ ທີ່ ເກີດຈາກ

ອິ ດທິພົນຕ່ໍ Bulling ກຸ່ມ " ຫລັງ" ໂຮງຮ&ນ ໄດ້ ບໍ່ ໄດ້ຜູ້ທີ່ ຂະຫນານນາມ

ແລະ .ການສ່ົງເສີ ມການ ປະຊຸມ 4 ແລະ 5 ປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນຂອງ

lunchtime ovarian ໄດ້ , ການໂຈມຕີ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ກ່&ວກັບ

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ການສະແດງອອກ ແລະ ບຸກຄົນທ່ົວໄປ ຜູ້ທີ່ ເກັບກໍາ ກັບ

Nuno ຜູກພັນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ coagíamos ກຸ່ມ

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໄດ້ປົກກະຕິ .ຖະແຫຼງການ ເມືອງ ຫ້ອງ Estarreja , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຖອດ : ລາວ ເຮັດຫນ້າທີ່ ເປັນ ຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ໃນ

ໂຄງການ ປະກອບອາຊີ ບ ສໍ າລັບເດັກນ້ອຍ ຂອງວົງຈອນ ທີ່  1 

ຂອງການສຶ ກສາ ໃນວັນພັກ " ການເຄື່ ອນໄຫວ" ການພ້ືນຖານ

ໃນໄລຍະເດື ອນ ກໍລະກົດ , ສິ ງຫາ ແລະເດື ອນກັນຍາ ປີ  1997 

"ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢື ນຢັນວ່າ ການບໍ ລິ ການ ທີ່ ສະຫນອງໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບ

ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະ ການຍ້ອງຍໍ ທັງສອງ demostrados 

ຄວາມສົນໃຈແລະ ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ ຫືຼ ຜົນດີ ຂອງການ ເຮັດວ&ກ.ໃນ

Santarm ຫລັງຈາກໄດ້ກ່າວ ວ່າຈະ ສະແດງສິ ນຄ້າ ໄດ້ເຮື ອນ ຂອງ
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ບາງຄົນ ທີ່ ຈະມາ ໃຫ້ fart ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມົວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ

ການອອກຖ້ີມ boxers ຕ່າງ ຊໍ້າ ໃນປີ  1997/1998 ໃນ ປີ ວັນທີ  12 ທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຕ່ໍວ່າ ການອຸທິ ດ ຄວາມຜິດສະມາຄົມ ຂອງນັກສຶ ກສາ ປີ

ທີ່ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການຂັບລົດ.ການລໍ ຖ້າແລະ ໄດ້ rode ດີ ຕ້ອງ , ຢາກ

ໂດດ, skipping ແລະການສູບຢາ ໄດ້ຍ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເລື່ ອນພາບ

ຄວາມກັງວົນ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ ມີ ອາຍຸ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະເຫມີ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນຮູບແບບ ansiosíssimo 

ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ , ພວກເຮົ າ ສະເຫມີຕ້ອງການ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ , ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ ຢື ນເປັນ

Willinvoluntarily ຕົວຂອງມັນເອງ .ປີ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກະກ&ມ

ການສະເຫນີ ລົງຄະແນນສ&ງ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  : ມັນແມ່ນ ມີ ການກໍານົດ

ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່

candidatamos ໃນການເລື ອກຕ້ັງ ສະມາຄົມ ເຫລົ່ ານີ ້ ຂອງນັກສຶ ກສາ

ໂຮງຮ&ນສູງ ໂຮ Macedo Fragateiro ໄດ້.ພວກເຮົ າແນ່ໃສ່

ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມ ກິດຈະກໍາ ວັດທະນະທໍາ ແລະການພັກຜ່ອນ ກັບ

ສະຫງ່ າງາມ ຂອງໂຮງຮ&ນ ນີ ້ , ມັນ ຕ້ອງການການ ດີ ເພ່ືອບັງຄັບໃຊ້

ພາຍໃນແລະ ພາຍນອກ.ເພ່ືອບັນລຸ ເປົ ້ າຫມາຍນີ ້ ພວກເຮົ າສະເຫນີ  : -

realization ຂອງ prom finalistas- ສ່ົງເສີ ມ ວັດທະນະທໍາ ວັນ

ແລະກິລາ ທີ່ ຈັດສັນໃຫ້ ປະຊາກອນ ນັກສຶ ກສາ ທັງຫມົດ , ລວມທັງ

ອາທິ ດ ຊາວຫນຸ່ມ , ການຈໍ າແນກ ບານເຕະ, ບ້ວງ ແລະບານສ່ົງ (ຊາຍ / 

ຍິ ງ .. ).ການກະກ&ມ ປະຈໍ າເດື ອນ , ໃນຄໍ າສ່ັງ ທີ່ ຈະປະກອບ ແລະຂໍ ້ ມູນ
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ນັກສຶ ກສາຂອງ ບັນຫາ ສັງ ໄດ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ການສ້າງ ການໂຕ້ວາທີ

ໃນຫນັງສື ພິມ ຂອງໂຮງຮ&ນ - ການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ໄດ້ມາ associados-

ຂອງ ບານເຕະ ຕາຕະລາງ billiard - ອາທິ ດ ຊາວຫນຸ່ມ ມື ້ ທີ່ ມີ

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄດ້ - ເຮັດໃຫ້ ການຕິດຕ່ໍກັບ " ສະເລ່ຍ" ໃນຄໍ າສ່ັງ

ທີ່ ຈະສ່ົງເສີ ມ ກິດຈະກໍາ ຂອງໂຮງຮ&ນ ຂອງພວກເຮົ າ, ແລະໂດຍສະເພາະ

ໂຄງການ ສະມາຄົມ ນັກສຶ ກສາ ຂອງ."ພວກເຮົ າ ນັບໄດ້ກ່&ວກັບ

ການລົງຄະແນນ ຂອງທ່ານ" ບັນຊີ ລາຍການ - ນີ ້ ແມ່ນ ບັນຊີ ລາຍຊື່

ສະມາຄົມ ຂອງທ່ານ - ໃຫ້ Guy ສໍ າລັບຂະບວນ vocês.na ໄດ້

ແຈກຢາຍ ຖົງຢາງອະນາ ໂດຍນັກສຶ ກສາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້

ການພົວພັນກັບ ສູນສຸຂະພາບ ສໍ າລັບ ການໂຕ້ວາທີ ດ່ັງກ່າວ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ມາຮັບຮູ້ ວ່າເປັນຫຍັງສູນສຸຂະພາບ ນັກສຶ ກສາ ຕ້ອງການຢາກ ຢູ່

ຮ&ນເອກະຊົນ ເຂົ ້ າຮ່ວມ.ພາຍໃຕ້ຄໍ າຂວັນ ໂຄສະນາ ໄດ້, " ໃຫ້ Guy ໄດ້

ສໍ າລັບທ່ານ? " " ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ຂ້ັນຕອນ ຂອງພວກເຮົ າ" ແລະ " 

ການຫ້ິຼນດົນຕີ ຂອງພວກເຮົ າ, " ທີ່ ມີ ໂປສເຕີໃນ ພັກ ສັງຄົມນິ ຍົມ ທີ່

ສະຫນັບສະຫນູນ ຂະບວນການນີ ້ ໂດຍການໃຫ້ ສໍ ານັກງານໃຫຍ່

ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ປະກອບສ່ວນ , ຫຼື  militantພັກ, ແຜ່ນ militant 

ໄດ້ຖື ກແຈກຢາຍ ແຕ່ ບໍ່  militant ໄດ້ຮັບ ນີ ້ ຜົນບັງຄັບໃຊ້

ທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງສະມາຄົມ ຂອງພວກເຮົ າ.ໃນຖານະເປັນ

ສໍ າລັບການ ໂຄງການອື່ ນໆ ຄະນະກໍາມະ ການບໍ ລິ ຫານ ຊື ້ ບານເຕະ

ຕາຕະລາງ billiard ແລະໄດ້ຮັບ ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງ ຂອງ 20 ໄຍທີ່ ມີ ລາຄາຖືກ

ວ່າແຕ່ລະຄົນ .ໃນມ້ືຂອງການ ເປີ ດ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ອ້າງອີ ງ: ຕ່ໍໄປນີ ້
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ການເລື ອກຕ້ັງ ຜ່ານ ຫ້ຼາສຸດ ມັງກອນ 14 , 1998 ໃນລະຫວ່າງ 10 

ແລະ 20 ຊ່ົວໂມງ.ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ສອງລາຍການ , ແລະ b ມີ ຜູ້ຕາງຫນ້າ

ໄດ້ຖື ກກໍານົດ ອອກໃນການ ຂະບວນການ ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ ໄດ້, ໂດຍ

ການລົງທະບ&ນ ທີ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ໄດ້ສະຖານທີ່ ພາຍໃນຂອບເຂດ

ປົກກະຕິ.ປະຕິບັດຕາມ ການປິ ດ ຂອງ ແບບສໍ າຫຼວດຂອງ , ເຊິ່ ງ ໂຫວດ

740 ນັກສຶ ກສາ ໄດ້, ພວກເຮົ າ ດໍ າເນີ ນ ການນັບ ຄະແນນສ&ງ ໄດ້.

ຜົນຜະລິ ດ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕ່ໍໄປນີ ້ : ສິ ບ ສີ ຂາວ ສິ ບຫ້າ ຄະແນນສ&ງ ໂຫວດ

nulos- ຫ້າຮ້ອຍ ແລະ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຄະແນນສ&ງ ເຈັດ A- ສອງຮ້ອຍ

ແປດ ໂຫວດ ບັນຊີ ລາຍຊື່  b ອີ ງຕາມການ ລົງຄະແນນສ&ງ

ບັນຊີ ລາຍການ ໄດ້ຮັບຮາງວັນ ຊະນະເລີ ດ ການໂດຍລວມ

ໃນການຄອບຄອງ ຕະຫຼອດ ທໍາອິ ດທີ່ ໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຄົມ

ການໂຫວດ ປີ ສຸດທ້າຍທີ່ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ມີ ການປະເມີນ ຂອງສະມາຄົມ

ທີ່ ກ່&ວຂ້ອງ ກັບປີ ໂຮງຮ&ນ nineteen ຮ້ອຍແລະ ninety ເຈັດ .

ຫັຼງຈາກ ການນໍ າສະເຫນີ ນີ ້ ບໍ່ ປາກົດ ໃດໆຍອດ ໃນທາງບວກ.ມັນ

ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະມາຄົມ ທີ່ ຜ່ານມາ ມີຢູ່ໃນ ມໍລະດົກ

ຂອງຕົນ desk ໄດ້, ຕູ້ ໂລຫະ, ປະທານ, ຕ່ັງແລະ ທັງສອງເກມ chess ( 

ບໍ່ ສົມບູນ ) .and ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ອີ ກແດ່ທີ່ ຈະ ເພ່ີມ ສິ ້ ນສຸດລົງ ກອງປະຊຸມ ທີ່

ນາທີ ນີ ້ ໄດ້ຖື ກປະກັນ ເຖິງວ່າພາຍຫັຼງທີ່ ໄດ້ອ່ານ ແລະອະນຸມັດ

ຈະໄດ້ຮັບການ ລົງນາມໂດຍ ສະມາຊິ ກ ປະຈຸບັນ.ມື ້ ຫັຼງຈາກ ການໂຄສະນາ

ເປັນ ຄໍ າຮ້ອງທຸກ ບໍ ລິ ຈາກເງິ ນ ການແຜ່ ໂຮງຮ&ນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

nicknamed ຂອງ Capone Lion King ແລະ al ເພາະວ່າບາງຄ້ັງ
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ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປໂດຍຜ່ານການ ລັກສະນະ ດ່ັງກ່າວໃນ ລະດັບ ໄດ້, 

ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຖື ກສັບສົນ ກັບຂ້າງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການເຫັນ ໂດຍ

ຄະນະກໍາມະ ການບໍ ລິ ຫານຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ ຂອງ hashish ແລະອີ ງຕາມການ

ໂຮງຮ&ນ ນັກຈິ ດວິ ທະ ringleader ໄດ້.ໃນຕອນທ້າຍຂອງ ປີ  1998 

ເປັນ psp ovarian ການສື ບສວນ ແລະການສື ບສວນ ຕໍາຫຼວດບໍ່ ມີ

ການລາຍງານ ຄໍ າຮ້ອງທຸກ ບໍ ລິ ຈາກເງິ ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເປັນລູກຊາຍຂອງ ປະທານປະເທດ ຂອງສະພາການ Estarreja ແລະ

ນີ ້ ແມ່ນຫົວຫນ້າ ຂອງເຄື ອຂ່າຍ ການຄ້າມະນຸດ ເປີ ດ.ໄດ້ພ&ງແຕ່ ສູບຢາ

ໃນເວລາທີ່ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ສະຖານທີ່  cops , 

ປະຕິເສດ ການບໍ ລິ ໂພກ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມ ແລະບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການ, 

ນັບຕ້ັງແຕ່ ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ມີ ການພົວພັນ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນກ່&ວກັບ

ການສອບຖາມ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ squad ovarian ທີ່ .ໃນປີ ນີ ້

ກ່&ວກັບການ prom ພາຍໃຕ້ການ ສົງໄສແລະ ຂໍ ້ ກ່າວຫາຂອງ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ

ການຈ່າຍເງິ ນຂອງ ຄໍ່າ ທີ່ , ທີ່ ຂາດສິ ນທໍາ ເພາະວ່າມັນໄດ້ ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ

ມື ້ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ມີ ການເຮັດວ&ກ ທີ່  1 ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາ, ບັນຊີ ລາຍການ ທີ່ ນໍ າໃຊ້ ໃນປີ ຕ່ໍໄປ ນີ ້ ແມ່ນ

ຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ ພວກເຮົ າເຮັດ ບໍ່ ໄດ້ພວກເຮົ າຈ່າຍ ຄໍ່າ , ເຊິ່ ງໄດ້ເຮັດໃຫ້

ການຂ່າວລື , .ໃນເດື ອນມັງກອນ 98 ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຊື ້ ອເຊີ ນ

ສໍ າລັບອາທິ ດ ຂອງການສຶ ກສາ , ໄດ້ນໍ າເອົ າ ຄວາມຊົງຈໍ າຂອງ exa 

ລາວ.Jorge Sampaio ປະທານປະເທດ ຂອງ ສາທາລະນະ ທີ່ ຈັດສັນ

ຮູບພາບທີ່ ມີ ການອຸທິ ດຕົນ ເປັນ " ກຸ່ມຂອງ Aveiro , ໂດຍສະເພາະ

47



ໄປແລະກັບຈາກ ໂຮງຮ&ນ fragateiro ໂຮ Macedo , ມີ  hug ມິດ " 

ໃນອາທິດ ຂອງການສຶ ກສາ 24 ມັງກອນ , 1998 - ປະທານປະເທດ

ຂອງ ສາທາລະນະ , ໄດ້ມີ ອາຫານທ່&ງ ປະຈໍ າໃນ ພິພິທະພັນ ໄຟຟ້າ ທີ່

ຮັບການຕ້ອນຮັບ ປະທານປະເທດ .ໃນປີ ດ&ວກັນ ມາ ໂອກາດທີ່ ຈະ

ເຮັດວ&ກຢູ່ທີ່  disco ໃນ furadouro pildrinha ໄດ້, ມີ ເປັນ

bartender ເປັນ ບຸກຄົນທ່ົວໄປ ມີກະຕຸກ ແລະ tricks juggling 

ທີ່ ເອົ າມາໃຫ້ ກັບໃຈ movie " Cocktail " entertained ເວລາກາງຄື ນ

ໃນເວລາທີ່ ທັງຫມົດ ລຶ ບ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຮູ້ສຶ ກວ່າ disco 

ໄດ້ໄດ້ flamed ເຖິງ ຄວາມເຊື່ ອ ນີ ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫັຼງຈາກທີ່ ຕື່ ນຂຶ ້ ນ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ຖ້ິມ blurred panties 

ອອກຈາກປ່ອງຢ້&ມ , ຫຸຼດລົງ ຕາມ umbrella ຂອງຄາເຟ ເປັນ, 

ວັນຕ່ໍມາ ຄື ແມ່ ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອກັບຄື ນ

underwear ລ້າງ ແລ້ວ ເວົ ້ າວ່າບາງທີ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຈາກຂ້ັນເທິງ.

ມັນແມ່ນການ ທ່ົວໄປທີ່ ຈະ ດື່ ມ 2 ກະຕຸກ ຂອງການປະທ້ວງ golden 

ຫນຶ່ ງຂອງ ຕ້ົນແອບຊິ ນ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ຈົນກ່ວາ

ຢູ່ທີ່ ພັກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ ນາຍຈ້າງແລະ

ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະ ຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃສ່ ການກະຈາຍ ນໍ້າ ທັງຫມົດ ໃນໄລຍະ

ຕ້ານການ ແວ່ນຕາແລະ ໄດ້ຖື ກໄລ່ອອກ ທັນທີ ທັນໃດ .ໃນໄລຍະສ້ັນ

ນີ ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ ຜູ້ຈັດການ ກັບລູກຄ້າໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງສອງ ການສັກຢາ ການກະຈາຍ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ພ&ງແຕ່

ວ່າ: ໄດ້ຮັບອອກຈາກ ທີ່ ນີ ້ !ແລະໃນມ້ືນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າລົມກັບ ຜູ້ຊາຍນີ ້ .
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ wedding ຫມູ່ເພ່ືອນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງອ້າຍນ້ອງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ການສູບຢາ ເປັນວັດສະພືດ ຢູ່ໃນ ຫ້ອງນໍ້າ

ແລະໄດ້ຮັບ ການ drunk ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າໃຈໃສ່

ໃນຕາຕະລາງ ນາມ ແລະເຮັດໃຫ້ ໂທລະສັບມືຖື  .ໃນຕອນກາງຄື ນ

ປະກອບສະເຫມີ by ແວ່ນຕາແລະ ການຊົມໃຊ້ ກັນຊາ ທີ່ ໃຊ້

ໃນການຂ&ນ ສູດ Einstein ກ່&ວກັບການ ໂຮງຮ&ນ ການປົກຫຸ້ມຂອງ

ບາ 1998-1999 monho - bartender ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ສອງສາມເດື ອນ

ເພ່ືອຮັບໃຊ້ ຈອກ.ຮູ້ 2ºperiodo ພັກເປັນ ຄ້ັງສຸດທ້າຍ, ເປັນປົກກະຕິ

Phoenix disco concurrent ລາວ struck 900 ປະຊາຊົນໃນ ອາບນໍ້າ

monho ທໍາອິ ດມົນຕີ ຂອງ 700 ປະຊາຊົນ ຕ່ໍຕ້ານ ເກື ອບ 200 

ປະຊາຊົນ ອື່ ນໆທີ່ ຢູ່ໃນ ພັກ rival ໄດ້ ສົບຜົນສໍ າເລັດ .ຫັຼງຈາກທີ່ ພັກ

ໄດ້ທັງຫມົດ ສະມາຄົມ ອາຫານ ຂອງອົງປະກອບ ອອກຈ່າຍ ເຈົ ້ າຂອງ ຄໍ່າ

monho ບໍ່ ໃຫ້ນີ ້ ບໍ່ ມີ ເງິ ນ ຫຼາຍສໍ າລັບການ ພັກໄດ້.ປີ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ສ່ວນລົດ ພະນັກງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ philips , 

ພະນັກງານ ໂຮງງານທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຮັດວ&ກ ໃນສອງເດື ອນຈະ

ເກືອບສອງອາທິ ດ ຂອງການຂາດ .ໂດຍຫັຼງຈາກນ້ັນ ໄດ້ເຮັດວ&ກໃນ

Uniteca / Quimigal .ໄດ້ bartender / ບັນເທີ ງທີ່ ມີ  juggling 

tricks ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນ disco dacasca ແມ່ນທີ່ ນີ ້ ວ່າ ການບໍ ລິ ໂພກ

"ເມັດ " ຄ້ັງທໍາອິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ broke ໃນສອງ ແລະໄດ້ ໃນມ້ື

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ halves ເບິ່ ງຄື ວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ແມ່ນ

ຄວາມໄວ ຂອງຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ ນ:defoliate ວາລະສານ ທັງຫມົດ ແລະ
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ບໍ່ ໄດ້ອ່ານ ສິ່ ງໃດແດ່ຫຼື ໄດ້ຮັບການບ້ານ ແລະເອົ າໃຈໃສ່ ດົນຕີແລະ

ການໄດ້ຮັບການ ຮັກສາຈັງຫວະ .ມັນ ແມ່ນປະສົບການ ຄ້ັງທໍາອິ ດແລະ

ພ&ງແຕ່ຂອງ ພວກເຂົ າ.ໃນ disco dacasca ການພົວພັນ ສາທາລະນະ

ແລະຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປເບິ່ ງ ສໍ າລັບມ້ືຂອງ

ການເຮັດວ&ກອື່ ນ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນມ້ືວານນີ ້ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີແກ້ວ

ແລະ juggling ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມົນຕີຫົວຫນ້າ ຂອງລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ໄປ

ໂຮງຫມໍ ເຮັດໃຫ້ ຂ່າວສານໃນຫນັງສື ພິມ ໄດ້, ຫັຼງຈາກ ທີ່ ທັງຫມົດ

ມັນແມ່ນທັງຫມົດ ນອນແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເຊື່ ອກັນວ່າ.ສໍ າລັບ

ການຊັກຊ້າຂອງ ສາມຊ່ົວໂມງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ແຟນເປັນ ໄດ້ຮັບການມີ

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ທົດແທນ ໂດຍການເກັບ ແວ່ນຕາ ແລະຍິ ງ

ກ່&ວກັບຈຸດໄດ້ .ເປີ ດ ບາ ໃຫມ່ໃນ Estarreja ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໃນປີ

1998/99 ເປັນ heroes bartender / ເຝ້ົາປະຕູ ຂອງ ທະນາຍຄວາມ, 

ຫນຶ່ ງໃນ ຄື ນທີ່ ຢື ມປື ້ ມ ກ່&ວກັບການ " ປະຕູ " ແລະເສຍຊີ ວິ ດ

"ອາເມຣິ ກາ " ໄດ້ຖື ກ ເກັບກໍາໂດຍ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເຂົ າ ແລະຫນັງສື

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ເງິ ນຝາກຂອງ $ 100 

ເພ່ືອຈະສາມາດ ຍົກສູງບົດບາດ $ 1,000 ... ສໍ າລັບ ສອງປີ ເປັນ

janitor ໄດ້ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ເຜົາ ປະຕູ ທີ່ ມີ ລົດຈັກ ນໍ້າມັນ , 

ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ teased ຫຼື ມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບ ໃຜ.ການຈັດຕ້ັງ ຫນຶ່ ງໃນ Eve 

ປີ ໃຫມ່ຂອງ 1998/1999 ໃນ Heroes call ອົງການຈັດຕ້ັງ Bar 

ແລະເພ່ືອນ Faíska ຫມູ່ເພ່ືອນສໍ າລັບ ປີ ໃຫມ່ ທັງຫມົດ.Mando 

ທັງຫມົດ patrons ບາ ອອກຈາກ ເວລາທ່&ງຄື ນ ກ່ອນທີ່ ຈະ ໃນທີ່ ສຸດກໍ
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ອອກຈາກ ທະນາຍຄວາມແລະ ປີ ໃຫມ່.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປ ແກນ ovarian 

ທະນາຍຄວາມທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ໂດຍ ການໂຄສະນາ

ຢູ່ພາຍໃນ ການຈັດຕ້ັງ ກໍລະນີ ທີ່ ຄົນອື່ ນໄດ້ , lodged ຄໍ າຮ້ອງທຸກ

ທີ່ ມີ ຕໍາຫຼວດ ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄປຫາທະນາຍ ທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ໄດ້ຖື ກບອກວ່າ ຍ່າງຈາກ ເຂຍຂີ ້ ກອກຢາ ພາຍໃນ, ບໍ ລິ ສຸດ ນອນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໄປ ການໄອຍະການ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ

ເຖິງກໍລະນີ ສໍ າລັບການຂາດ ຂອງພະຍານ ໄດ້.ກ່&ວກັບ ສະມາດ Eve 

ປີ ໃຫມ່ຂອງ 98/99 - heroes ຂອງແຖບ av .Salreu Estarreja 

Viscount ຖີ ບລົດ ໂຄງການ ໃນນ້ັນ: 12 chimes ໃນຫນຶ່ ງ

ໃນຕອນກາງຄື ນ [ແລະ ວັນ] ... DJs ທີ່ ຢູ່ ການຄວບຄຸມ dj 

ບຸກຄົນທ່ົວໄປ SergiusVicky ແລະ incognito.ຢູ່ເຄິ່ ງກາງຂອງ

ການຈັດຕ້ັງພັກ ແລະໃນ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ dress ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປເຮື ອນເພ່ືອ

ພັກ ແລະຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ການ, ເຮັດໃຫ້

ລູກຄ້າທັງຫມົດ ຂອງ ບາ ບ່ອນທີ່ ທ່ານໄດ້ ແມ່ນວ່າ ປະຕູ

ໃນຕອນກາງຄື ນ ທ້າຍປີ ໄດ້.ໃນຄວາມຄິ ດ ໃຫ້ເປັນຄໍ າຖາມ ຄໍ າສ່ັງຂອງ

ຫນັງສື ໄດ້ ແລະມາ ຄິ ດວ່າ ab ຫຼື  abba ໄດ້ຫຼາຍ ກ່ອນກ່ອນເວລາ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ການສ້າງລະບົບ ຄວາມປອດໄພ ໃນບັນດາ ຜູ້ຊາຍ

ຊະນິ ດ winking ຫຼື ສໍ າຜັດ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ກັນແລະກັນແລະ

ເດີ ນໄປໃນ ຄວາມໄວທັງຫມົດ ເພ່ືອຄ້ົນຫາທີ່ ຊ່ົວຮ້າຍຫືຼ ທຸກທໍລະມານ

ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ.ເບິ່ ງໂທລະທັດ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ທ້າຍ

ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ ້ ຄວາມທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ FTV 

51



ຊ່ອງທາງການ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ມ້ືນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບ ລາງວັນ Nobel .

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຄິ ດວ່າເມື່ ອ ໄດ້ຮັບການ ກິນອາຫານ ຂອງມະນຸດ

ອະໄວຍະວະ ແລະ ຮ້ານ ອາຫານເພ່ືອ ກິໂລ ໃນມ້ືນ້ັນ ຄິ ດວ່າ

ແກ້ວທີ່ ແຕກຫັກ ຢູ່ໃນຖະຫນົນ ໄດ້ ເພັດ, ໄດ້ສັງເກດເບິ່ ງ ຮູບເງົ າ

snatch / ຫມູແລະ ເພັດໃນ ຮູບເງົ າໃນ Aveiro ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄິ ດວ່າເປັນ ລະຄອນຜູ້ຊາຍ ຂອງການເດໄດ້ ,ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະເອົ າ

ເກີບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ຮັບການ ໃນແລະອອກຂອງ cinema, 

ມັນແມ່ນຮູບເງົ າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ໃນ Estarreja ແລ່ນໃນ

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ທີ່ ສຸດ ການປະຕິບັດ ຢູ່ໃກ້ກັບ ແມ່ນໍ້າ ແລະຄິ ດວ່າ

ເຄື ອກັບ ຕ້ົນໄມ້, ຮ່າງກາຍ ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງ metho ໃນ ນໍ້າ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ genius ແລະທ່ານ ວ່າ.ປະທານປະເທດ ຂອງ

ສາທາລະນະ ແມ່ນໄດ້ສັງເກດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ການພົວພັນກັບ

ສັດປະເພດງົວ ລ້&ງ ແລະພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ກັບທ່ານ

ຄວາມຄິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລັກ ແນວຄວາມຄິ ດແລະ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ເຮັດອັນຕະລາຍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສິ່ ງທີ່

strange, ເພ່ືອ isolate ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໄດ້ ສິ່ ງທີ່ ຕ້ອງການ ຫມູນວ&ນຂອງ

ຫ້ອງທັງຫມົດ, ການອ່ານຫນັງສື ຈິ ດໃຈ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ

ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ , delusions ເພ້ີ

ຂອງ ນາງພ&ງຄົນດ&ວ , ຫຼື ວ່າ ທ່ານໄດ້ ຖື ກເບິ່ ງແລະ ຄວບຄຸມ

ບໍ່ ວ່າຈະໂດຍ ໂທລະພາບຫືຼ ໃນຫນັງສື ພິມ ຂອງມ້ືນ້ັນ , ມາ ຄິ ດ
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ວ່າພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຊື ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພາທະນາຍຄວາມ ເປັນ, 

ແລະມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ໃນໂລກ, ພ&ງແຕ່ ເຮັດໃຫ້ສິ່ ງທີ່

ແປກປະຫລາດ ນໍ າພ່ໍແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະ ຢ່າງຮຸນແຮງ

ທີ່ ກ່&ວຂ້ອງໃນ hubbub ທ່ົວໄປ ນີ ້ ບາງຄົນ ຮ&ກຮ້ອງ GNR ແລະ

firefighters ຍັງ ຂົນສ່ົງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປໂຮງຫມໍ ທີ່  ran ຊ່ົວໂມງ ລອຍໄປ

ຈົນກ່ວາ ເວລາຍ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພົບເຫັນ ໂດຍການທະຫານ ຂອງ GNR 

ຜູ້ທີ່ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ , " ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ພ&ງແຕ່ຊອກຫາ ສໍ າລັບທ່ານ" 

ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ປະຕິບັດເພ່ືອ ໂຮງຫມໍ ທີ່ ຢູ່ໃນ Aveiro, ຕ່ໍມາຫັຼງຈາກ

ການ ສຸກເສີ ນ psychiatric Coimbra .ປະຕິບັດໂດຍ firefighters 

ຮີ ບກັບ gurney ຫັຼງຈາກ ການສົນທະນາ ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ

ໃຊ້ເວລາ ສັກຢາ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຕ້ອງມີ ເດັກຍິ ງຫັຼງຈາກ ປຶ ກສາຫາລື

ກັບ ຫົວຫນ້າຂອງ psychiatry ໄດ້, ແຕ່ວ່າ ພ&ງແຕ່ໄດ້ ສັກຢາ ... 

ໃນເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ wake ເຖິງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນຫ້ອງ ການຂອງ

ອຸປະຖໍາ psych ໄດ້! ?Flee, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ taxi ແລະໄປ Coimbra ທີ່

Estarreja ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນຂັບ taxi ໃນການລໍ ຖ້າ ແລະໄດ້ ເຕືອນ ແມ່

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ... ໃນມ້ື ຕ່ໍໄປຂ້າພະ ເຈົ ້ າ inclined ທີ່ ຈະເປັນຢາ

ທີ່ ຖື ກສ່ົງໂດຍ psychiatrists ບໍ່ ຮູ້ ວ່າມັນແມ່ນ ຈຸດປະສົງ ເພ່ືອ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ບໍ່ ດີ , ການສະເຫນີ ຂໍ ຈະນໍ າໄປສູ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປໂຮງຫມໍ, ຢູ່

ຫຼາຍກວ່າ 20 ວັນ ພາຍໃຕ້ລະບົບ restraint ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ທີ່ ຖື ກ

tied ກັບ ສາຍແອວ ນອນ!ໃນ Estarreja ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ

intermarche ທີ່ ເບິ່ ງຄື ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ ເຂົ ້ າໄປໃນເຮື ອນ
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ໃກ້ຄ&ງໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ເຂົ ້ າ ສວນ ຄິ ດ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເປັນຂະໂມຍ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ

ຮ້ອງຮ&ນເປັນແຕ່ ຫັຼງຈາກ GNR ໄດ້ ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ ເຖິງແມ່ນສໍ າລັບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊອກຫາແລະ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປໂຮງຫມໍ.

ມີ ການເດີ ນທາງ ເປັນການ ປ&ບທ&ບ ກັບແຜ່ນດິ ນໄຫວ ໃນຊີ ວິ ດ

ສັງຄົມ , ໄດ້ຮັບການ weakened ໃນ ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມາທີ່ ຈະມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ເຊັ່ ນ: ໄປຄາເຟຂອງ , ຄວາມຢ້ານກົວ

ວ່າຈອກ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ແລະປະຊາຊົນ ສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່&ວກັບຊື່

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

               ແນວໃດ 3ºescriturário ໃນປີ  1999 ນີ ້ ການແຜ່ກະຈາຍ

ຂອງ mail ຈົດທະບ&ນຂອງ ໃບອະນຸຍາດ ແລະຢູ່ໃນ ຜົມ descolorei 

ໃຊ້ເວລາ, ການແຈກຢາຍ ລົດ mail ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈົດຫມາຍສະບັບ

ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ , ພາຍໃນເຂດຂອງ ໂຮງງານຜະລິ ດ ທີ່ ໄດ້ມີ ການ

ເດີ ນທາງໃນ 30 ກົມ / h ໄດ້, ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທໍາອິ ດ ລົດໄດ້ຮັບການ ມີ ອຸປະຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ ກັນຊົນ ແລະ

ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີ ທີ່ ຈະ justify.

               ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ນອນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ ຕ້ອງການນອນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ແທນທີ່ ຈະ ເປັນອຸປະສັກ

ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕື່ ນຂຶ ້ ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ປະເຊີ ນກັບ ມັນມີ
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insomnia ໄດ້.

               ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລົງທະບ&ນໃນ ໂຮງຮ&ນກິນນອນ Luis de 

Camoes , ປອກຕຸຍການ ໄດ້ສ່ັງ ການທ&ບເທ່ົາຂອງ 11 ຄຸນຄ່າ ແລະ

ໄຕ່ ເສ້ັນທາງ ໂດຍຫນ່ວຍງານ ການປ່ອຍສິ ນເຊື່ ອ ຂອງການສຶ ກສາ

ມັດທະຍົມ.ຄໍ າຖະແຫຼງທີ່  Ipj , ໃຊ້ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ການເຮັດວ&ກ

ສັດດ່ັງກ່າວ ເປັນ ທຶນການສຶ ກສາ ຈາກ 01 ມີ ນາ 1999 

ຫາເດື ອນກຸມພາ 5, 2000 ໄດ້ໄປຫາ ໂຮງຮ&ນ ການໂຄສະນາ ສຸຂະພາບ

ພຶດຕິກໍາ ສໍ າລັບຊາວຫນຸ່ມ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ

ຮູບພາບລາມົກ ອອນໄລນ໌ ແລະມີ ການພົວພັນກັບ ການສົນທະນາ ."ໃນ

ການປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ວ&ກງານ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

ສໍ າລັບການຫ້ິຼນ ສົນໃຈ ແລະແບບເຄື່ ອນໄຫວ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ , 

ໂດຍສະເພາະ , ຜູ້ຊົມໃຊ້ ການບໍ ລິ ການ , ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ

ທີ່ ສົນໃຈຂອງ ປະຊາຊົນ ຊາວຫນຸ່ມໄດ້, ການປັບປຸງ ສະຫນັບສະຫນູນ

ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການພົວພັນກັບ ສະຖາບັນ Portuguese 

ຂອງຊາວຫນຸ່ມ" Aveiro, March 09 , 2000 ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປ Tenerife 

ຢູ່ຄົນດ&ວໃນ ມ້ືສຸດທ້າຍ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະຄິ ດ ກ່&ວກັບແມ່ຍິ ງ

ຂອງຊີ ວິ ດຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ 3 ບັດ ທີ່ ມີ ຊື່ ຂອງ

Raquel Mamede ໄດ້ - Bombarral ປອກຕຸຍການແລະ ມ້ືສຸດທ້າຍ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ ໂທຫາໂທລະສັບ ໃນ bayou ຂອງນາງ ລອງ

ທີ່ ບໍ່ ດີ ມີ ຄ&ງຄູ່ກັບແຟນ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ມີອາພາດເມັນ ທີ່ ຈະມີ

raquel ແລະ ໃຊ້ເວລາເປັນ ຊ່ົວໂມງ ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຊອກຫາໂຕເອງ ກັບອະດີ ດ ໄດ້.ແຟນ ກັບ ເອົ າບ່ວງ ສ້ອມແຊມ ໃນ

ລະຄັງ ແລະເບິ່ ງ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງຂ້າ ໂດດຈາກ balcony ກັບການອື່ ນໆໃນ

ການເຕືອນໄພ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງ ໃນອະດີ ດໄດ້ .ນັບຕ້ັງແຕ່ ປັດຈຸບັນ

ທີ່ ຜ່ານມາ ນາງ jumped ເກີ ນໄປ ແລະໄດ້ມາຫາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ແລ່ນ ໄປທີ່ ຫ້ອງ ຂອງອາພາດເມັນ ແລະເຊື່ ອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພາຍໃຕ້

ແຜ່ນ ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາແລະ

ນາງໄດ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ເປັນ Filipe ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ແຜ່ນແລະ ກ່າວວ່າ

she'm ນີ ້ ຫນີ ໄປ ອາພາດເມັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ chased ໂດຍຜ່ານ

ຖະຫນົນຫົນທາງ ທີ່ ຈະມາ ຜ່ານທ່ານ trick ກັບ ການໄດ້ຮັບການ

ຂອງນາງ calm ລົງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດ ໂຮງຮ&ນ ຊ້ັນສູງ 1999/2000 

ສະຫມັກ ທີ່ ມີ ລະດັບ ສຸດທ້າຍຂອງ 16 ຈຸດ - ovarian ເດື ອນທັນວາ

11, 2000, ໄດ້ມີ ການສະແກນ ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່  interdisciplinary ໄດ້

ປະໄວ້ ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້ ອອກຈາກທີ່ ນີ ້ ສະຫຸຼບ ໃຫ້ ຄູອາຈານ

ຄົນອື່ ນ, ໃຊ້ເວລາສອງ ມື ້ ໄປ ຂອງທ່ານຫ້ອງການ ການຂໍ ໂທດ

ສໍ າລັບການຂາດ ຂອງຄູອາຈານ ຊື່ ສັດ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ການກວດກາ ໃນຕ່ໍຫນ້າ

ແລະມອບ ຫມາຍເຫດ 20 , ໄດ້ຄະແນນ ສໍ າລັບ ຄູອາຈານ

ຕາມປົກກະຕິ ສູງສຸດແມ່ນ 16 ຈຸດ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ບັນທຶກ ຈາກ 11 ເປັນ

ໂປຕຸເກດ, ພາສາອັງກິດ 15 , 15 ຝຣ່ັງ , 17 ເຂດພ້ືນທີ່

interdisciplinary , 18 to 18 ປັດຊະຍາແລະ ວິ ທະຍາສາດ

ຄອມພິວເຕີ, ການຄັດລອກ ໃນການສອບເສັງ ດ່ັງນ້ັນໄດ້ຮັບ

ຜ່ານການຫັຼກສູດ .ໃນຂະນະທີ່ ການສຶ ກສາ ເຮັດວ&ກຢູ່ໃນ ເຄິ່ ງ ວົງເດື ອນ
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ໄດ້ ໂຮງແຮມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ມີ ປະເພດ ມືອາຊີ ບຂອງ " Trainee 

reception ປີ ທີ  2 " ນັບຕ້ັງແຕ່ ເດື ອນກຸມພາ 8 , 2000 ມື ້ ຈົນກ່ວາ

ເດື ອນພຶດສະພາ 31, 2000 " ທີ່ ໄດ້ມາຮູ້ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ໃນການຮັບ

ສ່ວນ ນີ ້  / conciergeແລະ ທະນາຍຄວາມ.ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຕະຫຼອດນີ ້

ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ ເວລາໃນການ ຮ&ນຮູ້, ການອຸທິ ດຕົນ

ຜິດປົກກະຕິ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ .ພວກເຮົ າ

praise ການມີແລະ ຄວາມສໍ າພັນ ຂອງທ່ານກັບ ພວກເຮົ າທັງຫມົດ

ຂອງທ່ານ.Ovar 28/07 / 00.aqui ພາກັນນອນ ຢູ່ໃນຫ້ອງ

ໂຮງແຮມໄດ້ ມີ ພາກສ່ວນຢູ່ໃນ ພາທະນາຍຄວາມ ແລະໄດ້ໄປ ລອຍນໍ້າ

ໄດ້ ໃນເມ່ືອບໍ່ ມີ ຂອງຜູ້ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ.ໄດ້ ດໍ າເນີ ນຄະດີ ວິ ໄນ ສໍ າລັບການ

ໂຈມຕີ ໃນພາທະນາຍ ອື່ ນໆ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ນີ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫຸຼດລົງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການ

ໂຮງຫມໍໃນ psychiatry.ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປຫາ Lisbon 

ແລະໄດ້ຮັບການ ວ&ກເຮັດງານທໍາ ພະນັກງານ ວ&ກງານຕ້ານການ

ໃນຮ້ານ ໃນສູນການຄ້າ ໄດ້ imaviz 2000 ໄດ້ມີ ນິ ໄສຂອງການ

ເຂົ ້ າຮ່ວມການ nightclub ໃນສູນການຄ້າ ທີ່ ນາງ danced ຈົນກ່ວາ

ຊ່ົວໂມງ wee ເປັນ ຈິ ນຕະນາການ ດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້ dancer ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ

ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ມີ ຕຸກ ເປັນໄດ້popper'so ທີ່ ສູດດົມເຂົ ້ າໄປ

ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ ້ າ ວ&ກເຮັດງານທໍາ ເຊັ່ ນ: ມີ ກ່ິນຫອມແລະ ເບິ່ ງໃນເຄົ ້ າໄດ້

ຢູ່ທາງຫນ້າ ຂອງໂຮງແຮມ sheraton ໄດ້ , ແກ້ວ ນີ ້ ແມ່ນປະສົບການ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂະຫຍາຍ 2 ມີ ສານເຄມີ , ແຕ່ ໄດ້ກັບຄື ນໄປ
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ໃນເພ່ືອເຮັດ ມັນຫຼາຍບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພະຍາຍາມ ໃນຊີ ວິ ດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ.ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການ ພະນັກງານ Estarreja Carnival 

2001 - Shrovetide ຫຼື ບໍ່ ມີ ຫຍັງ !Shrovetide ຫຼື ບໍ່ ມີ ຫຍັງ !

ຖະແຫຼງການ ຫ້ອງເມື ອງ ຂອງ ovarian - ພະແນກ ວັດທະນະທໍາ , 

ຫ້ອງສະຫມຸດແລະ ມໍລະດົກທາງ ປະຫວັດສາດ.ມັນໄດ້ຖື ກ ປະກາດວ່າເຂົ າ

ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນ ຕໍາແຫນ່ງ ຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ ດ້ານບໍ ລິ ຫານ , 

ການເຮັດສັນຍາ ກ່&ວກັບການ ສໍ າລັບໄລຍະ ທີ່ ແນ່ນອນຂອງ 6 ສິ ງຫາ

2001 ຫາ 30 ພຶດສະພາ 2002 ໃນ ການບໍ ລິ ການ ການບໍ ລິ ການ ລູກຄ້າ

ຫ້ອງສະຫມຸດ ເທດສະບານຂອງ ovarian ແລະ ພິພິທະພັນ Julio Dinis 

- ເຮື ອນOvarense " ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ " ມີ ເອກະສານ ຫ້ອງສະຫມຸດ

ແລະເຮັດໃຫ້ ຫາຍໄປ ຈົດທະບ&ນຂອງ "ກໍລະນີ  hopeless " 2001 -

ໂຮງຫມໍ GNR ລະຫວ່າງ Leiria Leiria ແລະການສູ້ຮົບ ບໍ່ ມີ ຄໍ າຮ້ອງທຸກ

ໂດຍວິ ທະຍຸ ຂອງຄົນຂັບລົດ ເປັນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ໄປ ຮົບກວນການການຂົນສ່ົງ, 

bt ຖື ກເອີ ້ ນວ່າການ scene ຫັຼງຈາກ rebocarem ລົດ ເວົ ້ າວ່າບໍ່ ມີ

ການລົງໂທດ ທີ່ ບໍ່ ມີ , reinforcements ໂທ ແລະ ນໍ າໄປສູ່ການ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປໂຮງຫມໍ ທີ່ ຢູ່ໃນ Leiria handcuffed .ໃນ Caldas da 

Queen ຄິ ດ ເຫັນ snipers ແລະປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ເບິ່ ງ ຫນ້າຕ່າງ 26/11 

ເຖິງ 07/12 2000 ໃນ ໂຮງຫມໍ ເດັກ d .Pedro 2001 - ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຮັບ ຈົດຫມາຍສະບັບ ໂດຍ ບ້ານ DGV ກັບ ຍານພາຫະນະ ບໍ່ ມີ

ແຕ່ວ່າມີ ຈົດຫມາຍສະບັບ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແລະ ບໍ່ ເຄີ ຍກັບຄື ນ ເພ່ືອນໍ າໄປສູ່
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ໄດ້ຮັບຈົດຫມາຍ ຈາກສານ ລົງໂທດ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ການປັບໄຫມ ລະເມີດ

ທີ່ ຮ້າຍແຮງ ຫຼາຍ ( ຕໍ່າສຸດ ) ໄລຍະເວລາ ການຍົກເລີ ກ 30 ມື ້ , 

ໃຊ້ເວລາຈົດຫມາຍສະບັບ DGV ທີ່ ເປັນ ທີ່ ມີ ຂອງນາງ ແລະບອກວ່າໃຫ້

ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ອື່ ນໆຍ້ອນວ່າ ກົດຫມາຍ ທີ່ ຈະ ດໍ າເນີ ນການ ຫນ້ອຍກ່ວາ 2 ປີ

ນ້ັນ.ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າມ້ວນ ຫ້ອງ ແລະແນວຄິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່

ມີ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຖ່າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະວ່າພຣະອົງ ໄດ້ຖື ກ ເບິ່ ງໂດຍ

spies.ໃນ Leiria ຄິ ດວ່າ Interpol ຖີ ບລົດ ທີ່ ຈະເຮັດວ&ກ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນັບຕ້ັງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າໃຈໃສ່ 501 ເປີ ເຊັນ.ນໍ້າມັນ

ແລະການຈ່າຍ € 5 ຊອກຫາວ່າ ເຂົ າໄດ້ຄ້ົນພົບ ສູດ ທີ່ ຈະຊະນະ ແລະ

ກາຍເປັນເສດຖີ ໄດ້.ໃນມ້ືນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ spies 

ລັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ການລົດ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ magical 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ການຄວບຄຸມ ລົດທີ່ ມີ ຈິ ດໃຈແລະ ສະຫມອງ glued ກັບ

ເຄື່ ອງ ລົດທີ່ ໃນການ ເປັນ ພືດຫມູນວ&ນ ຄົງ ເຄີ ຍ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ ລິ ສັດ ເຄິ່ ງກາງຂອງ ຖະຫນົນຫົນທາງ ໃນຊຸດຊ້ັນໃນ ທີ່ ມີ ບານ

bouncing ເປັນ ທີ່ ຈະຮ່ວມ ເຂົ ້ າໄປໃນບານ ນີ ້ ແມ່ນການເປີ ດຕົວໃນ

Queen ວິ ທີ ແກ້ໄຂ ການທົດສອບແລະ ມົນຕີດິ ນ ຢູ່ທາງຫນ້າ ຂອງສານ

ແລະໄດ້ຂຶ ້ ນ ໄປເທິງຫລັງຄາ ຂອງຕົນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢຸດເຊົ າການໂດຍ ຄໍ າສ່ັງ

brigade GNR ຂອງ b5 ພິຈາລະນາ ໃນຂົງເຂດຂອງ Coimbra ແລະ

Aveiro ເລີ່ ມມີ pursuit ຂອງແນວຄວາມຄິ ດ ແລະຫນັງສື ພິມ lap 

ໃນລົດ ຈະຖື ກ ລາກ ໂດຍຄໍ າສ່ັງຂອງ bt Leiria .ຄໍ າຖະແຫຼງທີ່  Liscont 

- ຜູ້ປະກອບການ ບັນຈຸ ເຮັດວ&ກຮ່ວມກັບ ປະເພດຂອງ ປະຕິບັດ
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ການບໍ ລິ ຫານ .ໃນລະຫວ່າງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະນອນຢູ່ໃນ ຫ້ອງນໍ້

ໃນ Liscont ໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສອງເດື ອນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ສູບຢາ ກັນຊາ

ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບຄື ນມາ ມັນເຈັບປວດ ຫົວ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ບັນຫາກ່&ວກັບ ການ ທ່ອງທ່&ວ ຕ້ົນ

Liscont ຄວາມຮັກທີ່ ເລິ ກ , ຄວາມຮັກ ທຸກທໍລະມານ ໄດ້ ຮູ້ສຶ ກວ່າຍັງ

ລື ມ ເຄິ່ ງທາງລຸ່ມ ໄດ້ສູນເສຍ ການກັບໃຈແລະ ມີຊີ ວິ ດຢູ່.ໄດ້ເດີ ນທາງ

ພາຍໃຕ້ການ ຟັງ ຂອງ flew ພາຍໃຕ້ສະຫວັນ ໄດ້ໃນດາວ ອັງຄານແລະ

ດາວພະຫັດ ກ່&ວກັບ Mars, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະຮັກ

ທ່ານແລະ Jupiter ທ່ານບໍ່ ມີ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຢູ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ເກມບິ ນຈາກ ດາວກັບ ດາວ pen ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ , ມີ ພະລັງງານ, 

ຄວາມສຸກ ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຖ່າຍທອດ ຄວາມຮັກ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ

ດອກ.ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຂອງແສງຕາເວັນ , ໄດ້ຍ້າຍ ຄ້າຍຄື

sunflower , ໄດ້ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ຢູ່ໃນ pursuit relentless 

ຂອງການເຜົາໄຫມ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ແມ່ນຄວາມຝັນ , ຄວາມສໍ າເລັດ , 

ເປົ ້ າຫມາຍ ໄດ້, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ມີ  passion, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ມິຕິ

ແມ່ນການ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ປະລາດ ສ້ັນ ທີ່ ຮັກແພງ ຫຼາຍ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ອອກ window ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສັງເກດເຫັນ

ກ່&ວກັບຂອບເຂດ ການ ໃຊ້ເວລາ ສະແກນ ຫຼາຍ ໄດ້ເບິ່ ງ

ກ່ອນກ່ອນເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນດາວ ຂອງທ່ານ , ນີ ້ ແມ່ນ

ສ່ອງແສງ brilliant ເບິ່ ງເຖິງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ທີ່ ວົງເດື ອນແມ່ນ

ຂຸດຄ້ົນບໍ່ ແຮ່ ແລະຂອງທ່ານ, ນີ ້ ແມ່ນ ພູມສັນຖານ, ການເດີ ນທາງ, 
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ໂດຍຜ່ານ ທີ່ ທ່ານ ຈະເດີ ນທາງ ກັບທີ່ ດິ ນແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທະເລ, 

ປະຕິບັດຕາມ ທີ່ ທ່ານ ເອົ າຊະນະ ພວກເຮົ າ ໄດ້ເດີ ນທາງ ກັບທີ່ ດິ ນແລະ

ພາຍໃຕ້ທະເລ ແມ່ນພ&ງແຕ່ moonlight ໄດ້.ໄດ້ ຍາວທີ່  , ຢາກ , 

ຄວາມປາດຖະຫນາ , ຄວາມຮັກ, ອົບຮົມແນວຄິ ດ , ຄວາມຮູ້ສຶ ກ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ພາດໂອກາດນີ ້ ທ່ານແລະ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ມີ ທ່ານຢູ່ທີ່ ນີ ້  , 

ຕ້ອງການ ກອງປະຊຸມ, ເຈົ ້ າຮັກທ່ານ, ສະເຫມີ ຄິ ດຂອງທ່ານ

ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງທ່ານ, ບ່ອນທີ່  homesickness ແລະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ໂດຍບໍ່ ມີ ທ່ານ , ຄິ ດວ່າ , ຕ້ອງການ, ຮູ້ສຶ ກວ່າທ່ານ ແລະຮັກທ່ານ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການເບິ່ ງທ່ານ, ຕ້ອງການທີ່ ທ່ານ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ 5 : sight 

ໃຈທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ປະຕູ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ມີກ່ິນຫອມ ມີກ່ິນຫອມ

ທ່ານ, ໄດ້ຍິ ນທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ການກະ ສິ່ ງລົບກວນ , ລົດຊາດທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ delight ຈໍ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ພິ ທ່ານ ແລະການສໍ າພັດ ທີ່ ທ່ານ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ສໍ າພັດ.ເຕື ອນ ວ່າສໍ າລັບທ່ານ ທຸກທໍລະມານ , ຮູ້ສຶ ກ, ຮັກ, 

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ A, ບໍ່ ເຄີ ຍຮັກ ຄົນອື່ ນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຈູບ ເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ went're ຄວາມຮັກ ທີ່ ຈະ ຈື່ ຈໍ າໄວ້ວ່າ .May 30 , 2003, ຮັກ

ການແຕ່ງງານ Filipe ນາ Moorish Jun 02 Lisbon -... Havana 

Madrid Madrid, 09 Jun 10 Jun 2003 Lisbon ໄປ ຄິ ວບາ ແລະ

ຮາວານາ ຊື ້  $ 100 ຂອງ marijuana ທີ່ ກ່ໍດູດ .ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ສີ່ ເດື ອນ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ປວດຂໍ ້ ກະດູກ ສູບຢາ ກ່ອນທີ່ ຈະ ເຂົ ້ າຮ່ວມ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ການສູບຢາ ແລະການທໍາຮ້າຍ ຫົວຫນ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງການ intrigues ກັບນາຍຈ້າງ ແລະ

61



ສິ ້ ນສຸດລົງເຖິງ ໄດ້ຮັບ ຕໍ່າແລະ ໄປຊອກຫາ ວ&ກເຮັດງານທໍາ ໄດ້.

ຄະນະອັກສອນ ພາກັນນອນຢູ່ ໃນຫ້ອງຮ&ນ ແລະການສູບຢາ

ປວດຂໍ ້ ກະດູກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ເມືອງຫໍ ສະຫມຸດ Lisbon orlando 

Brook ຢ້ານກົວ ໂດຍການຕິດຕ່ໍ ກັບ ໃຫມ່ ສ້າງ phobia 

ຂອງການດໍ າເນີ ນ ກິດຈະກໍາທີ່ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ, ເຮັດວ&ກ ອອກ ເດື ອນ

ຫນຶ່ ງຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ປະຕິບັດຕາມ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ອະທິບາຍ

ບໍ່ ຕ້ອງສົງໃສ ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງ ທີ່ ມີ ເຕັກນິ ກ ດີ ກວ່າ , ທ່ານເວົ ້ າວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອອກຈາກ ແລະນໍ າສະເຫນີ ປ່ວຍ - ສ່ົງ ຈົດຫມາຍສະບັບ

ທີ່ ປະທານຂອງ Isel ໄດ້ ມີ ການຈໍ າແນກ ຄວາມຈິ ງ ໂດຍສະເພາະ

ບໍ່ ສາມາດ ຈະໄປຢູ່ໃນ ຫ້ອງນໍ້າ ແລະໃຫ້ tosteira ເນີ ຍແຂງ , ປະໄວ້ ... 

ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ຊີ ວິ ດ ບໍ່ ພໍໃຈ ກັບ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ກ່&ວກັບ ການຂອງ

postcard ctt ແລະສ່ົງ ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ມັນ.ການສ່ົງ

ຈົດຫມາຍສະບັບ ທີ່ ປະທານຂອງ ສາທາລະນະ ໃຫ້ບັນຊີ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສຸດທ້າຍ 8 ປີ ໄດ້.ເງິ ນຫວ່າງງານ, ຕິດຕ່ໍ ຄວາມປອດໄພ ທາງດ້ານສັງຄົມ

ຢູ່ໃນຮ້ານ ພົນລະເມືອງ Lisbon ທີ່ ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ

ສິ ດທິໃນການ ຊ່ວຍເຫືຼອ ການຫວ່າງງານ ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ໄດ້ມີ ການ ໂຕ້ຖ&ງກັບແມ່ ແລະພັນລະຍາ

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຝຶກອົບຮົມ ກັບດັງ ທີ່ ມີ ຄວາມຄິ ດທີ່ ຈະ ໄປຈັບ

ຍົນLuxembourg ສົນທະນາກັບ Barroso ໃນສະຫະພາບ ເອີ ຣົບໃນ

ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດວ&ກນີ ້ .Culmination ພ&ງແຕ່

ປັດຈຸບັນໄດ້ , ປັດຈຸບັນ ເປັນ ຈາກຄວາມຄິ ດ ຂອງທ່ານ ວ່າອາດຈະເປັນ
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ທັງຫມົດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ບໍ່ ພ&ງແຕ່ຮູບພາບ ຄຸນນະທໍາ ເປັນ ແຕ່ເນື່ ອງຈາກ

ຮູບລັກສະນະ ຫືຼ ສະພາບ ຈິ ດໃຈທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເສຍຊີ ວິ ດຢູ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງ

ການສິ ້ ນສຸດການ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ທັງຫມົດແລະ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທັນທີ ທັນໃດ ອອກ , ຫຼື ອາດຈະ ນໍ າໄປສູ່ການ .

               ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍິ ນສ&ງ ທີ່ ກ່າວວ່າ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ຂ້າ ຕົວເອງ , 

ປັດຈຸບັນ ກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ ບອກພັນລະຍາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ວ່າມັນເປັນ " 

ຕອນນີ ້  Hacker " ທີ່ ມີ ປະກອບອາຊີ ບ , ໄດ້ຂ&ນວ່າ ເຈ້ຍໄດ້ ເວົ ້ າວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ຮັກ ສັບພະສິ ນຄ້າ ທີ່ ຈະຊື ້ ສອງແກ້ວຂອງ almond 

ຂົມ ແລະສູບ ທັງຫມົດຮ່ວມກັນຢາຄຸມກໍາເນີ ດ ຕ່າງໆ.ພັນລະຍາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າໄປ ແລະ ພົບເຫັນຕົນເອງ ກອດ

ກັບ ສະຖານະການ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ firefighters INEM ທີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າມາ

ຈາກນ້ັນບໍ່ ດົນ ແລະ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ນໍ້າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ wake 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ diaper ໃນ ໂຮງຫມໍ.ມື ້ ຕ່ໍມາ ໄດ້ບອກ ປະເທດເພ່ືອນບ້ານ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ການຮ່ວມພົວພັນ ຢາເສບຕິດ ມາ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະເວົ ້ າວ່າ ຮ້ານ ທີ່ ຢູ່ໃກ້ ມັນຈະບໍ່ ເປັນ ຮ້ານ ທີ່ ໄດ້

02/2007 ຄວາມພະຍາຍາມ suicide 1.

               ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ evaporate ຖ້າຫາກວ່າ ຈິ ດວິ ນຍານ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຈະຍັງຄົງຢູ່ debris ບວກ ລັບ, oblivious 

ກັບ ປັນ.ເກີ ດຈາກ ການໂຄ່ນລ້ົມ ການ ລອຍ idleness ຂອງປັດຈຸບັນ

ຄົນອື່ ນ, ໂດຍສະເພາະ.ເມື່ ອບໍ່ ມີ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ພັດ ແລະໄດ້ເຫັນ

ໂລກຂອງທ່ານ, ຈະບໍ່ ສະອາດ , ໂດຍບໍ່ ມີ ທີ່ ລະອ&ດອ່ອນ ການສໍ າພັດ

63



mute , ຢ່າງຫນ້ອຍ ເຊື່ ອວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ surpasses 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຄວາມໂສກເສົ ້ າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແມ່ນງ່າຍດາຍ ເປັນຄວາມສຸກ ທັງຫມົດ ສາມາດບັນລູ ເປັນ

unattainable.ໂດຍ magic, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ irony ໃນມ້ື ທີ່ ທ່ານເວົ ້ າວ່າ

ເປັນ, ສໍ າຜັດແລະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວິ ທີ ການ ທີ່ ທ່ານຊອກຫາ

ຢູ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະເບິ່ ງຜູ້ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບໍ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ທຸກທໍລະມານ ບໍ່ ຫຼາຍດ່ັງນ້ັນ , ຢາກ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ , ເສຍຊີ ວິ ດ

ສໍ າລັບທ່ານ ໂດຍຜ່ານການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບການ ທີ່ ທ່ານວ່າ

ສໍ າລັບການ ດ່ັງນ້ັນທຸກທໍລະມານ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ

ແລະທ່ານບໍ່ ເຄີ ຍ ຈະໄດ້ຮັບການ ສູນເສຍພ&ງແຕ່ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຕ່ໍໄປໃຫ້ທ່ານ

ໃນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ ລຸກເປັນ ອາການເຈັບປວດ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ

ທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງ ໃນເວລາທີ່ ທັງຫມົດ ໄຫມ້ ເຜົາໄຫມ້.ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ ທ່ານ, 

ໂດຍວິ ທີ ທາງ ໃນການທ່ານ ຈະເວົ ້ າວ່າ ທ່ານທົນທຸກ ເພາະວ່າທ່ານ

ບໍ່ ເຄີ ຍໄວ້ ແລະຮູ້ວ່າທ່ານ ຮັກ ແລະສະເຫມີ ຈະຮັກທ່ານ.ມັນໄດ້ຖື ກ

ຮັບການປິ່ ນປົວ ໃນໂຮງຫມໍແລະ curry Cabral ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ "ເສຍສະຕິ " 

ແລະມາ ປຸກເຫັນແລະ ພ&ງແຕ່ diaper ເປັນ, ບໍ່ ໄດ້ຈົດຈໍ າການ

ສົນທະນາກັບ psychiatrist ຜູ້ໃດກໍຕາມ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປ່ອຍ

ຄໍ າສ່ັງ ຫັຼງຈາກ ການເຊັນ ການຍົກເວ້ັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້.-

ຄິ ດວ່າຈະ ຫນໍ່ ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍ ສັດ ຈາກປ່ອງຢ້&ມຂອງ ພ້ືນທີ່ ແລະມີ

ຄວາມຄິ ດທີ່ ຈະ ທໍາລາຍຫຼື ຂ້າປະຊາຊົນ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຖື ກລົບກວນ

ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໃນ ການຕັດ ຮ່າງກາຍແລະ lacerations ລັດ ຈິ ດໃຈ
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ທີ່ ຖື ກທໍາລາຍ ຫຼາຍ ແລະ stirred ອາລົມ ຄວາມປາຖະຫນາ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

pray thee ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ kiss ຄື ຜູ້ທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກໄດ້ ?ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ kiss 

ທີ່ ເຊື່ ອງໄວ້, ເຊັ່ ນ surripiámos ຜູ້ອື່ ນໆທີ່ ແຕ່ລະຄົນ ໃນເວລາທີ່

ຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ kiss ເປັນ, ຂອງປາ, 

ການເຫ່ົຼານ້ັນ, ທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກ .ຫວານ , ຫວານ ຮູ້ຈັກກັບທ່ານ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃຫ້ທ່ານ kiss ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ .ດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບ ອັນເນື່ ອງມາຈາກ

ທັງຫມົດ, ໃຫ້ ທ່ານທີ່ ທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!ເປັນແນວໃດທ່ານ ຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງທ່ານ?ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ບຸນຄຸນ estou-

ສໍ າລັບການມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າອ່ານ , ເຂົ ້ າໃຈ ບາງທີ ອາດມີ  !

ການຖ່າຍທອດຂອງ ພິຈາລະນາ ໄດ້ອ່ານ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລ້ວໄດ້ເອົ

elation ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢູ່ ຢ່າງຫນ້ອຍ ຂອງປະທານ ຢ້ານ eloquent ກັບ

ຊ່ົວໂມງ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລ້ວ ມະຫາຊົນ ເວລາທ່&ງຄື ນ ຫລື ເກມ

rooster ທີ່ ເປັນຄໍ າຖາມ ຂີ ້ ຮ້າຍໄດ້! ?ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ການ ecstasy 

ການສື່ ສານ ທາງກັບ ຕໍາ◌່ ສຸດທີ່ ແລະ silence ແຕ່ຂອງ echo 

ວ່າພວກເຮົ າ separates ເຮັດ ແມ່ນຄໍ າສັບຕ່າງໆ ຂອງ

ອາການເຈັບປວດ ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນ ການປະຕິເສດ ການງ່າຍດາຍຂອງ

ການບາດແຜ.ອຸປະສັກ insurmountable ທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້

ເຄມີ ຂອງຮໍ ໂມນ ແລະທາງວິ ນຍານ ຈະສົດໃສ.ອົງການຈັດຕ້ັງ ຊ້ັນສູງ

ບຸກ ພວກເຮົ າສໍ າລັບ ການອອກດອກຂອງ pansy ໄດ້.ໃນການຊອກຫາ

clover ຄວາມຮັກ, ເພາະວ່າ ຄວາມຮ່ັງມີ ຂອງ ປະກອບດ້ວຍໃນ

ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຂອງ ມະ multifaceted ແລະສະເຫມີ ກັບ ສິ່ ງທີ່ ຈະເພ່ີມ
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ທັດສະນະນີ ້  .ນອກຈາກນ້ັນ ອີ ກປະການຫນຶ່ ງ , ການເພ່ີມຂຶ ້ ນ ໃນຕ່ໍຫນ້າ, 

ຄວາມຕ້ອງການນີ ້ ສໍ າລັບ ຄວາມເມດຕາແລະ ຄວາມອ່ອນໂຍນ ທີ່

ເນລະເທດ ພວກເຮົ າໄດ້ ເຊື່ ອຫມ້ັນຕົນເອງ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ໃນສື່ ມວນຊົນ

ສັງຄົມ.ເບິ່ ງ ທັດສະນະ ຂອງ ຕົນເອງ ແລະ ແຍກ , ບໍ່  alienate 

ຕ້ອງການສໍ າລັບ ຄວາມປາຖະຫນາ ຫລາຍ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນ

ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ ຂອງທ່ານ.ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ ຂອງຄໍ າ ນີ ້ , 

ເອກະສານອ້າງ ຂອງສາດສະຫນາ ທີ່ ດີ ແລະ ຄວາມສັດຊື່ ຕ່ໍ

ແລະການນັບຖື  , ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຍ້ອນການ ບໍ່ ມີ .ພວກເຮົ າມີຄວາມ

ບໍ ລິ ສຸດແລະ ທໍາມະຊາດໃນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສະນ້ັນ , ແລະ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ເຫັນແກ່ຕົວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ຜູ້ທີ່ ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ

ສະເຫມີ ໄປ ບຸກລຸກ ທີ່ ມີ ຈຸດຂອງ ເຂົ າເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຄົນອື່ ນ.ອັກເສບ ໃຈ

ສາມາດ ເປັນການແລກປ່&ນ ທີ່ ງ່ າຍດາຍຂອງ ແນວຄວາມຄິ ດ , ມັນເປັນ

ການອຸທອນ ຮີ ບດ່ວນເພ່ືອ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທ່ົວໄປ.ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໃຫ້

ຫຼື ເອົ າມາໃຫ້ ຕົນເອງ ກັບປະເທດອື່ ນໆ ໄດ້.ບໍ່ ມີ ຫຍັງ trivial ຫຼາຍ

ປະຕິເສດ ສິ່ ງທີ່ ເຮົ າບໍ່ ຕ້ອງການ, ມັນ ເປັນງ່າຍດາຍ.ຄວາມຮັກແລະ

ຄວາມຮັກ ແທນທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄົນອື່ ນແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ທັດສະນະຄະ ຂອງ ການກ່ໍສ້າງ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ລະຫວ່າງ ພວກເຮົ າເປັນ

ໄດ້.ພິມອອກໃນ ພຶດຕິກໍາ instinctive ພ&ງແຕ່ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ.ï

ການຂັດແຍ່ງ ເນື່ ອງຈາກວ່າຫນຶ່ ງ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫັນ ເຂົ ້ າໄປໃນ

"ຂ້າພະເຈົ ້ າ " ແລະທ່ານ ບໍ່ ເຄີ ຍຮູ້ວ່າ ເຮັດແນວໃດດີ  " selves " 

66



ພວກເຮົ າຕ້ອງໃຫ້ ສະຫນັບສະຫນູນ ກັນແລະກັນ.ມັນເປັນປະເພດ

ມາເຖິງພວກເຮົ າ ທີ່ ເປັນ ສະເຫມີໄປເປີ ດ .ເອົ າໃຈໃສ່ກັບ "ຂ້າພະເຈົ ້ າ " 

ຂອງຕົວເອງ ເພ່ືອຈະກັບ ທ່ານເປັນເຈົ ້ າຂອງ ຫນ້າກາກແລະ

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ທີ່ ວ່າ ໃນລະດັບ ແມ່ນ.ດີ ປະຈໍ າຕະກູນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຄີ ຍເປັນ there- ເສຍ ນ້ັນໂດຍ " tu ຂອງ" ທີ່ ມີ ຢູ່ແລະວ່າ ມີ ຫຼາຍ " 

eu ຂອງ" ປະຈໍ າຕະກູນ ຫນ້າ " eu ຂອງ" ວ່າ.ຄວາມຮັກ: ຮັກ

ທີ່ ເອົ າຊະນະ ການທັງຫມົດ.ສິ ງຫາ 2007 ການຢ່າຮ້າງ ... ແສງ ຟູ່ -

ຢູ່ແລະ burble , diluted ແລະຂະຫຍາຍຕົວ ເຂົ ້ າໄປໃນ ສາຂາຂອງ

ຄວາມປາຖະຫນາ unconquerable ແລ້ວ, ມັນເປັນ ພາບລວງຕາ

ເປັນຕາ ທັງຫມົດທີ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ crumble ເມ່ືອເວລາ ປະເຊີ ນຫນ້າ

ກັບຄວາມເປັນຈິ ງ ຈາກພາຍນອກ.Endowed ມີ ເຈດຕະນາ ແລະ

ຄວາມປາດຖະຫນາ ປອມ madness sporadic effervescent ເປັນ

ການຂະຫຍາຍການ ຄວາມຮັກແລະ ການປົນເປື ້ ອນ, ທີ່ ພັກ ຄວາມຄິ ດ

ທັງຫມົດແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແລະ ຈະ ເດັ່ ນ , ມັນ

ເປັນການແລກປ່&ນ ຂອງ revitalizing ການພະລັງງານ , ເນື ້ ອໃນ

luminous ແມ່ນບໍ່ ມີ .ເຄົ ້ າ lit , ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ

ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ຈະບັນລຸ ຍອດ ເລີ ດຂອງ ເຄົ ້ າ ສົດໃສ, ເປັນ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຮູບດາວທີ່ ຈະໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຊີ ວິ ດ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ

ແນວຄວາມຄິ ດຫືຼ ຄວາມຄິ ດ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ , ຄວາມຕ້ອງການ ຊີ ມັງ, 

ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກວ່າທີ່ ສວຍງາມ ເຄົ ້ າ lit ໂດຍ ພະລັງງານທີ່  constelares 

ໄດ້ໂທຫາສໍ າລັບ ການຮ່ວມພົວພັນ ຄົງລະຫວ່າງ ດວງດາວ, ແລະ
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ພະລັງງານຂອງ ດາວໄດ້ ແມ່ນ ເອກະລັກ.ມັນ scares ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ວິ ທີ ການ ພະລັງງານ ຫາຍ ໃນຄວັນຢາສູບ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ flame , ເຊັ່ ນ: 

ບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຕີຄວາມຫມາຍ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ cosmic.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຜິດຫວັງ ໃນເວລາທີ່ ສໄດ້ ຖື ກລະງັບ ໂດຍການ ທີ່ ພັກແລະ ໄປເຊຍກັນ

ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ບໍ່ ຕ້ອງສົງໄສ ຜ້າອັດດັງ ຂອງການກວດແກ້

ທາງດ້ານການເມືອງ ໄດ້.ຈິ ດວິ ນຍານ O turns ທ່ານເຂົ ້ າໄປໃນ magic 

ແລະແມງວັນ ຈິ ດໃຈ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ impulse ຂອງຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງແລະ ການປ່&ນແປງຂອງ ສິ່ ງທີ່ ມີ ການປ່&ນແປງ

ຂ້ັນຕອນແລະການ ຮອບວ&ນ ສໍ າລັບການ ທີ່ ທັງຫມົດທີ່ ຜ່ານການ ແລະ

ການພັດທະນາ , ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ເຄີ ຍຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການຂອງ ຄວາມຢ້ານກົວແລະ

ທຸກທໍລະມານ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ.ຟຣີ ຕົວທ່ານເອງ ແລະຂະຫຍາຍຕົວ ຄຸນ

ທໍລະມານແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກາຍພັນຂອງ ຊີ ວິ ດ, 

ການປ່&ນແປງນີ ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ .ແສງສະຫວ່າງ ຂອງຊີ ວິ ດ, 

ນໍ້າຖ້ວມ madness ຂອງ passion ໄດ້.ວິ ທີ ການ ມາ?ສັນຊາດຕະຍານ

ຮັກແລະ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການຮັກ , passions 

ແລະຄວາມຜິດຫວັງ ເປີ ດ illusions ຫຼາຍ.deluded ແລະ

ຮັກຂ້າພະເຈົ ້ າ ສຸມໃສ່ການແລະ ເອົ າໃຈໃສ່ ໃນທ່ົວ ວິ ທີ ການ

ຂອງຄວາມຮັກຂອງ ຄວາມຈິ ງ, ວ່າ pierces falsehood ໃດ.Naked 

ໃນການ ຮັກ ມັກຫຼີ ້ ນ ພາກສະຫນາມ ທີ່ ພວກເຮົ າ ແມ່ນເມືອງທີ່ ມີ

ເອກະລັກ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຂອງການເປັນ , ສະນ້ັນ ໄດ້ຮັບການຮັກ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້

ພວກເຮົ າ ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ເລິ ກ ຂອງເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ຈະຖື ກຮັກແລະ ຍັງ ມີ
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ຄວາມຈໍ າເປັນ dichotomy ຂອງ ເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ທີ່ ດີ ຕອບສະຫນອງ

ແລະຄວາມຮັກ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ພາສາ ນີ ້ ແມ່ນຖືວ່າ1 + 1 = 1, 

ໃນເວລາທີ່ ມີ ເຫດຜົນ ຫນຶ່ ງ ບໍ່ ສາມາດ ມີຄວາມສຸກ ຫຍັງ.ດ່ັງນ້ັນ

ຢ່າງມີ ເຫດຜົນ 1 + 1 = 2 , ຖື ກຕ້ອງ , ແຕ່ວ່າ ການປະພຶດ ຈະບໍ່

ມີ ການຜະລິ ດ ຖ້າຫາກວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ ບໍ່ ດ້ານວິ ຊາການ

ແລະນໍ າໄປຖ້ີມ ທັດສະນະແລະ ຄຸນຄ່າແລະ ພຶດຕິກໍາ ໂດຍທ່ົວໄປ , 

ດ່ັງນ້ັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນມີ ຕໍາແຫນ່ງເປັນ ສະຫະປະຊາ ຢູ່ໃນພາກກາງ ຂອງ

ກ້&ວພາລາສີ ໄດ້.ການດໍ າເນີ ນການ individualistic ຫຼື ອື່ ນໆ ເຂົ ້ າໃຈ

ແລະເປັນ ພ&ງແຕ່ແຫ່ຼງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ຄວາມສຸກ , ຫຼື ຈະ

ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າ ການປະຕິບັດ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ເປັນ ຄວາມຈິ ງ.

ດີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ເອົ າຊະນະ ຂ້ັນຕອນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້

, ມີ ເຫດຜົນຫືຼ illogical ຈະ criterion ສໍ າລັບການ ຈໍ ານວນຫຼາຍຂອງ

ທ່ານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ , ສະນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລາ ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ກັບເວລາ, 

ແລະໃນມ້ືນີ ້ ແມ່ນ donkeys hardlyດ່ັງນ້ັນ, ບໍ່ ມີ  donkeys ປອມ, 

fooling ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຢື ນ ບາງຄ້ັງ ພາລະບົດບາດ ນີ ້  , ໃຊ້ເວລາ ສະຫຸຼບ

ຂອງທ່ານເອງແມ່ນ ແທນທີ່ ຈະ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ທີ່ ນີ ້ ສໍ າລັບການທີ່  , 

incidentally ກ່&ວກັບ follies ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ , ແລະທັດສະນະ

ທີ່ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ ນັບຕ້ັງແຕ່ Crazy ແມ່ນ ພ&ງແຕ່ຢູ່ໃນ ສະຖານະການ

ສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ການພິພາກສາ ຄົນອື່ ນ , ເຊັ່ ນ: 

ມັກຈະ ຂຶ ້ ນຢູ່ກັບ " ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ."diverting ບາງສ່ວນຂອງ
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ສົມເຫດສົມຜົນ ວ່າຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເວົ ້ າວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ Crazy, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສົມມຸດວ່າ liked ປະຊາຊົນ ຈໍ ານວນຫຼາຍ

ແລະເພາະສະນ້ັນ , ພວກເຮົ າ ມີຄວາມພໍໃຈ ບໍ່  , ພວກເຮົ າ

ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ຫຼາຍແລະ ຫຼາຍກວ່າແລະຫຼາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ

ທະເຍີ ທະຍານ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າໃຈໃສ່

ຄໍ າຖາມ.Retreat ວ່າ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  , ທັງຫມົດ ແມ່ນຟຣີ ທີ່ ຈະ

ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ follies ໃນຄວາມຮັກ, ພວກເຮົ າມີ ຄວາມສ່&ງແລະ

ຈັດການ ມັກ.ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ໃນການເຊື່ ອຖື ວ່າມັນ

ເປັນຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຄວາມຮັກນ້ັນ , ວ່າເປັນຫຍັງ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບ ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ ກະຕຸ້ນ ຜົນກະທົບແລະ

ຜົນກະທົບຕ່ໍ ສະຕິປັນຍາ ຂອງຊີ ວິ ດ ວ່າ

11/2007 ພະຍາຍາມ suicides 2 ຢາຄຸມກໍາເນີ ດ , escalation 

ໃນໂຮງຫມໍ curry ແລະ Cabral ເປັນ ເປົ່ າຍ່າງ ເຂົ ້ າໄປໃນ ອຸປະຖໍາ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃກ້ ໂດຍພະຍາບານ "ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພະຍາຍາມ

ເພ່ືອຂ້າ ເວລາທີ່ ມີ  benzodiazepines ນີ ້ ? !", ຫັຼງຈາກ ການວິ ເຄາະ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ການສັກຢາ ເຂົ ້ າເສ້ັນ ເຂັມແລະgushing ເລື ອດ.

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເສຍຊີ ວິ ດ ໃນລະຫວ່າງ ຊີ ວິ ດແລະ ເສຍຊີ ວິ ດ?Ouch!

ການໃຫ້ອະໄພ , ມັນ ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ ?ຢ່າງຈະແຈ້ງ , ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ຂ້າ ?

ບຸກຄົນທຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ປະໄວ້ ເພ່ືອອາໄສຢູ່ ປັດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຍົກເວ້ັນ

ທັງຫມົດ ຕາຍ ໃນທັນທີ ທີ່ ຄິ ດວ່າພວກເຮົ າ ຈະເສຍຊີ ວິ ດ ທັນທີ ແລະ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແມ່ນ contradictory ຂອງ
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ridicule.ຫັຼງຈາກ ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພະຍາຍາມໄປ "ຫັຼງຈາກ " ສັນຍາ 20 ຊ່ົວໂມງຫັຼງຈາກ ເສຍໂສມ

ຫມົດແລະ sedated , ຢູ່ລອດ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ.ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ

procedure'm ເປີ ດ ການປະເມີນຜົນ ສໍ າລັບການ ຄື ້ ນຂອງ ວິ ຊາ

ການບໍ ລິ ຫານ ໂດຍ ທີ ມແພດ ທີ່ ສາມ ແລະມີ note 1741 valore 

ກິນສະຖານທີ່ ທີ ສອງໃນ ການແຂ່ງຂັນ, ໃນຕອນກາງຄື ນ ກ່ອນທີ່ ຈະ

ບໍ່ ໄດ້ ພາກັນນອນແລະ ໄດ້ສູບຢາ ຫຼາຍກ່ວາ 10 ຂໍ່ ກະດູກ, 

ການສໍ າພາດນີ ້ ແມ່ນ ໃນຕອນເຊົ ້ າ.ນີ ້ ໂຮງຮ&ນ ການແພດຂອງ ທີ່  Port 

ຂອງ.ບ່ອນທີ່ ມື ້ ຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປ ຍ້ອນວ່ານີ ້ ແມ່ນ ກັບຄວາມຄິ ດທີ່

ຢາກຂ້າໂຕຕາຍ ແລະບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ພົບກັບ ເຖິງແມ່ນວ່າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ລໍ ຖ້າ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຢ່າງພ&ງພໍ ຂອງການລໍ ຖ້າ .

ແສງສະຫວ່າງ ສ່ົງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ທິ ດທາງຂອງການ ecstasy ປັດຈຸບັນ

ຂອງຊີ ວິ ດ ປະຈໍ າວັນ, ຄວາມສະຫວ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຈັບ ໃນອະນາຄົດ ແລະ

ບໍ່ ມີ ເຫດຜົນ ທີ່ ຈະ ຫັຼງຈາກນ້ັນແມ່ນ , thunder ເຖິງ ການຂ້າສັດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ກະພິບ ເປັນ ປິ ດ ຄວາມສຸກ fatal Dynamite .

ດ່ັງນ້ັນແມ່ນ ຫນ່ວງ ໄວ້ ການອຸທອນ ພະລັງງານ ຂອງການ

ມີ ຄວາມເຄັ່ ງຄັດ ແລະຄວາມຖື ກຕ້ອງ .ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າຖ້າຫາກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ brighten ໄລຍະຜ່ານມາ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຢ້ານກົວວ່າ ນາງບໍ່ ມີ ພະລັງງານ.ເພາະສະນ້ັນ , ມີ ສອງ poles, 

ສອງທີ່ ສຸດ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ struck ໂດຍ ໃນທາງບວກ

ແລະການປິ່ ນປົວ ແລະບໍ່ ໄດ້ ສີ ດໍ າແລະ haunting ຜູ້ທີ່ .ແສງສະຫວ່າງນີ ້
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ມາຈາກ ໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ຂອງ ອາລົມແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງການ

dusk ທັນທີ ທັນໃດ ແລະ impulsive ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຫັນແລະ opaque, ບໍ່ ຝັງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫືຼ nailed ກັບ ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ, 

ຄວາມສຸກຂອງການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້ ຜົນບັງຄັບໃຊ້

ສູງສຸດທີ່ ຍ້າຍພວກເຮົ າ ກ່&ວກັບໂລກແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ

ພະລັງງານບໍ່ ໄດ້, grab ພອນສະຫວັນ ທີ່ ທ່ານມີ ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ

ເປັນ ray ສີ ຟ້າ ແຫຼມແລະ ventilaste Flash ຮ້ອນ ປະສົບການແລະ

ຄວາມຄິ ດ ບໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະແຜ່ຫຼາຍ ທີ່  victimize ພວກເຮົ າຄື

ເງົ າ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ ການເຄື່ ອນໄຫວ , ແຕ່ວ່າມັນ ແມ່ນປະຈຸບັນ

ແລະວິ ທີ ການ ຖື ກເປີ ດເຜີຍ infiltrates ໄດ້ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ sight 

ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກເຮົ າ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂອງ ຄວາມຄິ ດ

ຜ່ານການ silence ຂອງການເວລາ , ແລະເປັນ silent ທີ່ ຈະເປັນການ

ແຂງກະດ້າງ ເບິ່ ງ ແລະຍ້ອນ ພິ inglorious ທີ່ ຜູ້ອື່ ນ

ຜ່ານໂດຍຜ່ານການ ພະລັງງານ ໃນທາງລົບຫືຼ ບວກ.ໃນຄວາມໄວ

ຂອງຄວາມຄິ ດ, ທັນທີ ທັນໃດ , ຄ້ັງທີ ສອງ , ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງການ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ແລະ ໃຊ້ເວລາແມ່ນ instantaneous ເພາະສະນ້ັນ ຈະມີ

ການຕັດ ຢູ່ໃນຂອບການ ຫືຼ ພຶດຕິກໍາການ ridiculous ທີ່ ບໍ່ ມີ

ເພາະວ່າທຸກຄົນ ມີສິ ດ , ບໍ່ ວ່າຈະ ມີຜົນກະທົບ ໃນທາງບວກ ຫືຼທາງລົບ.

ມີ ຜົນກະທົບ lacerations ຂອງ ສີ ດໍ າ Faíska ເກີດຂຶ ້ ນໃນ pole 

ເປັນກາງຂອງ ສະຕິ ແລະ madness ເຮັດ ການພະລັງງານ vibrant 

ແລະຫິວ ສໍ າລັບຄວາມສຸກ ແລະ luminary , ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານ ນໍ າໃຊ້ ພະລັງງານ ຂອງຕົນເອງເພ່ືອ ບັນລຸໄດ້ໂດຍ

ແສງສະຫວ່າງແລະ esbaterá smile ບາດແຜ ເປັນ ຂີ ້ ເຖ່ົາ,ປິ ດ

ຂອງຄວາມຮ້ອນ , ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່  frantic stirred.ຂອງ

quadrant ຄົນອື່ ນ ມີ  Ray ສີ ຟ້າ ທີ່ ມີ ຄວາມຄິ ດ ບໍ່ ຖື ກລົບກວນ ຂອງ

ວັນຄຣິ ດສະມາດ ແລະເນ້ັນຫນັກ ແສງ ເປັນໄມ້ຢື ນຕ້ົນ ທີ່ ນໍ າໄປສູ່

ພວກເຮົ າ distraction.ມັນ ແມ່ນການຫັນປ່&ນ ນີ ້ ປະເຊີ ນຫນ້າໂດຍ

ມີ ນໍ້າ ແຕ່ບໍ່  obstructive ພະລັງງານ pragmatic ທີ່ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ

ພວກເຮົ າຈາກການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຖ່າຍ, thunder ຂອງ shakes ແລະ

ເປັນຄູຊັດເຈນ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ຄື ້ ນສ&ງ ທີ່ ຜະລິ ດຕະພັນ ຄວາມໄວ

supersonic ແຕ່ບໍ່ ມີ ອໍ ານາດເປັນ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ.ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ

ແລະເບິ່ ງຄື ວ່າ unreal.ຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ ນິ ລັນດອນ ຮັກສາມັນ ຫຸຼດລົງ

ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ ການຕ່ໍສູ້ກັບ ມັນ, ປະມານມັນ ຫຼື

manipulate ມັນເປັນ terror ຂອງ burble dissident ແລະ

culminates ໃນຈຸດຫນຶ່ ງໃນ ການໂຈມຕີ ຈິ ດໃຈ ຂອງການສ້າງ

ຈິ ນຕະນາການ , ຫຼື ພ&ງແຕ່ທາສີ ຕາມຮອຍນິ ຍົມ tint ສີ ຂ&ວ

ແລະຊີ ວິ ດ grab ໃນໂຕນຂອງ flourish ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ນ້ັນ, ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ

ຄະແນນທີ່ ທ່ານ ສະເຫມີ ຕ້ອງການຢາກ ຈະຊີ ້ ອອກ , ອາໃສຢູ່ ຫຼາຍ.

01/2008 ເຮັດໃຫ້ tattoo ມີ ຕົວອັກສອນ ເປັນ

Darklightning ແລະ spark ໃນ ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື  shoulder 

ແລະພະລັງງານ ຂອງການເວົ ້ າ luz'08 ຫັຼງຈາກນ້ັນ ບໍ່ ເຄີ ຍ tattoo 
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intentei ຕ່ໍຊີ ວິ ດ ໄດ້

2007-11 / 2008-01 - phone'm ໄວ Commercial ນາຍຈ້າງ

ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງລູກຄ້າໄດ້ ຊື ້  5 ໂທລະສັບມືຖື ບໍ ລິ ສັດ, ບໍ່ ສາມາດ

ປາກົດຢູ່ໃນ ການເຮັດວ&ກ.ໃນ Estarreja ໃນຫ້ອງສະຫມຸດ ໃນ ຊ່ອງກັບ

ສະຖານີ ຈອດ ຄົນພິການ ທີ່ ນ່ັງ ແລະວາງລົງໃນ ສະຖານທີ່ ທີ່ ເປັນເຊິ ງ

ໃນການ ປະທ້ວງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່&ວກັບ ວິ ທີ ການ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ

ເປັນ ບໍ່ ໄດ້ຫມາຍເຖິງ ການເປັນ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນພ&ງແຕ່ໃນ

ຂະຫນາດຂອງ ຫນັງສື ຄໍ າຮ້ອງຮ&ນ ແລະໄດ້ມີ ການ ເລີ່ ມຕ້ົນແລະ

ສໍ າເລັດການເຕັມໄປ ປ້ອນ ຈາກຫນັງສື ທີ່ ກ່&ວກັບ " ການເປັນ

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ " ທີ່ ຢູ່ໃນ ການເຂົ ້ າ showcase ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຕ່ໍມື ້

ແມ່ນອັນເຕັມທີ່ ຂອງການສຶ ກສາ ທີ່ ດີ ແລະ ມາລະຍາດ ມີຫລາຍກວ່າ 20 

ປະລິ ມານ ກ່&ວກັບ ປ້າຍໂຄສະນາ .ໃນ ຫໍສະຫມຸດ Estarreja 02/2008 

Walk ກັບວ&ກງານ blue ຫມວກກັນກະທົບ ແລະ ເປັນພະນັກງານ

ຂອງວ&ກງານ ສາທາລະນະ , ການຂ&ນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ກ່&ວກັບການ ປະຕູນີ ້ : 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ reigns silence ໂດຍ ທໍລະມານ.ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ

ນ້ອງຊາຍຂອງ ການເສຍຊີ ວິ ດ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ນໍ າພາ ອໍ ານາດການປົກ

ພາຍໃຕ້ການ ຮັບຜິດຊອບ ສໍ າລັບການ ປະເມີນຜົນ psychiatric ນີ ້ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຢູ່ໃນ ການລິ ເລີ່ ມ ຂອງຕົນເອງເພ່ືອ Viscount ໂຮງຫມໍ

Salreu ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຍອມຮັບຢ່າງຈິ ງ ເປັນຄົນໄຂ້ , ສ້າງ

ການສົນທະນາ ທີ່ ກ່&ວກັບ ການເຈັບເປັນ ຫຼື ບໍ່ , ແມ່ນວ່າລະບົບ

ຄອມພິວເຕີ ພ&ງແຕ່ ຍອມຮັບຢ່າງຈິ ງ ການປ້ອນຂໍ ້ ມູນ ການເຈັບປ່ວຍ
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ເປັນ ?!ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫນີ ເພ່ືອ ໄປໂຮງຫມໍ psychiatric ໃນ Coimbra 

ເຖິງ ມາ ກັບທະຫານ ຂອງ ເຈົ ້ າຊາຍ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຂັບເຄື່ ອນ ບ້ານໃນວັນ ຕ່ໍໄປ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະທ້ວງ ຄໍ າເວົ ້ າແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ speechless ໃນໄລຍະ 10 ຊ່ົວໂມງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າຊື ້ ອຸປະກອນ

ແສງແລະ ສ&ງກັບ 100watt ລໍ າໂພງ ຂະຫຍາຍ cd ທີ່ ມີ  manifesto 

Dantas ຕ້ານ ໄດ້ຖື ກຈັດໃສ່ ໃນປະລິ ມານ ສູງສຸດ ອອກຈາກປ່ອງຢ້&ມ

ຫ້ອງນອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ກ່&ວກັບ ໂຮ de Almada , ສໍ າລອງ , 

ນັກກະວີ  futuristic d' Orpheus ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ .HUC -

ໂຮງຫມໍ ວິ ທະຍາໄລ ໂຮງຫມໍ ຂ່າວ Coimbra - ຜູ້ຊາຍ ການບໍ ລິ ການ

psychiatric - ຄົນເຈັບ ໄດ້ຖື ກ ຍອມຮັບຢ່າງຈິ ງ ກັບໂຮງຫມໍ ນີ ້  2008-

02-02 ໄດ້ discharged 2008- 02-18 - ພະຍາດ ກະຕິ , 

ການປ່&ນແປງ diaper ໃນ ເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງ , controversy 

ທີ່ ມີ ຄົນອື່ ນເຖິງແມ່ນວ່າ ຫັຼງຈາກທີ່ ເຄິ່ ງກາງຂອງ ການປິ່ ນປົວ.

ໂດຍການນໍ າພາ ອໍ ານາດການປົກ ເພ່ືອ hospital'm handcuffed 

and'm ບໍ່ ໄດ້ເຫັນ ແມ້ແຕ່ psychiatrist ໄດ້ ຖື ກບັງຄັບໃຫ້

ປະຕິບັດຕາມ ການປິ່ ນປົວ ຕ່ໍຕ້ານຈະ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , tied ກັບ

stretcher ແລະ ການ ສັກຢາ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຫນັງສື ທີ່ ເຂົ າ ໄດ້ຢື ມ ແລະ

ໂຍນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ຫ້ອງເມືອງ lake ໄດ້ sweater ວ່າມ້ື , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການລ່ວງຫນ້າຂອງ ມະຫາຊົນ ນອກ tattoo 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ມີ ພະລັງງານຂອງ ການອອກແບບຂອງ

ແສງສະຫວ່າງໃນ ຂອງໃດຫນຶ່ ງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ອອກຈາກ 15 ເອີ ຣົບ

75



ໃນຂະບວນການ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ຈະໄດ້ຮັບການ ເອີ ້ ນ ໂດຍການ ປຶ ກສາ

ວັດທະນະທໍາ Estarreja ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ປຶ ້ ມ ປະຕິບັດຈາກ

ຫ້ອງສະຫມຸດຂອງ ຈະໄດ້ຮັບການ ລິ ເລີ່ ມ ດໍ າເນີ ນຄະດີ ທາງອາຍາ

ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ແຜ່ນຊີ ດີ ມີ ຮອຍຂີ ດຂ່ວນ ແລະ ມ້ື

ຂອງຂະບວນການ ໄດ້ຮັບການ ຖ້ີມ ປຶ ້ ມສໍ າລັບ ແຫ່ຼງແສງສະຫວ່າງ

ຂອງການຮ&ບຮ້ອຍ ໃນຕົວເມືອງ.

               ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ speechless ເພາະວ່າ

ການເປັນພະຍາດ conceived ແຜນການ, ຕິດກັບ ຄວາມລັບ

multimillion- ເງິ ນໂດລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າວ່າ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ dumb, ລູກຊາຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຫນັງສື ພາສາ ຂ&ນ ໂດຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະມີ ຊັບສົມບັດທີ່

ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ໃນໂລກ.

               ໃນ ພາລະບົດບາດ ຂອງອຸປະຖໍາ Coimbra ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກວດຫາໂຣກ ຈິ ດ schizophrenic ເປັນພ&ງແຕ່ ເຄີ ຍຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ schizophrenic ... ຟັງ ການສົນທະນາ ໃນກອງປະຊຸມ

ຂອງພະຍາບານ ໄດ້, ອົງການຊ່ອຍເຫລື ອ ຮູ້ smarter ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຮັບຟັງ ກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ເວົ ້ າວ່າມັນ ແມ່ນການເຮັດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ... ພຣະອົງ ໄດ້ ລາຍລັກອັກສອນ ບັນທຶກ " ຫນີ

ອັນຕະລາຍ" "ຮັກສາ pajamas " ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຫັນວ່າມັນ ridiculous, 

ເຄີ ຍ ຈະດໍ າເນີ ນການ pajamas ?ເພ່ືອອອກຈາກການ ກັກຂັງ am ນີ ້

ການບັງຄັບ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ເຊັນເອກະສານ ຂອງສານ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ປະຕິບັດຕາມ ການປິ່ ນປົວ.ໃນ ການສໍ າພາດ ເສັງເຂົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ໂຮງຫມໍ ໃນ

Aveiro ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວຕ້ອງການຢາກ ໄດ້ຮັບການ ປິ່ ນປົວທີ່ ມີ

ຊື່ ສົມມຸດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ " ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ ້ າ ຂອງແສງໄດ້, " ທີ່

ຈະມີ ພ&ງແຕ່ ກິນອາຫານ ຫຸຼດລົງ ຕ້ົນໄມ້ໃຫ້ຫມາກ ແລະ ບໍ່ ມັກ

ມັນເບີ ແລະ jam strawberry.ຈະເປັນແນວໃດ ອາຫານ ປົກກະຕິ.

ພຣະອົງໄດ້ຄິ ດ ກ່&ວກັບຮູບແບບ suicide, ຄ້າຍຄື  throwing 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູບແບບຂອງການ ຄ້ົນພົບ ແລະອື່ ນໆ ໄດ້ ...

               ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທຸກທໍລະມານ

ທີ່ ປ້ອງກັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈາກການໄດ້ເຫັນ , ຄື ເປັນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ທີ່ ມີ

ການປະພຶດທີ່ ເຄີ ຍ ສ້າງ ແຕ່ເປັນ clown'm sad smile 

ປອມແປງເປັນ , ຄວາມສຸກ ຂອງ ການພາຍໃນຂອງ , ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບ

ພາຍນອກ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ເລື່ ອນໄດ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າອອກ ຈາກສະຖານທີ່ ຕາມປົກກະຕິ , ການເດີ ນທາງ ແລະພັກ

ຢູ່ຈຸດທີ່ ມັນ ແມ່ນຫ່າງໄກ ຈາກສາຍຕາ ຫຼາຍ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າການ

stride ສຸດຊື ້ ງ, ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ, ແຕ່ວ່າເປັນ savage ສັດ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ferocity ແລະຄວາມໄວ, Strangle hitch ແລະ ຂ້າເປັນ

ຊະຕາກໍາ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເປັນ innate ກັບຄວາມລ້ົມເຫຼວ ໃນເວລານ້ັນ .

ໃນການເດີ ນທາງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ TRACE ເປັນ ແມ່ນຮູບພາບຂອງ

revolt, ກ&ດຊັງແລະ ບາບ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ ແລ້ວ, ຈ່ົງເບິ່ ງ ຄໍ າສາບານ ໃນ

ລະດັບຄວາມສູງ ອຸນຫະພູມ ສະຫວັນ , ດອກ ແລະ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ

ຂະບວນກວ້າງຂວາງ ຮຸນແຮງ ນີ ້ ແມ່ນພ&ງແຕ່ ການໃຊ້ເວລາ ທີ່ ບໍ່ ດີ
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ທັງຫມົດ ferocity culminated ແລະການປັບປຸງ ຂ້າພະເຈົ ້ າກໍ ເປັນ

clown ແລະມີ ຫລວງ ຂອງ ໄອທີ ເປັນ - ແຈ້ງ ປອກຕຸຍການ ໃນກາເຟ

Venezuela.CTT ຈະ ຍົກສູງບົດບາດ ຈົດຫມາຍຈາກ ສານ, ບອກ

ພະນັກງານ ວ່າເພາະວ່າ ການເປັນພະຍາດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ສາມາດເຂົ ້ າ , ເຮັດ ລາຍນິ ້ ວມື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເຊັ່ ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້

ລາຍລັກອັກສອນ ໄດ້.ໃນ Coimbra, ໂຮງຫມໍ ຄື ໂຮງແຮມ ຕ່ໍ ບັດ ໂດຍ

ຈັບ ຂອງປະຕູ ໄດ້ ກ່າວວ່າ , ບໍ່  bother !ບໍ່  bother ແລະຍ່າງໄປກັບ

ພຣະອົງກ່&ວກັບ wrist ໂດຍ ໂຮງຫມໍ perimeter ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຊອກຫາໂຕເອງ ເກັບ ໃບ ກ່&ວກັບຕ້ົນໄມ້ , ໃບແລະ pollen ເຮັດໃຫ້

ຢາສູບ ກັບເອກະສານ ຄໍ າສ່ັງໃຫ້ Thomas nickname ການ " 

paratrooper ".

               ຂ້ອຍໂຮງຫມໍ ສຸດທ້າຍຂອງຫນຶ່ ງ ໃນອາທິດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ປະຕິບັດເພ່ືອ ໂຮງຫມໍ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງກັບ ປະຫວັດສາດຂອງ

ການປະເມີນຜົນ psychiatric ເປັນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄໍ າສ່ັງຂອງ ເຈົ ້ າຊາຍ ຂອງ

ovarian ໄດ້ - ໃນ Coimbra ເອົ າໃຈໃສ່ ການວາງສະແດງ ຂອງປະທານ

restraint ການ ຖະທໍາມະນູນ ທີ່ ນໍ າສະເຫນີ ເຮື ອນໂດຍ ລັດຖະສະພາ

ແລະການເປີ ດ ການປ້ອງກັນຂອງໃນເມ່ືອບໍ່ ມີ ສິ ດອໍ ານາດ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແສງສະຫວ່າງ ແລະເຮັດໃຫ້ ອອກແສງໄດ້ ກ່າວວ່າ ພະລັງງານຂອງ

ການລົບ ໂຮງຫມໍ ຫັຼບ ຂອງ Coimbra ແສງສະຫວ່າງ , ຊື ້ ທີ່ ຫນ້າສົນໃຈ

super ແລະໄດ້ ເປັນຫົວຂໍ ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ approached ກ່&ວກັບການ

ກໍາເນີ ດຂອງ ສັດຕູ " hashashin / ຮູບ."ໃນຖານະເປັນ ອຸປະຖໍາ
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psychiatric ໄດ້ປະສົມ ໄດ້ຮັບການມີ ເພດທາງປາກ ທີ່ ມີ ຄົນເຈັບ ຢູ່ໃນ

ຫ້ອງນໍ້າ ຂອງຜູ້ຊາຍແລະ ຫ້ອງນອນໄດ້.ຢູ່ໃນໂຮງຫມໍ ຂອງ Aveiro 

ແລະຫັນໃຈ ໂດຍຜ່ານການ 5 cm ປ່ອງຢ້&ມທີ່ ເປີ ດ .ແລະພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຫາຍໃຈເອົ າ ອາກາດ ເປົ່ າ ແລະໄດ້ເຫັນ

ການເຮັດສວນແລະ ປະຊາຊົນ ເຮັດວ&ກແລະ ມີຄວາມສຸກ ແລະພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຫາຍໃຈ ... ຮູ້ສຶ ກວ່າ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ

ສື ບຕ່ໍ be : ຊີ ວິ ດ

ບັນຊີ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ

bras Nelson Pereira

          ຫນຶ່ ງໃນຜູ້ທີ່ ໄດ້ຖື ກປະກາດ , ໂດຍທີ່ ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າ ... 

ວິ ທີ ການ ຂອງຊີ ວິ ດ , ແມ່ນວ່າ ທັງຫມົດທີ່ ຖື ກ ສື ບທອດມາຈາກ

ບັນພະບຸລຸດ ຂອງພວກເຮົ າ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົ າມີ ພາລະກິດເພ່ືອ

ກໍາເນີ ດ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ບັນລຸ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຫນຶ່ ງໃນນ້ັນແມ່ນ

ປະກາດໂດຍ ລະບ&ບກົດຫມາຍ ຂອງສັງຄົມ, ບ່ອນທີ່ ໄດ້ພວກເຮົ າ

ອາໄສຢູ່ໃນ ຊາທິ ປະໄຕ ໄດ້.

ນີ ້ ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດ ມີຄວາມຮູ້ , ວ່າແມ່ນ , 

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າເບິ່ ງ ສໍ າລັບ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າຮູ້ວ່າ

ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ການກ່ໍສ້າງ.

ວິ ທີ ການມາ ?
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ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນເວລາທີ່ ການຊື ້ ຂາຍໃນ ສັງຄົມທີ່ ພວກເຮົ າ

ປະຕິບັດງານ ໂດຍ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງການ ມີ ເຫດຜົນ , ພວກເຮົ າ

ສະເຫມີ ມີ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ເປັນທີ່ ຍອມຮັບ

ສໍ າລັບພວກເຮົ າ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນ ຂອງສັງຄົມ ຕົນເອງເປັນ ຕ້ົນສະບັບ, 

ບໍ່ ສາມາດຈະ evil ເປັນພ&ງແຕ່ ຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າ ທີ່ ພວກເຮົ າ ສາມາດ;

ວ່າແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ພວກເຮົ າ ກໍຮູ້ວ່າ ບໍ່ ມີ ມີ ລະຫວ່າງ

ການຊ່ວຍເຫືຼອ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມທຸກ ທີ່ ຈະຮັບໃຊ້ ກ່&ວກັບການອື່ ນໆ

ໃນແຕ່ລະ, ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ມີ ບັນຫາ ຢູ່ທີ່ ໄດ້ມາ, ການ ເວົ ້ າຄວາມຈິ ງ

ໃນເວລາທີ່  evils ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ ສູງກວ່າ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າສາມາດ ເປັນການ ສັງຄົມ, ແຕ່

ພວກເຮົ າສາມາດ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທໍາມະຊາດ ເປັນ.

ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຂັບເຄື່ ອນ ທຸກ ເທົ່ າທ&ມກັນ.

ແຕ່ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ ໄປ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລະ ຄວາມສົງໄສ, ບໍ່ ໄວ້ວາງໃຈ ສະເຫມີວ່າ

haunts ພວກເຮົ າ, ພວກເຮົ າ ໂດຍທີ່ ໄດ້ຮັບການສອນ , ພວກເຮົ າ

ໂດຍທີ່ ໄດ້ຮັບການສອນ ແລະທີ່ ເປັນ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າຍ່າງໄປ

ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ ເຊື່ ອຫມ້ັນ ວ່າ, 
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ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົ າ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ພວກເຮົ າໄດ້ດີ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ

ປະຕິບັດ ທີ່ ດີ .

ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ກະລຸນາ ຜູ້ອ່ານທັງຫມົດ ຜູ້ທີ່ ສາມາດ

ອ່ານປຶ ້ ມ, ຫນັງສື ເຫລົ່ ານີ ້ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທ່ານສາມາດ ຊອກຫາຢູ່ໃນ

ຮ້ານຫນັງສື ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດ fascinate ຫົວຂໍ ້

ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄດ້ຍິ ນແລະ ໄດ້ອ່ານຢູ່ໃນ

ຕ&ງນອນຂອງທ່ານ ຢ່າງໃດ.

ມັນຈະເປັນ ບໍ ລິ ສັດ ທີ່ ດີ ຈະເຄີ ຍ ອ່ານ ແລະເບິ່ ງ ເລື່ ອງ ເຫລົ່ ານີ ້ ເປັນ

ຄວາມຈິ ງ.

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າການໃຫ້ ປະສົບການ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ຄົນຜູ້ທີ່ ມີ ຜິດ , ແຕ່ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫາຍດີ ຈາກ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທັງຫມົດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ haunted .

ສິ່ ງທີ່ ຈະເປັນ ຫົວຂໍ ້ ຂອງການສະບັບ ນີ ້ ?

ບົດລາຍງານການ ບິ ນ , ມັນອາດຈະ ເປັນບັນຫາ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ

ອາການຊ໊ ອກ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ບໍ່ ຕ້ອງການ ຊ໊ ອກ ການຕົກເປັນ , ແຕ່ວ່າ

ບົດລາຍງານແມ່ນ ເປັນຄວາມຈິ ງ ແລະລາຍງານ ໃນວິ ທີ ການ ທີ່ ໄດ້

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ໃນວິ ທີ ການ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໄດ້.

ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ປະສົບການ ພາຍໃນ ກົດຫມາຍ, ການເຊື່ ອຖື , 

ຈິ ນຕະນາການ ເປັນພັນ ສິ່ ງທີ່ ມີ , ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຜິວຫນັງໄດ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ
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ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ instinct ສັດ.

ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ທີ່ ຈະຊະນະ ໂດຍ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ , ແລະພວກເຮົ າ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ.

Outlaw , ວ່າເປັນ ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ວ່າ ພວກເຮົ າສາມາດ

ຊອກຫາແລະ ນໍ້າ ທີ່ ມາວິ ທີ ທີ່ ພວກເຮົ າ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເຖິງວ່າຈະມີ ການທັງຫມົດ ທີ່ ຊ່ົວຮ້າຍທີ່ ພວກເຮົ າເຮັດໄດ້

, ມັນ ບໍ່ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ພິຈາລະນາ ເປັນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ອາດຈະມີ ການເກີດໃຫມ່ ຢູ່ໃນ ແຕ່ລະຄົນ.

ທະເຍີ ທະຍານ ທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການແມ່ນເພ່ືອ

ອາໄສຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການທີ່ ພວກເຮົ າຊອກຫາ ໄດ້ງ່ າຍເປັນ, ແຕ່ວ່າມັນ

ບໍ່ ແມ່ນເລື່ ອງງ່ າຍ ແລະມັນແມ່ນ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ , ໃນເວລາ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງໃນ ບາ ກົດຫມາຍແລະ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າມີ

ເງິ ນຈ່າຍສໍ າລັບ ທະນາຍຄວາມ ທີ່ ດີ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ພວກເຮົ າຕ້ອງຈ່າຍ ລາຄາ

ສູງກວ່າ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ ຕົກຢູ່ໃນ ພຣະຄຸນຂອງພຣະ , ພວກເຮົ າ

ບໍ່ ສາມາດຈະ funny.
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ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ເກີ ດມາ ສະເຫມີກັບ ມໍລະດົກຂອງ ຄວາມຄື ບຫນ້າໃນ

ຊີ ວິ ດ, ພວກເຮົ າຍັງ ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ການສອນແລະ ໃຫ້ເຂົ ້ າ

ເປັນປະສົບການ ຊີ ວິ ດ ມີ ລົດຊາດຂົມ , ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງຈ່າຍຄ່າ

ສໍ າລັບມັນ!

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເກີ ດຢູ່ໃນ ອາຟຣິ ກກາ, ໄດ້ສາມ ເອື ້ ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ : 

Elvira ໄດ້ , candida ແລະມີ .ແລ້ວ ມີການ ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ດີ  , ເລື່ ອງ

ທີ່ ສາມາດຈະ ເປັນເລື່ ອງ brilliant , ແຕ່ວ່າມັນ ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນກັບ

ເປັນເລື່ ອງ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ດີ ຫນ້ອຍ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຜູ້ຊາຍ ຫຼາຍຊ່ົວຮ້າຍ ທີ່ ປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ ນີ ້ , 

ອັນທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ ກອງຄຸກ , ສະເຫມີ ໄປ ພິພາກສາ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ enemies 

ສໍ າລັບການບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຍອມຮັບວ່າ ກ່ໍສາມາດ ມີຂ້າພະເຈົ ້ າ ອອກສ&ງ

ໃນການຕັດສິ ນ ນ້ັນ.
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ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ ອາຊະຍາກໍາ ຫຼາຍ ຕາມເສ້ັນທາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍ່າງເຂົ ້ າໄປໃນ ຊີ ວິ ດ.

ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ ໃນໄລຍະນີ ້ ແມ່ນຢູ່ໃນ ນາດັດແກ້, ມີ ໃຜທີ່ ພວກເຮົ າ

dealt , ນີ ້ ແມ່ນ ຮູບແບບຂອງການ ດັດແກ້ ໄດ້ , ຫຼື ພວກເຮົ າ

ຍັງສາມາດ ຍ່າງ ໄລຍະຍາວ.

ໄດ້ ສະຖານທີ່ ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບ ການຊອກຫາ ສໍ າລັບການແລະ

ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດທີ່ ສະເຫມີ ໄປ ນໍ າເອົ າ ໄດ້ pier ໄດ້, ບ່ອນທີ່

ມີ ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ພົບເຫັນ ຄວາມຮຸນແຮງ ດຶ ງດູດ ຫຼື

provocatively , ເພາະວ່າ ພວກເຮົ າກ່ໍ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ດີ ໃນ

ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ເຮັດ.ມັນໄດ້ຖື ກ ສັນລະເສີ ນວ່າ ດີ ໃນສາຍຕາ

ຂອງສັງຄົມ, ເພາະວ່າສັງຄົມ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ຍອມຮັບວ່າ ຄົນອື່ ນອາດຈະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ອາຊະຍາກໍາ ໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າມັນ ບໍ່ ແມ່ນຮູ້ສຶ ກວ່າ ຈະເປັນ

ການບໍ ລິ ໂພກ ທີ່ ຈໍ າເປັນຂອງ ສານທີ່ ອາດຈະ ເບິ່ ງຄື ວ່າ ບໍ່ ດີ  terribly, 

ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີ.

ແລະ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ທຸກຄົນຕ້ອງມີ ການບໍ  , ແຕ່ ເປັນດ່ັງກ່າວນ້ັນ

ສະເຫມີ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ບໍ່ ດີ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າບໍ່ ມັກ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ສະເຫມີ ໄປ imperceptible ເປັນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ , 

ແຕ່ວ່າມັນມີ ວິ ໄສທັດ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ

ແມ່ນການສ້າງຕ້ັງ ທັງຫມົດ, ແມ່ນວິ ທີ ການ

ຂອງພວກເຮົ າແລະການຢູ່ຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ ການຝຶກອົບຮົມ
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ຂອງພວກເຮົ າ ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ແລະມີ ຄວາມ ທະເຍີ ທະຍານ ທີ່ ຈະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ດີ ແລະ ຈະດີ ກ່ວາ ອື່ ນໆ.

ມີ ຈະເປັນ ຈໍ ານວນຫຼາຍ Picardias ວິ ທີ ການ pissed ໄປ ການສ້າງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ວ່າໃນ ພາກກາງຂອງ ລູກບໍ່ ມີ ພ່ໍ ເຫ່ົຼານີ ້ ມີ

ທີ່ ມີ ເດັກຍິ ງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ liked ຂອງນາງ ນັບຕ້ັງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ພົບເຫັນນາງ , ໄດ້ ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ໃນຖານະເປັນ ສະເຫມີ  liked ຂອງນາງ ນັບຕ້ັງແຕ່ມື ້ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ພົບເຫັນນາງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ liked ຂອງນາງ, ນາງ ມີຊີ ວິ ດຢູ່

ກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ທີ່ ສຸດທີ່ ມີ ເອື ້ ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ມີ ຄວາມສໍ າພັນ ຫຼາຍເກີນໄປ ຂອງມັນ, ມັນ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກ

ຮັກໃນ sight ຄ້ັງທໍາອິ ດ, ການເຊື່ ອຖື ແລະ ເຊື່ ອວ່າຈະມີ ບໍ່ ເຄີ ຍ

ເປັນແມ່ຍິ ງເປັນ ຮັກ ນ້ັນ, ການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທໍາອິ ດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ kissed 

ທ່ານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຊ້າງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ພວກເຮົ າທຸກຄົນ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເບິ່ ງ ຕົນເອງຢູ່ໃນ ຄັງທີ່ ໂປ່ງ ໄດ້.

ພຣະອົງ ຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດທິໃນການ ຊີ ວິ ດ ເທົ່ າທ&ມກັນ ກັບຜູ້ຊາຍ ທັງຫມົດ

ທີ່ ມີ ພັນລະຍາແລະ ຄອບຄົວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຮັບເອົ າມັນ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ແລະຄວາມຮັກ ນີ ້ ມີ ພ&ງແຕ່ ມີ ຢູ່ ຫນຶ່ ງຄ້ັງໃນ ຊີ ວິ ດ, ບໍ່

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ສະຫລາດໄດ້ , ຫຼື ບໍ່ ເຄີ ຍ ພິຈາລະນາ ຕົນເອງເປັນ

ດ່ັງກ່າວ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພົບກັບ ພວກເຂົ າທັງຫມົດ , ໄດ້ຮັບການ
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ປະສົມປະສານ ຢູ່ໃນຫນຶ່ ງໃນ ວິ ທີ ການຫືຼ ຄົນອື່ ນ, 

ທັງຫມົດພວກເຮົ າມີ ເພ່ືອ ເຮັດໃຫ້ການ, ການຈ່າຍເງິ ນ ບັນຊີ ລາຍການ

ຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ ມັນ ທັງຫມົດເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ

ຈະມີ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ດີ .

ພຣະອົງໄດ້ແມ່ນ ດີ ຢູ່ໃນສິ່ ງ ທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຮັດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ

ການດໍ າເນີ ນການ burglaries ການລັກຂະໂມຍ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນໃນ

simplest , ບໍ່ ບາງສ່ວນຂອງ gunpoint.ແຕ່ຫັຼງຈາກການ degradei 

ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ການບໍ ລິ ໂພກ ຫຼາຍເກີນໄປຂອງ cocaine , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກດີ ກ່&ວກັບ ການສູບຢາ ແລະບໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ອອກຈາກ.

ພຣະອົງ ຈະໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ້ີ ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ ທໍາຮ້າຍ ໃຜໃນ ຮອບ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຖ້າຫາກວ່າມີ ຕິກິຣິ ຍາ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງ

ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ , ບ່ອນທີ່ ຈະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການ bars ສານ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່  walks ໃນ ລະດູຝົນ ໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມ , ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການຢາກ ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບ ຄຸນຄ່າທີ່ ໄດ້ນໍ າເອົ າ.

ສະຖານທີ່ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ ້ ນ ຢູ່ປາຍ , Lisbon 

ໄດ້ສະເຫມີ ມ່ວນຊື່ ນສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຖື ເມືອງນີ ້ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ອ່ານ ແລ້ວ ປື ້ ມປະຫວັດສາດ , ນະຄອນ ຂອງມູນຄ່າ

ປະຫວັດສາດແລະ ວັດທະນະທໍາ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ຄວາມຄື ບຫນ້າ ຂອງການມີ ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ  , ເພ່ືອຈະ

ສາມາດທີ່ ຈະ ອາໃສຢູ່ເປັນ ຊີ ວິ ດ encordeirada ເປັນເຊັ່ ນນ້ັນ, 
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ມີ ພ&ງແຕ່ ຢາກໄດ້ເງິ ນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ດີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພ&ງແຕ່ ຢາກໄດ້ເງິ ນ ແລະຮູ້ສຶ ກວ່າ ບໍ່ ດີ ການກະທໍາ ເຫ່ົຼານີ ້ , ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການຢາກ ຈະ ຕອບສະຫນອງຄວາມສິ່ ງເສບຕິດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທາງສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງສັງຄົມ , ເພ່ືອ

ຈະເປັນການດີ ກັບປະຊາຊົນ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ປົກກະຕິ, ປົກກະຕິ

ຢູ່ເຄິ່ ງກາງຂອງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໃນການພົວພັນ ກັບ ປະຊາຊົນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ເດັ່ ນ , ນາງ ຕັດສິ ນຂອງສານ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊ້າງ

mane ໃນ ຜົນສໍ າເລັດຂອງ ອານາເຂດແລະ ເຂດພ້ືນທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ຂອງຕົນໄດ້.ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະເຊີ ນຫນ້າ ຊີ ວິ ດ ຂອງການມີ ແມ່ຍິ ງ!ດີ

... ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດນີ ້ ໃນວິ ທີ ການ ໃນທາງບວກໃນ ທີ່

ຊ່ົວຮ້າຍ ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ທໍາຮ້າຍເຊັ່ ນ ໃດ ໃນວິ ທີ ການ

ທີ່ ຈະ ທໍາລາຍ ອື່ ນໆໃນແຕ່ລະ ໃນວິ ທີ ການ brutal ແລະອອກ

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ.

ພ&ງແຕ່ ໄດ້ປະໂຫຍດຂອງ ສະພາບການຂອງ ປັດຈຸບັນແລະ ພ&ງແຕ່

ບໍ່ ໄດ້ ສໍ າລັບການເງິ ນ , ໃຫ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນການສູບຢາ cocaine, 

ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ prolonguei ສິ່ ງທີ່ ຫລີ ກລ່&ງບໍ່ ໄດ້ , ເຊິ່ ງເປັນ ສິ່ ງທີ່

ບໍ່ ໄດ້ເກີດມາ ເປັນຜູ້ຊາຍ, ຫຼື ແມ້ກະທ້ັງ ບາງທີ ອາດມີ ພວກເຮົ າ

ສາມາດສື ບທອດ ອຸດົມການເພ່ືອ ການສຶ ກສາເປັນ ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ດື່ ມ

ເຫ້ົຼາແລະ ສູບຢາ ຢາເສບຕິດ ສະຫນອງ ໃນ ການສ້າງມະນຸດ ຂອງເຊື ້ ອ

ໃນ heredity ທີ່ ຖື ກປະໄວ້ ໂດຍຜົນ ອຸດົມສົມບູນ ໄດ້.
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ " ຊ່&ວຊານ" ໃນພາກສະຫນາມ ນີ ້ ເພ່ືອ decipher 

ທັງຫມົດນີ ້ ແລະຈະສາມາດ ບ່ົງບອກໃຫ້ ຜູ້ອ່ານ ຄໍ າອຸປະມາ ນີ ້  , ປະເພດ

ການສົນທະນາ ກ່&ວກັບມັນ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ສົນທະນາ

ກ່&ວກັບມັນ ໄດ້, ມີ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດ.ພວກເຂົ າໄດ້ເຫັນ ບາງຄ້ັງ

ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ກ່&ວກັບການອື່ ນໆ ແມ່ນເຫັນໄດ້ evil.

ວິ ທີ ການມາ ?

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດ ວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ວ່າພວກເຮົ າມີ

ຢູ່ຂ້າງເທິ ງ referenciei , ທ່ານບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ສະເຫມີໄປກັບ

ເຈດຕະນາຮ້າຍ , ມັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ໃຫ້ອະໄພ, ໄດ້ຮັບການ ປະກາດ

ທີ່ ດີ !

ວິ ທີ ການມາ ?

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ມັນ, ມາດຕະຖານ, ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ແລະຊີ ວິ ດ ຄໍ າສ່ັງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ, ເປັນຮູບແບບຂອງ

ທະເຍີ ທະຍານ ທີ່ ຈະສາມາດ ທີ່ ຈະມີ ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ  .

ຄວາມສໍ າພັນ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ 22, ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ໃນກອງທັບ, 

ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄປ, ແຕ່ ກົດຫມາຍໄດ້ ກ່າວວ່າດ່ັງນ້ັນ .ແລະວ່າ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຄວາມສໍ າພັນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ , passion ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະບໍ່ ມີ  cristina ດ&ວກັນ, ແລະໃນທີ່ ນີ ້ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການພົວພັນ ທີ່

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ປາດຖະຫນາ ທີ່ ຈະ, ພວກເຮົ າທັງຫມົດ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ
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ຊອກຫາຄູ່ ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງພວກເຮົ າ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ໄດ້.

ພຣະອົງ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ແບບສຸມ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່ານາງ ໄດ້ໄປ

ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ດີ , ແລະ ວ່າເປັນບ່ອນທີ່

ບາງທີ ນາງ ໄດ້ ທີ່ ຈະມີ ພະລັງງານ ພ&ງເລັກນ້ອຍຫຼາຍ ກວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ພຣະອົງຮັກ ທີ່ ຍິ ງແມ່ນ ອິ ດສາ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນອິ ດ ເປັນບ້າ, ເປັນ

jealousy ສຸຂະພາບແລະ ຄວາມອິ ດສາ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ເຈັບ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ທີ່ ຈະສາມາດ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະບັງຄັບ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ

ທີ່ ຈະຢູ່ກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບການ ກໍານົດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ພ&ງແຕ່ຖ້າວ່າ ການສູນເສຍ

ຈະສູນເສຍການ ແມ່ຍິ ງຂອງ ຊີ ວິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ວ່າມັນ

ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກໄປ Bairro Alto ແລະ ນາງໄດ້ໄປ

disco ໃນພາກສະຫນາມ ຂະຫນາດນ້ອຍ , ພວກເຮົ າ ປຶ ກສາຫາລື

ແລະວ່າເປັນ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ , ບາງທີ ມັນ ບໍ່ ແມ່ນ

ນາງຈະ, ອ້າຍ ບໍ່ ເຄີ ຍ ຍອມຮັບ ຄວາມສໍ າພັນ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຕ່ໍສູ້ ກັບພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມ ທີ່ ຈະຮັກ tina, 

ແຕ່ໃຊ້ເວລາ ນີ ້ ແມ່ນ ປັດຈຸບັນຂອງ ສະຖານະການ , ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

liked ໃຫ້ເຂົ າ, ແຕ່ ເຂົ າບໍ່ ຍອມຮັບ ວິ ທີ ການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊີ ວິ ດ , 

ບໍ່ ເຄີ ຍ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ່ັງນ້ັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ເຄີ ຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວ່າມັນແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໂດຍທີ່ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ດ&ວກັນ.
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ການ harmed ບໍ່ ຫຼາຍ, ແຕ່ ເຂົ າບໍ່ ຍອມຮັບ ສາຍພົວພັນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບ ຊິ ດສະເຕີ ຂອງຕົນ.ພຣະອົງ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພ&ງແຕ່ຄວາມຈິ ງ ຂອງສະພາບການ ນ້ັນ, ພວກເຮົ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ໃນບ້ານດ&ວກັນ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ເກັບຮັກສາໄວ້ ຄວາມສໍ າພັນ

ທີ່ ວ່າການ ຂອງການສ້າງ ຂອງພວກເຮົ າ.

ແມ່ຂອງນາງໄດ້ ມາ ຈາກເຂົ າເຈົ ້ າ, ແນວຄວາມຄິ ດ housewife , 

ພຣະບິ ດາ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ ້ າ ທີ່ ດີ  raul ໄດ້.

ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ພ&ງແຕ່ຢູ່ໃນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ແມ່ຍິ ງ, 

ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບ ລະດັບຄວາມສູງ ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານ ເພ່ືອປະກາດ ພາສີ ມັນ

ຍ່ານ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ , ແຕ່ວ່າມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ແລ້ວ

ໄດ້ສຶ ກສາ .

ແລະໃຊ້ເວລາ ນີ ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ເຫັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ ອາຍຸສູງສຸດ

ມີ ຂະຫນາດນ້ອຍ ເຂົ າໄດ້, ເຂົ າ ໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບ ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ ແລະສໍ າລັບ

ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ ໄດ້: ພ່ໍ, ແມ່ , ບ້ານເຮື ອນ , ອາຫານ ບໍ່ ໄດ້ລ້ົມເຫຼວ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບໍ່ ເຄີ ຍ ສົບຜົນສໍ າເລັດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ ໄດ້ເງິ ນເດື ອນ ຕໍ່າ ທີ່ ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ, 11 ໄດ້

tales ທີ່ ໄດ້ຈ່າຍ ລາຍໄດ້ ແລະບໍ່ ມີ ແມ່ນພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່

ໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ ໄດ້, ບໍ່ ມີ  , ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ ຂາດ ສະບ&ງອາຫານ .

ດ່ັງນ້ັນ, ມັນ ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ , ວ່າແມ່ນ, 

ການປົດຕໍາແຫນ່ງ ສາມາດ ນໍ າໄປສູ່ການ ລື ມ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຄິ ດວ່າມັນແມ່ນ ຫນຶ່ ງ ທີ່ ໄດ້ຖື ກປ່ອຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ ການຮ&ນຮູ້ , 

ການສູນເສຍ ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະ react ໃນວິ ທີ ການ ດ&ວກັນ

ກັບເຂົ າ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ເຂົ າເປັນ hero ເປັນ , ເປັນຜູ້ຊາຍ ລູກຊາຍ ຕ່ໍສູ້

ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ຖ່ອມຕົນ, grandmother, Elvira, ແມ່ນການທີ່ ມີ

ໃຜຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຈົນກ່ວາ ອາຍຸສູງສຸດ ຂອງ 6 , ຈົນກວ່າເຂົ າ

ໄດ້ໄປໂຮງຮ&ນ , ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ... ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອgrandmother ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ ຂອງການ ຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍກົງ ຂອງພຣະບິ ດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາຍັງ ມີ ຕາ ຂອງເຂົ າ ເປີ ດກ້ວາງ , 

ແຕ່ວ່າມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້.

ມີ ແນວຄິ ດທີ່ ເລື່ ອງ ຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້.

ມີ ບົດລາຍງານ ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ທີ່ ອາດຈະມີຢູ່ ໃນໂລກ.ວິ ທີ ການມາ ?

ປະຈຸບັນ ມີ ໃຜສາມາດ ມາໂພດໄດ້ ໂດຍວິ ທີ ການ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຂອງ ຊີ ວິ ດ

ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ ຂອງຕໍາແຫນ່ງ ທີ່ ເຂົ າ ມີບົດບາດ ຫຼື ທາດ ສັງຄົມ.

ດ່ັງນ້ັນສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງໂຄງການນີ ້  , ແນວຄິ ດທີ່ ແທ້ບໍ່ ມີ ໃຜ

ສາມາດໄດ້ຮັບ ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ ຂອງສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ມີ ຫລັກຖານ ສີ ມັງ , ie ສີ ມັງ

ໄດ້.

ວິ ທີ ການມາ ?
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ດ່ັງນ້ັນ ການຄຸ້ມຄອງ ກົດຫມາຍແລະ ພວກເຮົ າທັງຫມົດ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງ

, ພວກເຮົ າບໍ່ ຄວນຈະຂ້າ , ລັກແລະ ການຂ່ົມຂື ນ.

ແຕ່ເຮົ າສາມາດ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ອາລຸນຂອງ ມະນຸດແລະ

ເຫດການດ່ັງກ່າວ ສໍ າເລັດຜົນ , ເພາະວ່າ ເລື່ ອງການແມ່ນອີ ງ ໃສ່ວ່າ.

ພວກເຮົ າ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ສະເຫມີວ່າຈະ ການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ

ນ້ັນ, ສິ່ ງທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ .

ແລະມັນ ແມ່ນແທ້ໆ ທີ່ ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ສໍ າລັບສາເຫດ ຫນຶ່ ງ, ພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ ສື ບຕ່ໍ ຍັງມີ ຢູ່ແລະ ມີຢູ່ ໃນທ່ົວໂລກ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ຮູ້ວ່າ, ຈະສາມາດ ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ ້  , ແຕ່ວ່າມັນ

ສາມາດ ຖື ກລົບກວນ ການອ່ານ ອ່ານ ໄດ້, ສາມາດ ຫັນເອົ າ

ຄວາມສົນໃຈຈາກ ເລື່ ອງຈິ ງ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ.

ແຕ່ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນ ຄໍ າອຸປະມາ ວ່າໃນໄລຍະ ປື ້ ມທັງຫມົດ ສະເຫມີໄປຈະ ມີຢູ່

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າຈະກໍາ ທີ່ ດີ ກວ່າແລະ ເຂົ ້ າໃຈ ສະຖານະການ

ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ປະສົບການ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ໃນຄໍ າສ່ັງ ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ ວ່າມັນແມ່ນການ ທັງຫມົດພາຍໃນ

ສັງຄົມບ່ອນທີ່ ໄດ້ມີ ການສະເຫມີ ຊີ ວິ ດ ແລະຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຂອງສັງຄົມ

ມີ ສຸຂະພາບ ເພາະວ່າຕາ ຂອງຜູ້ອື່ ນ ອາດຈະເປັນ ຢູດາ ເປັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ

ແມ່ນເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນຫຼາຍໃນ ຊີ ວິ ດ, ສິ່ ງ ທີ່ ພວກເຮົ າ sow 
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ແມ່ນຫມາກວ່າພວກເຮົ າຈະ reap.

ແຕ່ ຢູ່ທາງຫນ້າ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ປິ່ ນປົວທີ່ ດີ  , ເພ່ືອຈະ ເປັນແບບຢ່າງ

, ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີເຫັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຕ້ອງການຢາກເຫັນ

ຄົນເປັນ ວິ ທີ ການ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້, warrior ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ສະເຫມີ

win ແລະໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ໄວຫນຸ່ມ ຫຼາຍ.

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກ່າວມາວ່າ ງ່າຍແມ່ນ ບໍ່ ງ່ າຍ, ແຕ່ວ່າ

ການຍາກທີ່ ວ່າເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຂະຫນານນາມ ລ່າສັດໄດ້.

ຫັຼງຈາກທີ່ ໂຈມຕີ ກັບ slap ໃນໃບຫນ້າ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ການທີ່ ເຂົ າໄດ້ ສູນເສຍໄປ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ໃນສາຍຕາຂອງ , ນາງໄດ້ ຕ່ໍມາ ພະຍາຍາມ ເພ່ືອດໍ າເນີ ນການ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ແລະມັນ ແມ່ນການມີວ່າ

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນໃນ ເລື່ ອງຄວາມຈິ ງຂອງ ອາຊະຍາກໍາ , ແຕ່ວ່າມີ

ປະຫວັດສາດ, ໄດ້ແຍກອອກ ແລ້ວໃນເວລາ ປະຕິບັດ ຫົກເດື ອນໃນຄຸກ

ຂອງທະຫານ ໃນ Santarm , ນີ ້ ແມ່ນການ ຄຸກ ທະຫານ.

ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ມີ ການ ຕັດສິ ນລົງໂທດ Arnaldo , ວ່າ ເປັນເລື່ ອງຂອງ

ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຊັກ ກ່&ວກັບວິ ທີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ພາຍໃນ ຄຸກ, ໃນ

ປື ້ ມບັນທຶກຂອງ ການຂະຫຍາຍ ອ່ານຈະ ເຂົ ້ າໃຈ ສະພາບແວດລ້ອມ

ທາງສັງຄົມ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ໃນຄຸກ ກໍລະນີ ນີ ້  , ຕິດ ຫົກເດື ອນ ໄດ້ຮັບການ

ໃຫ້ອະໄພໂດຍ Pope ໄດ້.

ມັນ ແມ່ນການທັງຫມົດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດ ລົງທຶ ນເພ່ືອ ນໍ າໄປສູ່
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ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ  , ໄດ້ ແຍກອອກຈາກ ອ່າງ ເຈົ ້ າ.ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຮັດຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພະຍາຍາມ ໂຊກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ .

ຍັງໄດ້ຮັບການ ເຮັດວ&ກກ່&ວກັບ ປາຍ ຂ&ນ ເປັນລັດຖະກອນ

ຂອງຊ່າງໄມ້ ເປັນ.ດໍ າ ຢ້ານກົວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ເຮັດວ&ກຮ່ວມກັບ ສາຍໄຟ

ສີ ຂ&ວ ສີ ດໍ າ , ປະຊາຊົນ ທີ່ ດີ ຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ມີຊີ ວິ ດ ທີ່ ດີ ກວ່າ

ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ຢູ່ເຮື ອນ.

ປອກຕຸຍການ ສະແຫວງຫາ ທີ່ ຈະມີ ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ ຢູ່ໃນປະເທດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

ບໍ່ ສາມາດ ມີ ການຊອກຫາ ສະນ້ັນ ທີ່ ໄດ້ນໍ າພາ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າກັບ

immigrate ປະເທດ ຂອງຕົນເອງ.

ມັນ ແມ່ນການງ່າຍຕ່ໍ ການທີ່ ຈະເບິ່ ງ ປອກຕຸຍການ ຊາຍແດນຕິດຈອດ

.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃກ້ຊິ ດ ຂອງ ຄາຊັກສະຖານ , 

ອາໄສຢູ່ ກັບເຂົ າເຈົ ້ າ , Cape Verde ໄດ້ nicknamed ບໍ່ ດີ ເພາະວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ເພ່ືອຕ້ານການ ຄວາມບໍ່ ເທ່ົາທ&ມ ແລະໃນເວລາ

ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ມາ ຫາປອກຕຸຍການ ໄດ້ ທຸກຄົນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການ ຍອມຮັບໄດ້ດີ  , 

ຍ້ອນວ່າມັນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ສົງຄາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະໃນເວລາ ທີ່ ໄດ້ຖື ກ

pissed ຍັງ , ນີ ້ ແມ່ນ Chavalito ເປັນ, ນີ ້ ແມ່ນ ຕື່ ນຂຶ ້ ນແລະ ໄດ້

ເລີ່ ມຕ້ົນສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜຕ້ອງ ເດັກນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ກັບ

wander , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ vadiador , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ

vagueador .
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ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ realm ຂອງ ປະສົບການທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ , ໄດ້ເຫັນ

ການແຍກຕ່າງຫາກ ຂອງພ່ໍແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ອາຍຸສູງສຸດ 8 , 

ເປັນແມ່ນ ການສຶ ກສາ, ແລະການເຊັ່ ນນ້ັນ ແລ້ວ ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້

ຈະເອົ າມາໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າລົງ ໄດ້ດີ ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ການປົດຕໍາແຫນ່ງ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ  hero ໄດ້.

ເບິ່ ງ ການສູນເສຍນີ ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນ ອາຍຸສູງສຸດ ໄວຫນຸ່ມ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ ຮັກພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

summer ທຸກຈະ ໄປໂດຍຜ່ານການ ກັບມັນ ຈົນກ່ວາ 17 ປີ ຕ່ໍມາ

ຍັງສື ບຕ່ໍ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າແມ່ນຢູ່ໃນ ກອງທັບ, ແຕ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ພ້ືນ ທີ່ ເປັນ ທໍາມະຊາດ.

ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າແມ່ນຢູ່ໃນ ຕ້ົນໄມ້ຊາວ ປາກ ໃນ ການປະຕິບັດ

ການບໍ ລິ ການ ການຂົນສ່ົງ ໂຮງຮ&ນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ວັນພັກ

ກັບພຣະອົງ.

ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ ແຂງ, ມີ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຍາກ , 

ການສູນເສຍ ພ່ໍຂອງລາວ ປີ  com14 ແມ່ນ ທະເຍີ ທະຍານ ຂອງ

grandmother ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນຊີ ວິ ດ , ມີ

ສະຫນັບສະຫນູນ ຫຼາຍແລະມີ ເງິ ນຫຼາຍ.

ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການຍົກຟ້ອງ ຂອງຕົນໄດ້ , 

ຄວາມຮັກ, ມັນແມ່ນ ຍ້ອນວ່າ liked ເປັນຂະ hasty ຈາກພັກ , ຈະ
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ບໍ່ ເຄີ ຍເຫັນ ພ່ໍຂອງລາວ , ແຕ່ຂະຫຍາຍ ການຍາກທີ່ ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່

ຂອງຕົນ, ນີ ້ ແມ່ນລູກຊາຍ ອີ ກຕ່ໍໄປ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ທີ່ ບ້ານແມ່.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ຫົກ ປີ ທີ່ ມີ  grandmother ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແຕ່ວິ ທີ ການຍາກທີ່ ມັນແມ່ນການ, ໄດ້ ຈາກຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ຂະຫຍາຍຕົວ

ຢ່າງຫນັກ , ບໍ່ ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ starve.

ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າແມ່ນ ແຮ່ທາດເປັນ.ຊອກຫາສໍ າລັບ ທຸລະກິດ ແຮ່ , 

ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ໄດ້ເຮັດວ&ກ ບໍ່ ມີ , cyclist ແມ່ນ ຍັງມີ ຢູ່ໃນ ເວລາທີ່

ທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ກອງທັບ ແລະສື ບຕ່ໍ ເຮັດວ&ກທີ່ ຕົນ ມີ.

ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ຊາຍ ປົກກະຕິ, ທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ໂດຍບໍ່ ມີ

ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງ ຊີ ວິ ດ , ມັນເປັນ ການຮັບປະກັນ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ທັງຫມົດທີ່ ມີ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຕົນເອງ ຢ່າງພ&ງພໍ.

ມັນໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນ , ເປັນລາວ ໄດ້ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ ແຂງ, ຫມູ່ເພ່ືອນ

ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ , ເພ່ືອນຂອງ ເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ ຄໍ າສັບຕ່າງໆ

ຈໍ ານວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ຄວາມນັບຖື ແລະຊື່ ສັດ.

ວ່າສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ ສະເຫມີ ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອອກຈາກການ, 

ແຕ່ວ່າມັນ ແມ່ນການ, ບໍ່ ມີ  , ນີ ້ ແມ່ນ ແຍກຕ່າງຫາກ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ

retreated ນ້ອຍເປັນ , ບໍ່ ດໍ າເນີ ນການ ຕິດຕາມກວດກາ

ໃນຕ່ໍຫນ້າຂອງ ວິ ທີ ການ ຂອງການເປັນແລະ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດ , 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ຈະ ເອົ າຊະນະ ອຸປະສັກ ແລະ ໄດ້ຊີ ວິ ດ ຮັບປະກັນ

ວ&ກເຮັດງານທໍາ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ໃນອະນາຄົດ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງ ທີ່ ຈະ
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ໃຫ້ກໍາເນີ ດ , ມີ ເດັກນ້ອຍທີ່ ດີ ທີ່ ທັງຫມົດ, ພວກເຮົ າ ມີ ຄ່າຄວນທີ່

ຈະເປັນ ລູກໆຂອງພຣະອົງ , ແຕ່ຍັງ ມີ ການ ຂາດຄວາມເຂົ ້ າໃຈ

ແລະຄວາມສັດຊື່ ຢູ່ໃນສ່ວນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ

trickster ທີ່ ຈະ ເປັນໄດ້ .

ການ whiplash ທາງຈິ ດໃຈຂອງ sensation ມາ ພ&ງແຕ່ຊຸດໂຊມ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງ ທີ່ ດີ ທີ່ ຈະເຮັດໄດ້ , ແຕ່ວ່າ

ໄດ້ຮັບພ&ງແຕ່ ເປັນການຊ່ົວຮ້າຍ ໂດຍການແຍກ ພ&ງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຄິ ດ evil.

ແລະວ່າ ເຮັດແນວໃດມັນ ທັງຫມົດໄດ້ລົງ ໂທດຂອງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ .

ເລີ່ ມມາແຕ່ ໃສ?

ມັນເປັນ ແຍກຕ່າງຫາກ ໄດ້, ນີ ້ ແມ່ນ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ

ທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມ ໂດຍ ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ , ແຕ່ວ່າມັນ ໄດ້ມີ ການ ວິ ທີ ການ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງຊີ ວິ ດ ໄດ້ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ປອດໄພຈາກການ ເປັນຫ່ວງຂອງ ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ ລາວໄດ້

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ແຕ່ ປະຕິຍານ ມີ , ທີ່ ທ່ານອອກຈາກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ບໍ່ ເຄີ ຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໃຫ້ ຫຼາຍ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສື ບຕ່ໍວິ ທີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງຊີ ວິ ດ ໄດ້ດື່ ມ ແລະ

ການລັກຂະໂມຍ ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຍັງ ຄ້ົນ ແລະຄ້ົນຫາ ມັນຫຼາຍຄ້ັງ

ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ນາງໄດ້ຫັນໄປ ຕ້ອງການຮັບເອົ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ບໍ່ ຮູ້ວ່າທ່ານ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທຸກທໍລະມານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່
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ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ກັບຄື ນໄປ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າແມ່ນການເຈັບປວດ , 

ແຕ່ສະເຫມີ ໄປອາໄສຢູ່ ແລະຍັງ ມີ ມັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ມີມັນຢູ່ໃນ ຈິ ດໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຫຼາຍປີ ນ້ັນ ຢູ່ໃນຄຸກ ຄິ ດສະເຫມີ ວ່າມັນ ສະເຫມີ ໄດ້ເພ່ືອ

ຈະເປັນ ປະຈຸບັນໃນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ການແຂງຄ່າ

ຫຼາຍສໍ າລັບການ passion ນີ ້ , ບໍ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ເທ່ົາທ&ມກັນ ຄົນອື່ ນ.

Linhó , ຫັຼງຈາກສາມ ເດື ອນຂອງການ ປ້ອງກັນ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Linhó ຕັດສິ ນລົງໂທດ , ເລື່ ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ປະມານ bravery ຂອງ ຖືກຈໍ າກັດ ໂດຍ ຄວາມກ້າຫານ , 

ດ່ັງນ້ັນໃນ ທີ່ ພວກເຮົ າມີ ການຈັດການກັບ ໂລກ ຂອງຄົນອື່ ນໄດ້ , ສິ່ ງທີ່

ເກີດຂຶ ້ ນແມ່ນ ການນີ ້ , ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ວ່າເສ້ັນທາງທີ່ ສາມາດຈະ

ຍາວເກີນໄປ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ໃນ , ໄດ້ຫັນ ເຂົ ້ າໄປໃນ ການດໍ າເນີ ນງານ

ໄກ່ປ່າໄດ້, ມັນແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ງ່ າຍທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະຈັດການ ກັບຄົນທີ່ ມີ

ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ ອາຊະຍາກໍາ ແລະການ ແມ່ນຢູ່ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ເປັນໂລກທີ່ ປົກຄອງ ຕາມກົດຫມາຍຂອງ ຮັກ ໄດ້, ແລະ ໃນເວລາທີ່

ພວກເຮົ າໄດ້ອ່ານມີ donkeys ມີ ການຈັດການ ກັບເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ smart ເກີນໄປສາມາດ ຫຸຼດລົງ, 

ດ່ັງນ້ັນຊີ ວິ ດ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ປະຕິບັດ ບໍ່ ໄດ້ສະນ້ັນ ພ້ືນຖານ

ບໍ່ ໄດ້ ທະເລ ຫຼາຍ, ທີ່ ແມ່ນຄວາມລອດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນີ ້ ແມ່ນ

ວິ ທີ ການ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລື ອກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໄຊຊະນະ , ແຕ່ວ່າ

ການເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຍາວນານແລະ ເປັນການເລີ່ ມຕ້ົນ
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ທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນຕົວເອງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ແມ່ຍິ ງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ອິ ດສະລະພາບ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນຕົວເອງ

stuck, ການສູນເສຍແລະ ການໃຫມ່ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ

ທັງຫມົດທີ່ ອາດ ຈະຢູ່ໃນ ປີ ຈະສາມາດຜ່ານ ບໍ່ ມີ .ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຮັດຫຍັງ?ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ການເຄົ າລົບ, 

ມັນບໍ່ ແມ່ນງ່າຍ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ ພ&ງພໍ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ເຂົ ້ າໄປໃນ

ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງຂອງ ຄວາມຮຸນແຮງ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ ້ ນ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄປ ໂດຍຜ່ານການ ເປັນປົກກະຕິ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຕ່ໍມາ ເພ່ືອຮັບຮູ້, ປົກກະຕິທີ່ ຫັຼງຈາກທີ່ ເບິ່ ງ ໄດ້ ເບື່ ອຫນ່າຍ

ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ຄິ ດວ່າ ທຸກມະນຸດ ສາມາດເຮັດ

ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ສະນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ ແຕ່ລະຄົນອື່ ນໆ ເພາະວ່າ ຢາເສບຕິດ

ການຂາຍ ແຕ່ລະຄົນ , ຄົນອື່ ນແມ່ນ ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ ເພາະວ່າຊີ ວິ ດ

ຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່  revolves ປະມານ ການຜູກຂາດ ແມ່ນ

ຢາເສບຕິດ ເພາະວ່າ ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການສູບຢາ

heroin, ດ່ັງທີ່ ເຄີ ຍ ເຂົ ້ າໄປແລ້ວ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການບໍ ລິ ໂພກ

ຫຼາຍເກີ ນໄປຂອງ cocaine , ເຮໂຣ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ , 

ແຕ່ວ່າຮູບແບບ ຂອງການຫ້ິຼນ, ເຮໂຣ ຄວັນຢາສູບ look'll , ແຕ່

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພົບເຫັນ ດ້ວຍຕົນເອງ ກໍາລັງກອດ ບໍ່ ສາມາດເຮັດ

ຫຍັງ, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ທີ່ ຈະ ເຮັດແນວໃດ, ແຕ່ວ່າມັນ

ຈະໄດ້ຮັບການ ລາຍງານ ຕ່ໍມາ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ເລີ່ ມຕ້ົນນີ ້ ແມ່ນຈະມີ

ຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ fleeing ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ
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ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມສຸກ ໄດ້, ພ&ງແຕ່ ໄດ້ລາອອກໄປ ເຮໂຣ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້

ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ ຄວາມຄິ ດ ຂອງການມີ ເພດສໍ າພັນ ໄດ້, ໄດ້

ຂັບເຄື່ ອນໂດຍ ສານເຄມີທີ່ ອາດຈະບໍ່ ຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າປະມານ

ນີ ້ .ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຮັກ ສະຫງົບ ເປັນ ທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະໄດ້ຮັບ ຄວາມຮັກ

ອັນຍິ່ ງໃຫຍ່, ແຕ່ສິ່ ງ ຫນຶ່ ງ ທີ່ ຮັບປະກັນ , ແຕ່ບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ພະຍາຍາມ

, ທ່ານບໍ່ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ສູບຢາ , ມີ ສະເຫມີ ລັກສະນະ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນຜູ້ນໍ າ ທີ່ ເຫັນ ຜູ້ອື່ ນຢູ່ໃນ ລະດັບ ທີ່ ຈະ

ບັນຊາ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ , ມັນເປັນການ ເຈັບປວດ, ມັນ

ເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະແຕກ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕັດສິ ນໃຈບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ເສຍໃຈນໍ າ ສໍ າລັບໃຜ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງບໍ່ ມີ , ໄດ້ມີ ການ

ຈ່າຍຄ່າ ຫນີ ້ ສິ ນຂອງ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ , ແຕ່ ເສ້ັນທາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແມ່ນບໍ່ ດີ ຫຼາຍ , ໄດ້ ຮ&ນຮູ້ບົດຮ&ນ ນີ ້ ກ່ອນຫນ້ານ້ັນ ຈະທຸບຕີ ແລະບໍ່ ໄດ້

ສູນເສຍເນື່ ອງຈາກ ໄດ້ອອກມາໃນ ພາກກາງຂອງ ປະໂຫຍກ ໄດ້, ແຕ່ວ່າ

ຮູບພາບທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຖື ກໄຟໄຫມ້ , ໄດ້ ອ້າງອິ ງ ດີ , ບໍ່ ມີ ບັນຊີ ຂອງ

passage ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍຜ່ານການ ປີ ນີ ້ ຢູ່ໃນຄຸກ ໄດ້, 

ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ ເປັນຫັຼກການ ຍາກ , ໂດຍທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດ ໄດ້ຮັບກໍ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ການສູບຢາ ສໍ າລັບປີ ກັບ

ຢາເສບຕິດ ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປ່ອຍ ເປັນຄວາມຕ້ອງການ

ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ ທີ່ ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ , ມັນເປັນ ຂໍ ້ ກໍານົດ

ຢ່າງມີ ເຫດຜົນ ມີ ຄວາມສຸກ, ກໍານົດ ສິ ດເສລີ ພາບ ທີ່ ຈະຍ່າງໄປ ລົດຊາດ

ທີ່ ສວຍງາມ, ປີ ທັງຫມົດເຫ່ົຼານີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ຮັກທີ່ ຂ້າພະ ກ່ໍສ້າງບໍ່ ມີ  , 
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ແຕ່ວ່າຈະເປັນສໍ າລັບ ຕ່ໍມາ, ໃນປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສົນທະນາ

ກ່&ວກັບ ການເດີ ນທາງ ທີ່ ຫຼາຍກວ່າ ການໄດ້, ບໍ່ ຮູ້ວ່າວິ ທີ ການທັງຫມົດ

ຈະເລີ່ ມຕ້ົນດ້ວຍ ການເຂົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ນັກໂທດ ຜູ້ທີ່ ຊອກຫາ ສໍ າລັບການ

ສະຫວັດດີ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຊີ ວິ ດ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ໃນການ, ແຕ່ວ່າ

ຫົວຂໍ ້ ທັງຫມົດ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນຄວາມຜາສຸກ ຂອງພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດ

ຂໍ ອຸທອນ ກັບທຸກຄົນ ທີ່ ເບິ່ ງຄື ວ່າ ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ , ອາດຈະ ໃຫ້ບໍ່ ພໍໃຈ

ຢູ່ໃນຈຸດຕ່າງໆ , ຄ້ັງທໍາອິ ດ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ຖືກລັກ , ຄ້ັງທີ ສອງ

ສາມາດເຮັດໃຫ້ ສໍ າລອງ , ການເຮັດວ&ກ , ຄວາມຮັກ ຫຼື

ພາກສ່ວນທີ ສາມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ housewife ໂດຍມື ້ , ມີ ຫຼາຍຊະນິ ດ

ຂອງມະນຸດ ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ສະເຫມີໄປຈະ

ເປັນຮູ້ວ່າໄປ ພາຍໃນ ຈິ ດວິ ນຍານຫືຼ ວ່າທຸກຄົນທີ່ ມັກ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ເລື ອກ

ສິ ດທີ່ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການ harmed , ແຕ່ ນອກຈາກ ວ່າບໍ່ ມີ

ເປັນຈຸດສໍ າຄັນ ຫຼາຍຍັງ, ເຄີ ຍ, ເຄີ ຍ , ທ່ານສາມາດຊື ້ ມິດ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ໄດ້,confrontation ເປັນການຍາກຫຼາຍ ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ມີ

ແມ່ນຜູ້ທີ່ ມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, confrontation ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ແມ່ນວ່າງ , ວ່າງ ຢູ່ໃນຫນຶ່ ງໃນ ມື ແລະ ເປັນທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ເປັນທັງຫມົດທີ່

ຈະ ຕື ້ ຫຼື ນາງໄດ້ໃຫ້ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ , ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ທັນທີ ທີ່ ມີ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແຕ່ ຕ້ອງການຢາກ ໄປຍ່າງນ້ັນ ຕ້ອງການຢາກຍ່າງ

ວິ ທີ ການຍາກ ໄດ້, ມັນແມ່ນ ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ໃຊ້ເວລາ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍາວ ທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ ໄດ້, ຂ້າງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນການສະເຫມີ
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ທາງຈິ ດໃຈ ຫຼາຍກວ່າ.

ມັນແມ່ນການຈາກ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ພົບເຫັນ ເສ້ັນທາງຂອງການ ສິ ນຄ້າ

ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ, ບໍ່ ເຊື່ ອວ່າ ໃນທີ່ ດີ  , ພ&ງແຕ່ໄດ້ເຫັນ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.ວິ ທີ ການມາ ?ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ເບື່ ອຫນ່າຍ ກັບຕົນເອງ, ເພາະວ່າຕາ ຂອງຄົນອື່ ນ ແມ່ນພ&ງແຕ່ ເປັນ

bitch , bitch ແມ່ນໄລຍະ ນາດັດແກ້ ທີ່ ພວກເຮົ າພວກເຮົ າ ນໍ າໃຊ້, ຊຶ່ ງ

ຫມາຍຄວາມວ່າ slacker , ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ອຸທິ ດໃຫ້ ເຫດອື່ ນ ໆ

ກວ່າທີ່ ໄດ້ລາອອກໄປ ຢ່າງໃດເຮັດແນວໃດ, ສະເຫມີ ໄປ ວິ ທີ ທາງຫນຶ່ ງ

ຜູ້ທີ່ ສະເຫມີ ເຮັດໃຫ້ ສະຫວັນ , ພະລັງງານ ແມ່ນບໍ່ ມີ , ຄວາມເຊື່ ອ

ຂອງຄວາມຫວັງແລະ ສັດທາ, ແລະສະເຫມີໄປ ປະຕິບັດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພາຍໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ homicides ໃນມີ.

ແຕ່ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ marimbar ສໍ າລັບການນີ ້  , ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ເປັນອັນຕະລາຍ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຄວາມຈິ ງຈະ ບອກ, ແລະ ມັນແມ່ນແທ້ ວິ ທີ ການນີ ້

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ unstable ຫຼາຍ, ບໍ່ ແນ່ນອນ, 

ແລະ ອໍ ານວຍການ ໂຮງຮ&ນ ໄດ້ສ່ົງເສີ ມໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າທີ່ ຈະສື ບຕ່ໍ

ການສຶ ກສາ ຂອງຕົນ, ແຕ່ ວ່າ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ , ພ&ງແຕ່

ບໍ່ ໄດ້ທັງຫມົດ ການສຶ ກສາ, ໄດ້ມີ ສະຫນັບສະຫນູນ ຂອງຄອບຄົວ, 

ການຮັບປະກັນ ສະຫນັບສະຫນູນ .

ນີ ້ ສະເຫມີ ມີ ຢູ່ ໃນເວລາທີ່ ມັນໄດ້ຖື ກ ເອົ າປະກັນໄພ ທີ່ ມີ ວິ ທີ ການ
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ທີ່ ເຢັນເພ່ືອ ອາໄສຢູ່ ແລະຈະສາມາດ ທີ່ ຈະຂໍ ການ ສິ່ ງທີ່

ເປັນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ , ມັນ ເອີ ້ ນວ່າ ການຮັບປະກັນ ສະຫນັບສະຫນູນ

ວ່າເປັນຫຍັງ, ໃນກົດຫມາຍ ແມ່ນຜູ້ທີ່ ມີ ທີ່ ໃຫ້ ພວກເຮົ າບໍ່ ດີ ໃນເວລາທີ່

ພວກເຮົ າ pushed ແລະ ໄດ້ຮັບການ defeated ໂດຍລະບົບ, 

ເນື່ ອງຈາກວ່າບໍ່ ມີ ພວກເຮົ າ pushed ກັບ ລະບົບທີ່ ບໍ່ ມີ ເງິ ນ ເປັນເງິ ນ

ທັງຫມົດຍັງດີ  , ວ&ກງານ ຍຸຕິທໍາ, ເພາະວ່າຖ້າຫາກ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ແລ້ວ.

ຍ້ອນວ່າເຂົ າເຈົ ້ າ ເຊື່ ອໃນທ່ານ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ທີ່ ຈະ ມີ ການປ່&ນແປງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ພະນັກງານ, 

ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ມີ ການ ຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ກໍານົດໄວ້ ສໍ າລັບການອອກ

ຄວາມຍຸດຕິທໍາ , ມີ ການຮ້ອງຮ&ນ ກັບການສໍ າຫຼວດ

ຂອງການເປີ ດກວ້າງ , ແຕ່ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້

ເປີ ດການການສື ບສວນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນ ສະເຫມີໄປ ອອກສ&ງ

ເພາະວ່າເຂົ າຮູ້ ເວລາຍ່າງ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວ ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ , ຮູ້

ປົກປ້ອງ ຈະລິ ດ, ຜູ້ທີ່ ດໍ າເນີ ນ ຢາເສບຕິດ ຄຸກ, ຜູ້ອື່ ນບາງ ໄດ້ຮັບທັນທີ

ສິ ້ ນສຸດລົງເຖິງ ຢູ່ໃນຄຸກ.

ບາງສ່ວນຂອງ ເຫ່ົຼານີ ້  cops ຮູ້ແລ້ວ ນັກໂທດໄດ້, excelled ແລະມີ

episode ກັບຫນຶ່ ງຂອງ alfredo ແມ່ນ ຜູ້ຊາຍຂອງ ຕອນກາງຄື ນໄດ້ , 

ຄົນຂອງ ຕອນກາງຄື ນໄດ້ , ສະຫັຼບ explorer ເຮື ອນທີ່ ເປັນຄົນ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ Mafia ໄດ້, ນີ ້ ຄວນຈະມີ ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນການ

ຕໍາຫຼວດ ໃນອະດີ ດ goe ພ&ງແຕ່ວ່າ ໄດ້ກ້າວເດີ ນ ສໍ າລັບ ອາຊະຍາກໍາ

103



ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະມີ ຄວາມສຸກ ທີ່ ຈະບອກວ່າ ໃນຫນັງສື

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ມີ ໃຫ້ເຂົ າ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົ າໄດ້ຮັບ cops ແລະ ໄດ້ມີ ການ episode 

ບວກ ນ້ອຍ ໃນຊີ ວິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບພຣະອົງ , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຂ້າຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນຄຸກ flax, 

ພ&ງແຕ່ຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ແມ່ນແລ້ວ ນັກຮົບເກ່ົາ , ນີ ້ ແມ່ນ ຫ້າ

ໄດ້ພົບກັບ ບໍ່ ມີ .ພຣະອົງຮູ້ວ່າ ເປັນຕົວແທນ ໃນທຸກໆ, ແລະ ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ episode ນີ ້ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ເຈັບປ່ວຍໄດ້ ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ການທັງຫມົດ ທີ່ ກ່&ວຂ້ອງກັບ ນັກໂທດ , ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ

ແຮງຈູງໃຈ ສໍ າລັບທຸກຄົນ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ການຮັບປະກັນ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ພາຍໃນ enclosure 

ໄດ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າໄດ້ຈະ ບໍ່ ມີ , ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກ່າວມາ ຂ້າງເທິ ງນີ ້ ວ່າ Cape Verde ຈະເປັນ ການແຕ່ງງານ, 

ບໍ່ ໄດ້ຜິດພາດ , ໄດ້ຖື ກ, ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ແກ້ແຄ້ນໃຫ້ episode ວ່າ , ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ

ຂ້າຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ ຜູ້ຊາຍກັບ ຫົວຫນ້າໄດ້ , 

ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງການ ການບັງຄັບໃຊ້

ສະຫະພາບແຮງ ຂອງຫນຶ່ ງ ພ&ງແຕ່ ທ່ານເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການຢາກ ຈະ ຕາຍ.

ແຕ່ irony ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນໃນ agrediram- ເທ່ົານ້ັນ, ບໍ່ ໄດ້ຂ້າ

ໃຫ້ເຂົ າ ໄຖ່ຖອນຕົວລາວ ແລະພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
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ມິດຕະພາບ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າ ລາວຮູ້ວ່າ ພາຍໃນເຂົ າ

ບໍ່ ມີ ວັນລື ມ ຕອນ ນີ ້ , ພ&ງແຕ່ ໃຫ້ອະໄພ ເຂົ າເພາະວ່າເຂົ າ ມີ

ຄວາມຖ່ອມຕົນໄດ້ແລະຈະຖື ກ ຫລອກລວງ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ

ເວົ ້ າລົມກ່&ວກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ບໍ່ ໄດ້ໂດຍ ນັກໂທດໄດ້, ແຕ່ວ່າສໍ າລັບ

ການບໍ ລິ ການ ຂອງກອງ ຄຸກ, ແລະທິ ດທາງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເຂົ າຮູ້ວ່າເຂົ າ

ບໍ່ ສາມາດ defeat ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຈະຈ່າຍຄ່າ ລາຄາຂອງ ການເສຍຊີ ວິ ດ

ຕ້ົນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົ າ ຍ່າງແລະ ໃນເວລາທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ຖ່ອມຕົນ ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ເຄົ າລົບນັບຖື ແລະ

ການຍອມຮັບ ເພາະວ່າ ເຂົ າຈະບໍ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຖ້າຫາກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ໄດ້ຕ້ອງການ ເຂົ າ, ແຕ່ ມີ ຈຸດ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ພ&ງແຕ່ ເປັນ ລາຄາທີ່ ສູງ

ທີ່ ຈະຈ່າຍ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ວິ ພາກວິ ຈານ ໂດຍນັກໂທດ ປະຊຸມສະໄຫມ ຜູ້ທີ່

ກ&ດຊັງ cops ການ,ຂ້າພະເຈົ ້ າ achincalhado .

- Nelson ທີ່ ທ່ານຍອມຮັບ ຜູ້ນີ ້ ບໍ່ ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍອມຮັບມັນ ເພາະວ່າພຣະອົງ ທັງຫມົດຂ້າງເທິ ງ ນີ ້ ແມ່ນ

ເປັນມືອາຊີ ບ ເປັນ, won enemies ມີ ອໍ ານາດໃນ ສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ , cops ເປັນ , ນີ ້ ແມ່ນການ ແລກປ່&ນຄວາມຮູ້ , ຮູ້

ດ້ານເທິງຂອງ ພວກເຮົ າແລະ ປະຊາຊົນ ຮູ້ວ່າ ມີອໍ ານາດ ຜູ້ທີ່ ສາມາດ

ຊ່ວຍໃຫ້, ໄພຂ່ົມຂູ່ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຢຸດເຊົ າການ ໂອ້ລົມກັບບຸກຄົນຫືຼ

ການທີ່ ຈະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີ ການເຄົ າລົບ ຂອງພວກເຮົ າແລະ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ພວກເຮົ າ , ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ ເຂົ າມີຊີ ວິ ດ , ມັນເປັນ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ

ຕົວຂອງເຮົ າ, ມິເບຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ໄດ້ກ່າວມາ ໄດ້ ແນວສັນແລະ carlos 
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, ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຢ່າງແນ່ນອນໃນ ພ້ືນທີ່ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ີມຂຶ ້ ນເຖິງ

ໄດ້ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ shoulder ການແກ້ແຄ້ນໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ

ຕົນເອງໄດ້ ມາ ພາຍຫັຼງ, ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ

ເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງການ ຖື ກຂ້າຕາຍ ດ່ັງກ່າວ ບຸກຄົນນີ ້ ເປັນ, ແຕ່ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ ເຂົ າໄປ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງ ການບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ຂອງບຸກຄົນ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຕ່ໍພຣະອົງ, 

ແລະເລື່ ອງຂອງ ອ້າຍນ້ອງເຫລົ່ ານີ ້ ໄດ້carlos , ຖຶກແຊງ ຕາຍໂດຍ

ເປັນພະນັກງານ psp, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ ກັບ, ໄດ້ຖື ກທຸບຕີ ຫຼາຍ , 

ມີ ຄົນຫ້ິຼນ chess ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທີ່ ທ່ານໄດ້ເປັນ "ຊ່&ວຊານ " ໃນ

ພາກສະຫນາມ, ພ&ງແຕ່ຮູ້ວ່າ ວິ ທີ ການ ຫລິ ້ ນເງິ ນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສະເຫມີ ໄປບອກ ທ່ານ, ບໍ່ ມີ ມູນຄ່າມັນ ຫ້ິຼນ,ສໍ າລັບຄວາມຮັກ ຂອງ, 

ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ມີ  , ໄດ້ມີ ການ ສະຫນັບສະຫນຸນ ໂດຍ Manuel 

ແລະ Romao ແລະ badona ທີ່ ວ່າ, ພວກເຮົ າ dealt ເປັນອ້າຍນ້ອງ , 

ມີ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເຊິ່ ງກັນແລະກັນ , ໄດ້ມີ ການທັງຫມົດຂອງ ພວກເຮົ າ

ໃນພາກກາງ ບ່ອນທີ່ ອາຊະຍາກໍາ ສຸດ lurks ທີ ສອງ ທີ່ ຈະ ວິ ນາທີ

ໄດ້ມີ ຫລາຍ ແລະບາງຄ້ັງ ພວກເຮົ າອາດຈະ ໄດ້ຮັບຈັບໄດ້ ຢູ່ເຄິ່ ງກາງແລະ

ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ເຮັດ ການນີ ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະສື ບຕ່ໍ

ວິ ທີ ການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໄພ ຈໍ ານວນຫຼາຍໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ເຊັ່ ນ, ການຮັບປະກັນ ສະຫວັດດີ ການ ຂອງບາງ , 

ແລະເພ່ືອ ໄຊຊະນະ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທີ່ ເປັນ, ຫນຶ່ ງໃນມື ລ້າງ ອື່ ນໆ.

ນີ ້ ແມ່ນ ຄໍ າຂວັນຂອງ , motto ຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ ເຊິ່ ງກັນແລະກັນ , 
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ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ ຄວາມສ່&ງຕ່ໍການ metermos ໃນ ສະຖານະການ

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າໄດ້ຖື ກ ເອີ ້ ນວ່າການ ນີ ້ , ມີ ການຄາດຕະກໍາ ໃນ

linen ເປັນ, ບໍ່ ເຄີ ຍ ເຮັດໃຫ້ມັນ ຢູ່ໃນຄໍ າຖາມ ໄດ້ດີ ແລະມີ ຄວາມສຸກ

ມື ້ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍ່າງ ຂຶ ້ ນກັບ ການຕັດສິ ນໃຈ ນີ ້ ,ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ສາມາດເຮັດໄດ້ , ຄິ ດວ່າ ສະເຫມີ ຂອງ ຕົນເອງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍຄິ ດວ່າ

ໃນຄົນອື່ ນ.

ມັນແມ່ນທັງຫມົດ ຫຼາຍໄວ ກັບການຍົກຍ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບຮ່ອມພູ

ຂອງຊາວຢິ ວ ຫັຼງຈາກແປດປີ ແລ້ວໃນ linen , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ບໍ່ ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຍອມຮັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ດີ , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງ ການທີ່ ຈະ ເປັນອັນຕະລາຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າ

ເຄົ າລົບນັບຖື ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ສະເຫມີ ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ carelessness 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າ.ມີ ແມ່ຍິ ງ

ຜູ້ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ເປັນທາງການໃນ ອຸດສາຫະກໍາ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໄດ້

ເປັນການໄດ້ , ນາງ liked ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ໃຫ້ອະໄພ ຂອງນາງ, ແຕ່

ໃຫ້ອະໄພ ນີ ້ ມີ ລົດຊາດ, ໃນ ວັນທີ່ ເຂົ າ ກໍາລັງຖີ ບລົດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃນຈ່ັນຈັບໄດ້ ແມ່ນແທ້ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ອໍ ານາດຫຼາຍ

ກ່ວາເຄີ ຍ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ເວົ ້ າລົມຫຼາຍກັບເຂົ າເຈົ ້ າມີ cops ການ, 

ເປັນອັນຕະລາຍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍ່າງໄປ ພ້ອມສໍ າລັບການ ຫຍັງ.

ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ ຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ , ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າມາ

ໄດ້ຜ່ານການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າ, ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນອະນາຄົດ ຂອງ

ການສຶ ກສາ ຕາມ ແລະມີ ມັນ ອາໃສຢູ່, ເປັນປັດໄຈ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງເພ່ືອ
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ເປັນດ່ັງນ້ັນ, ແລະພວກເຮົ າ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ ແລະພວກເຮົ າ ໃຊ້ເວລາ

ການສິ ດສອນ ທີ່ ວ່າຊີ ວິ ດ ເປັນດ່ັງນ້ັນ,ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຈະເສຍຊີ ວິ ດ

ພວກເຮົ າພ&ງແຕ່ ໃຊ້ເວລາ, ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຍົກຍ້າຍກັບ ຮ່ອມພູຂອງ ຊາວຢິ ວ , ແຕ່ວ່າ ທັງຫມົດນີ ້ ແມ່ນ

ຫລັງຂອງພວກເຮົ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ຮອບວ&ນໃຫມ່ ນີ ້ ແມ່ນ ວິ ທີ ການ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊີ ວິ ດ ແລະວິ ທີ ການ ຂອງການຄິ ດ ບໍ່ ໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້

ປະເພດຂອງການ ລ່ວງລະເມີ ດ, ມີ ລັກສະນະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ,simmered ໃນ

ນໍ້າ ພ&ງເລັກນ້ອຍ, ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ Jews 

ຮ່ອມພູ, ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະເປັນ ທິ ດທາງໃຫມ່, ທ່ານຕ້ອງການຢາກ

ຈະໄດ້ຮັບການ ກໍາຈັດຂອງ nightmares ຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ , ສຸດທ້າຍ, ກ່ໍໄດ້ມີ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ເປັນວິ ທີ ການ

ງ່ າຍດາຍຂອງການ ໂດຍກ່າວວ່າ, ສິ່ ງທີ່ ມີ ໄປ ບໍ່ ມີ , ແຕ່ ບໍ່ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ

, ສິ່ ງທີ່ ມີ ດີ  , ມີ ດີ  ;ພ&ງແຕ່ ໃຫ້ໄປ, ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ຊອງຢູ່ໃນ ປັນວ່າ

ພວກເຮົ າກ່ໍມີ ອໍ ານາດເຫນື ອ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ໃຊ້ເວລາແລະ ເປັນເຈົ ້ າຂອງຂອງ

galaxy ທັງຫມົດໄດ້ , ແມ່ນວ່າ, dysfunctional ທັງຫມົດແລະ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ຖື ກກະກ&ມ ສໍ າລັບການມັນ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ນາຍຈ້າງ ແລະພະນັກງານ ບໍ່ ຄວບຄຸມ

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເຫດການ ລັກແລະການ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ເປັນກົດຫມາຍ , 

ເປັນຮູບແບບຂອງ cheating, ຫນຶ່ ງໃນ ປັດຈຸບັນທີ່ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ glorify 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ linen ແມ່ນ ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ

ການຮັບປະກັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຊື່ ໃນທຸລະກິດ ໄດ້.ມີ ຫນຶ່ ງໃນສິ່ ງຫຼາຍ , 
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ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງການທັງຫມົດ ຫຼື ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ຊະນະ ສະຫາຍ, ຫຼື ເສຍຊີ ວິ ດ , ນີ ້ ແມ່ນ motto ທີ່ ມີ ຢູ່ພາຍໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຂ້ັມແຂງທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະມີ ຄວາມສຸກ ພະລັງງານທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ໃນຂະນະທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ປິ ດລ້ອມ ໄດ້, ບໍ່ ເຄີ ຍ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບ

gratuitousເກື ອບ ຄູ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ຮ້ອງໄຫ້ ນໍ້າຕາ , 

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ຖືກ ປະຕິບັດໂດຍ ສະຫາຍ ອື່ ນໆທີ່

ໄດ້ຖື ກປະເດັ່ ນ ຄວາມຮຸນແຮງແລະ ໄດ້ຖື ກບັງຄັບ ບາງທີ ອາດຈະ

ເຮັດໃດກ່ໍຕາມ ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ໄດ້, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

enveredei ໂດຍທາງ harder, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຕິດຢາເສບຕິດ ເຮໂຣ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາບານ ກັບຕົວເອງ ວ່າຈະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ຈະ ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຈະ ຂ້າແລະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໃນລັກສະນະ ທີ່ ເປັນກ&ດ ທີ່ ຈະບໍ່  bother ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະສໍ າເລັດ, ສາຍໄຟທີ່ ຖື ກ ຄວາມຍາກລໍ າບາກ ທັງຫມົດ ຂອງປັດຈຸບັນ

ແມ່ນຜູ້ທີ່ ມີ ທີ່ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ເພ່ືອການຈັດການ , ເຖິງແມ່ນວ່າ

ມັນບໍ່ ແມ່ນ ຄວາມປາດຖະຫນາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ສ້າງສັດຕູ ບ່ອນທີ່

ມີ ການ ເວົ ້ າ ການຍ່າງ ແລະຕົນເອງ, ມີ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ

ເປັນອັນຕະລາຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທິ ດທາງ ບໍ່ ຢາກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຫັຼງຈາກນ້ັນວ່າ

ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ເຮັດ , ສ່ົງ ຂໍ ້ ມູນ ຂອງພວກເຂົ າແມ່ນ ປັດຈຸບັນ

ໃນເວລາທີ່ ທັງຫມົດໃນທີ່ ເປີ ດໃຫ້ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ສາມາດແຈ້ງ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຄີ ຍສາມາດ

ເຮັດໄດ້, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຜິດ , ແຕ່ຫນຶ່ ງໃນສິ່ ງ ດຶ ງດູດ
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ຄວາມສົນໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ການປ່&ນແປງ , 

basieie ຂ້າພະເຈົ ້ າຫຼາຍ ໃນການ ຄູອາຈານ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າຄວາມຮັກ ເພ່ືອນລົມ ສໍ າລັບບາງຄົນ , ແລະມັນແມ່ນ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທີ່ ໄດ້ ໄປໄດ້ດີ  , ແຕ່ວ່າ ເຮື ອ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ໄດ້ຫັນ , grabbed 

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່&ວກັບ ຮ່ອມພູ ຊາວຢິ ວ ແມ່ນ

ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫັຼງຈາກແປດ ປີ ຂອງການ ຈໍ າຄຸກຢູ່ໃນ linen , ປະໄວ້

ປະຫວັດສາດ ທີ່ ກວ້າງຂວາງ ໃນລະດັບການຄຸກ, ເພາະວ່າເຂົ າຮູ້ ທຸກຄົນ

ແລະພວກເຂົ າຮູ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ວ່າເປັນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ຕ້ອງການຢາກ ທີ່ ຈະລົງໂທດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫນຶ່ ງ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ລົງໂທດ ມັກຈະມີ ການລົງໂທດ ທາງວິ ໄນ , ຫນຶ່ ງສໍ າລັບ

ການໂຈມຕີແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດ verbal ອື່ ນໆໂດຍ ກອງແລະ

ວ່າເຮັດແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າກ່ໍ ໄດ້ມີ ການ ຈັດການກັບ

mafia ມີ ອໍ ານາດຫຼາຍ ກ່ວາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ

ແມ່ນບໍ່ ມີ ຫຼາຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ໄດ້ປຶ ້ ມ ແລະ ຊ້ັນສູງ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ເປັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຫັຼງຈາກທີ່ ແລ້ວ

ໄດ້ຮັບການຫ້ີຼນ ຫຼາຍແທນທີ່ ຈະ ບານ, ເພ່ືອ ເຮັດໃຫ້ຂົບຂັນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ມີ ຄົນຫ້ິຼນ incidentally ທັງຫມົດທີ່ ມີ ນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອ

ຫ້ິຼນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄົນຫ້ິຼນໄດ້ trump ທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ ສິ່ ງທີ່ ເຄີ ຍ

ທ່ານສາມາດຫ້ິຼນ , ນ້ອຍດ&ວ ຂອງ spades, ປະຊາຊົນບາງ

ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດເບິ່ ງວ່າ ຈະ ມີໂຊກ ບໍ່ ດີ ມີ

ຈົດຫມາຍສະບັບ ນີ ້ , ແລະ diziam-ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ບໍ່ ສາມາດມີ ໂຊກບໍ່ ດີ
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ທີ່ ມີ ຈົດຫມາຍສະບັບ , ເວລາ ມີ ການປ່&ນແປງ ແລະວ່າ ໃນເວລານີ ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະຮັບຮູ້ ວ່າຊີ ວິ ດ ບໍ່ ແມ່ນ ຢູ່ພາຍໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ແຕ່ວ່ານອກ , ແຕ່ ບໍ່ ຕ້ອງການຢາກ ປະຕິ , ແຕ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່ານີ ້ ແມ່ນຈຸດ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ;ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນເປັນ

ເລື່ ອງລະຄອນ ໄດ້ ສິ ້ ນສຸດໃນ ການຄາດຕະກໍາ , ສາມ ອ້າຍນ້ອງ

ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ທີ່ ບໍ ລິ ໂພກ ເຮໂຣອິ ນແລະ ເຮໂຣ

ສໍ າລັບພວກເຂົ າ ນີ ້ ແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປັດຈຸບັນໄດ້ , ວ່າແມ່ນ, 

ແມ່ນ ຂຶ ້ ນຢູ່ກັບ ສິ່ ງທີ່ ເປັນ ຢາເສບຕິດ.

ແຕ່ເລິ ກລົງ, ປະຊາຊົນ ທີ່ ຖ່ອມຕົນ, ໄດ້ເປັນ ຫົວໃຈທີ່ ດີ  , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຈໍ າເປັນຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ໃນຊີ ວິ ດແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ໄດ້, ມັນແມ່ນການເປັນ

ຊີ ວິ ດທີ່ ແຂງ , ພວກເຮົ າ ສາມາດ ເວົ ້ າວ່າມັນແມ່ນ ການເປັນຂ້າທາດ

ເປັນ, ຊີ ວິ ດ ວິ ທີ ການ ດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮັດ ,ທຸກໆມື ້ ພວກເຮົ າ ໄດ້ມີ ການ

ສູບຢາ ແຕ່ພວກເຮົ າຈະ redraw .

ແຕ່ທັງຫມົດນີ ້ ເປັນຜົນມາຈາກ ວິ ທີ ການ ຂອງຊີ ວິ ດ, ທີ່ ຍ້າຍ

ສາເຫດເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຮັດ poetry ໃນກ່&ວກັບການ

ປະສົບການແລະ ສະພາບການຂອງ ສະຖານະການ ໄດ້ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ທັງຫມົດ ໄດ້ຖາມ ຂ້າພະເຈົ ້ າ poem ເປັນ, ນີ ້ ແມ່ນ ການສະແດງ

ໃຫ້ແຟນຂອງຕົນ , ນີ ້ ແມ່ນ ຄ້າຍຄື ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ສະເຫມີ ຖາມວ່າ

poem ເປັນ, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສູນເສຍ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ

ໃນເວລາທີ່ ການບໍ ລິ ໂພກ ທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດນີ ້ , 

111



ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະສອນ

ໃຜ ຍ້ອນວ່າມີ ປະສົບການເພ່ືອ ວ່າ ໃນອະດີ ດ, ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ hero ເປັນມີຢູ່ໃນ ກະຕ່າຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ ແລະສາມາດ ໄດ້ຮັບການ

ຍົກຂຶ ້ ນມາ.

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ຕ້ົມສຸກແລ້ວ ລົງໄປ ນີ ້ , ໂດຍ ວິ ທີ ການຂອງ

ປະສົບການ, ວິ ທີ ການ ທີ່ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ວິ ທີ ການ ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້

ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຢາເສບຕິດເພ່ືອ ການສູບຢາ, ເປັນຖ້າຫາກວ່າ

ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ ແລະໄດ້ຮັບການ ບໍ່ ຊື ້  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນທີ່

ຢ່າງເຂ້ັມງວດ ໃນການເວົ ້ າ ເປັນ ຕົວແທນຈໍ າຫນ່າຍ ຢາເສບຕິດ pimp 

ການຂາຍ, ໄດ້ ຮັບປະກັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ surf ປະຈໍ າວັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຝຸ່ນລະອ&ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສູບຢາ , ມັນແມ່ນການ ທີ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ pimp ຂອງ ການຄ້າມະນຸດ , ໄດ້ຖື ກ dubbed 

ນ້ັນ ພວກເຂົ າທັງຫມົດ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢາເສບຕິດ ທີ່ ຈະຂາຍແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບປະທານ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້leisure ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດທີ່ ຕິດ ສາມາດມີ , ໄດ້ຮັບການ

ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະການສູບຢາ .

ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ສໍ າລັບການ ກິລາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ສໍ າລັບ ການປະຕິບັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ການຝຶກອົບຮົມ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ທຸກມ້ື ແລະມັນ ສັບ ປະຊາຊົນ

ຜູ້ທີ່ ໄດ້ເຫັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ເບິ່ ງ ຢູ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພວກເຂົ າເຄີ ຍມີ

paranoia, paranoia ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກ່າວມາໃນ ປຶ ້ ມ ບໍ່ ໄວ້ວາງໃຈ
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ນີ ້ ແລະທີ່ ເປັນ ຫນ້າສົງໄສ ,ໃນເວລາທີ່ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີທຸກ

ສະເຫມີ ໄປ ໄດ້, ຈະ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ມັນເປັນ ສະເຫມີ ໄປໃນ ການຄາດຄະເນ ບໍ່ ໄດ້ຄາດຫວັງ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ຂ້າພະເຈົ ້ າ habituei- ກັບວິ ທີ ການ ຂອງຊີ ວິ ດນີ ້ ແລະເປັນ

ການຍາກທີ່ ຈະ ເຊື່ ອມໂຍງກັບ ຫັຼງຈາກ ການຈັບກຸມ ໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງສັງຄົມ ໄດ້, ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ

ແມ່ນຂະຫນາດກາງ ທີ່ ພວກເຮົ າ ຮູ້ວ່າ, ເປັນພ້ືນທີ່ ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ

ທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ປະຈໍ າວັນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕົວເຮົ າເອງ ທັງຫມົດ ກັບອື່ ນໆ

ແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ ຮ່າງກາຍ.

ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ຄໍ າສ່ັງ ທັງຫມົດເພາະວ່າ ພວກເຮົ າຕ້ອງການ

ທີ່ ຈະຊະນະ ສິ ດທິໃນ ພ້ືນທີ່ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ຄວາມປອດໄພຂອງ

ຕົວເຮົ າເອງ ສໍ າລັບການ inserted ໃນ ຂະຫນາດກາງໃນ

ການທີ່ ພວກເຮົ າ ສະເຫມີ ໄປ ຈັດການກັບ ຄວາມຢ້ານກົວ

ຂອງຕົນເອງໄດ້ , ແຕ່ວ່າມັນ ບໍ່ ແມ່ນ ຄວາມຢ້ານກົວ , ແມ່ນ

ການເຮັດໃຫ້ ພ&ງແຕ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົ າ, ພວກເຮົ າສາມາດ

ເອົ າຊະນະ ສະຖານະການ ການຮູ້

ບາງຄ້ັງມັນ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ ້ ນ ໃນຊີ ວິ ດ, ໄດ້ຮັບການ ເກີດ ການຜິດພາດ , 

fatal ຫນຶ່ ງ, ທີ່ ໄດ້ຖື ກ ລາຍລັກອັກສອນ ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ, 
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ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ໄດ້ຖື ກ ລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍປະສົບການ

ແລະວິ ທີ ການ ກົດຫມາຍທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ແລະຂະຫຍາຍຕົວ ໄດ້.

ວິ ທີ ການມາ ?

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງເຫດຜົນ ສະເຫມີ  wins ແລະຄໍ າຕັດສິ ນ ທັງຫມົດທີ່

ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຊີ ວິ ດສາມາດ ບາງຄ້ັງກໍບໍ່ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ທີ່ ຖື ກຕ້ອງ

ທັງຫມົດ ມີນໍ ້ າຫນັກ ເປັນປັດໄຈ : ການຫມ່ິນປະມາດ , ບໍ່ ມາເບິ່ ງແລະບໍ່

ຕ່ໍາກ່ວາ ເຂົ ້ າໄປໃນ ພຣະຄຸນ, ເປັນຄົນທີ່ ທັງຫມົດຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ປະຫມາດ , humiliate ;ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ດີ ແລະອື່ ນໆ ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ມີ

ແມ່ນການຂາດ ພະລັງງານ ເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຈໍ າກັດ ສະເຫມີ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຍັງມີ ສ່ວນຫນຶ່ ງ , ນີ ້ ແມ່ນເກມ , ທີ່ ເປັນ , ບາງເວົ ້ າວ່າ

ມີ ໃຜມີ ການຮູ້ວິ ທີ ການຫລິ ້ ນແມ່ນ sayings ທີ່ ນິ ຍົມ ສໍ າລັບການໂຊກ

ໃນສາມາດ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີ ນແມ່ນ ພວກເຮົ າ ອາດ ເປັນສິ່ ງທີ່ ດີ  , ແລະໂຊກ

ທີ່ ສາມາດໃຫ້ ພວກເຮົ າ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການ, ຢູ່ທີ່ ດີ , 

ຈະເປັນການດີ ກ່&ວກັບ ຕົວທ່ານເອງ , ການຊ່ວຍເຫືຼອ

ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ຮັບການ ສິ ດສອນໃຫ້ ມັນ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ແບ່ງປັນ

ຊີ ວິ ດຂອງ ທ່ົວໄປທີ່ ມີ ຂອງພວກເຮົ າພ່ໍແມ່, ອ້າຍນ້ອງ, 

ເອື ້ ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ grandmothers ຂອງພວກເຮົ າ, ແລະພ່ໍຕູ້ , 

ສໍ າລັບການ ບໍ່ ມີ , ນີ ້ ແມ່ນການຜະລິ ດ ຂອງພວກເຮົ າ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຮົ າມີ ຜົນ ຂອງການຂະຫຍາຍ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ ທຸກ

ຜະລິ ດ ຂອງແນວພັນ ຂອງພຣະອົງ , ວ່າແມ່ນ, ຮູ້ວ່າພວກເຮົ າ

ມີ ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຈະຮູ້ ກັນແລະກັນ,ຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ ມີ ຂອງພວກເຮົ າແລະ
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ຂອງພວກເຮົ າແມ່ນ ສະເຫມີໄປໃນ ຂ້າງຂອງພວກເຮົ າ , ແຕ່ວ່າບໍ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຊອກຫາ, ມີ ສະມາຊິ ກ ໃນຄອບຄົວ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ກະລຸນາ

ໃຫ້ພວກເຂົ າ ເຈົ ້ າ, ເຂົ າເຈົ ້ າ ມີ ຮູບພາບ ທີ່ ຈະຮັກສາ ຊີ ວິ ດໄດ້ ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງ

ເຮັດໃຫ້ ມີ ຄວາມຄື ບຫນ້າ ຂອງສະຫະພາບ ການ, ສະຫວັດດີ ການ , 

ບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງ ມັກຈະມີ  , ຫຼື ການ ເບິ່ ງຄົນ ຜູ້ທີ່ ເປັນຂອງ ຄອບຄົວຫຼື

ຄົນທີ່ ໃກ້ຊິ ດ ກັບພວກເຮົ າ ເພາະວ່າຢູ່ໃນ ຕອນທ້າຍ ຂອງພວກເຮົ າ , 

ໃນຕອນທ້າຍ ພວກເຮົ າກໍາລັງ ຂອງມະນຸດ ທັງຫມົດ , ພວກເຮົ າມີ

ການຈັດການກັບ ແຕ່ລະຄົນອື່ ນໆ ແລະບັນຍາກາດ ຂອງຄອບຄົວ ໄດ້, 

ບາງຄ້ັງບໍ່ ວ່າຈະ ກ່&ວກັບການ ເປັນເຈົ ້ າພາບ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, 

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເຈົ ້ າຂອງຂອງ ສິ່ ງທີ່ ການຜະລິ ດແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນ

ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດທີ່ ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ໃນການອ່ານ theological 

ການທັງຫມົດທີ່ ສາມາດອ່ານ, ie ການສຶ ກສາຂອງ ສາສະຫນາ ໄດ້.

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ໃຊ້ເວລາກັບ ບົດຮ&ນ ສົມບັດສິ ນທໍາ , ມັນເປັນ

ທີ່ ເຫມາະສົມທີ່ ຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃກ້ຊິ ດ ທີ່ ຊື່ ສັດ ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ທີ່ ເຮັດ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ເຫັນ ດີ , ຄົນທີ່ ເຮົ າຮັກ ຂອງພວກເຮົ າ ເບິ່ ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ

ໄດ້ດີ , der ໃນ der, ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນອັນຕະລາຍ

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າກ່ອນທີ່ ຈະ ຮູບພາບທີ່ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ໄດ້ຖື ກສິ ດສອນ , ຄ່າທີ່ ພວກເຂົ າ ປົກຄອງ ບໍ່ ໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້

ພວກເຂົ າໄປ ເບິ່ ງທີ່ ດີ , ສະຖານະການ ທີ່ ສາມາດ ບາງທີ ອາດມີ

ສາມາດແກ້ໄຂ ບໍ່ ໄດ້ ເຂົ ້ າໃຈຜິດ ບາງຄ້ັງກໍເປັນ ໄດ້.ນີ ້ ແມ່ນທັງຫມົດ ທີ່ ດີ

ທີ່ ສຸດ ແລະສື່ ມວນຊົນ ຍັງໄດ້ ສ່ົງ ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງ ເທົ່ າກັບ facade ຈະສະແດງ
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ເປັນຮູບພາບທີ່ ສວຍງາມ, ມີ ຄວາມກົດດັນ ໂດຍ ພະລັງງານທີ່

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ຍອມຮັບ ການປົກຄອງ ໄດ້, ກະທູ້ ທີ່ ຍາກທີ່ ສຸດ , 

ແຕ່ວ່າມັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການທັງຫມົດນີ ້ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການ ລາຍງານ ມີ , 

ພວກເຮົ າ ມີຢູ່ , ພວກເຮົ າຈະ ສື ບຕ່ໍ ທີ່ ມີ ຢູ່ , ການສຶ ກສາ ໄດ້ຖື ກມອບໃຫ້

ທຸກຄົນທີ່ ຂໍ ຈະ ເຈົ ້ າຂອງ ຂອງເຫດຜົນແລະ ບາງຄ້ັງພວກເຂົ າ ສ່ົງ

ແລະຕ້ອງການທີ່ ແຕກແຍກ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນທ່ົວ

ຫນຶ່ ງໃນສິ່ ງ ທີ່ ຈະຮັກສາ : ສຸຂະພາບໄດ້, ທີ່ ເປັນທີ່ ຈະໃຫ້ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ສາມາດສະຫນອງ ຂອບເຂດຂອງການ ທັງຫມົດ ທີ່ ສາມາດ ປາດຖະຫນາ

ແລະ ຕ້ອງການ ສະຫວັດດີ ການ ສໍ າລັບສັງຄົມ , ແຕ່ ພວກເຂົ າທັງຫມົດ

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ແລະໄດ້ຍົກມາ ກັບພ່ໍ ແລະແມ່ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ

ສະພາບການ ສິ ດທິໃນການ ສໍ າລັບການຈະສາມາດ ມີຄວາມຄື ບຫນ້າ

ໃນການເຮັດວ&ກ ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ , ແຕ່ຍັງ ເຊັ່ ນການແລກ, 

ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ລື ມແລະ ໄດ້ປົກຄອງໂດຍ ຮູບພາບ ;ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເກັບຮັກສາໄວ້ ຄໍ າເວົ ້ າ ນີ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທີ່ ກວ້າງຂວາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເປັນ huge ໃນຊີ ວິ ດນີ ້  , ໄດ້ຮ&ນຮູ້ຫຼາຍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ການພັດທະນາ

ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ພັດທະນາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົ າຢູ່ໃນ leash 

ບໍ່ ເຄີ ຍຄິ ດວ່າ ທີ່ ສຸດ, ສະເຫມີ  ambicionei ມີ ການຕິດຕ່ໍ ໂດຍກົງກັບ

ພະນັກງານຂອງ ສະຖານປະກອບ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ການເຮັດວ&ກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຄຸກ ສາມາດ ເຮັດສໍ າເນົ າ ມັນມັນ ຈະໄດ້ຮັບການ ຕີລາຄາ

ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ໃນຂໍ ້ ກໍານົດ ຂອງຄໍ າ ໄດ້ເຊັ່ ນດ&ວກັນ , ແຕ່ຈະ ຕ້ອງມີ ຄວາມ , 

ໄດ້ຮັບການ ຕີ ລາຄາເປັນ ຢ່າງຊື່ ສັດແລະ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ
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ຊີ ວິ ດ.ຄື ການທີ່ ກ່&ວຂ້ອງ ມີ ການພົວພັນ ຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແມ່ນມີ

ການພົວພັນ ທີ່ ລັດຖະບານ ປະເທດທັງຫມົດ , ເປັນເລື່ ອງ ທີ່ ຫນ້າສົນໃຈ

ທີ່ ເພ່ືອ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບສິ ນທີ່ ໄດ້ , ສະນ້ັນ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ມີ ການ ສະຫວັດດີ ການ ທີ່ ໄດ້ມີ ການ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ດ່ັງນ້ັນໃນ ໂລກ, 

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ຫົວຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ສົນທະນາ,ພວກເຮົ າສາມາດ

ໃຫ້ການທັງຫມົດ ອິ ດສະລະພາບ , ສິ່ ງທີ່ ສວຍງາມທີ່ ສຸດ ຂອງເຮົ າໃນໂລກ

, ແມ່ນ ຄວາມສຸກທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ສາມາດມີ ຢູ່ໃນຊີ ວິ ດ ຄື ການ

ໄດ້ຮັບການ, ພວກເຮົ າຕ້ອງຮູ້ ເອົ າຊະນະ ອຸປະສັກ ທັງຫມົດທີ່

ພວກເຮົ າມີ ຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ ແລະສາມາດ ຊອກຫາ.ມີ ແນວພັນທີ່  huge 

ຂອງພວກເຂົ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດເລີ່ ມຕ້ົນ ກັບ ຕ້ົນຕໍຂອງ: ທີ່ ດີ

ທາງດ້ານສັງຄົມ , ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດມີ ສິ່ ງ ໃນທ່ົວໄປ, ເຊັ່ ນ: 

ຕົວເຮົ າເອງ , ພວກເຮົ າ ສາມາດຈະ ugly, ສວຍງາມ , ບໍ່ ສໍ າຄັນ , 

ກາຍເປັນ ເຮັດໃຫ້ເຄຍຊີ ນ ກັບ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ເບິ່ ງ ບໍ່ ແມ່ນ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ;ບາງຄ້ັງ ທາງຫລັງຂອງ ທີ່ ດີ  , ຊອກຫາ ສາມາດຊອກຫາ

ຂ້າງດີ ຫນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ມື ຂອງ Apollo ດ້ານ ຂອງຄວາມງາມ, 

ການອະທິບາຍ ໂດຍ Nietzsche ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິບັດຕາມ ປະວັດ

ຂອງຕົນ, ມີ ເຫດຜົນ ສໍ າລັບການ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ , ຂ້າງ ຂອງຄວາມງາມ

ເປັນຫນຶ່ ງໃນນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ຝັນ, ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົ າຮັກ , ເອົ າ

ທັງຫມົດທີ່ ດີ  , ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ດີ ຄື ໄປມື ໃນມືທີ່ ມີ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ, ເປັນ

Nietzsche ອະທິ ບາຍ ຢູ່ ຂ້າງ Dionysian ໄດ້ , ວ່າແມ່ນ, incarnate 

ດີ ແລະ evil ໃນ instinct ຂອງການເປັນຂອງມະນຸດ, ໃນເວລາທີ່
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ພວກເຮົ າ ສົນທະນາ ກ່&ວກັບທຸກ ທັງຫມົດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ກັບທີ່ ດິ ນ ເທິງ

whoever ເຂົ າເຈົ ້ າ, ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ ທາງດ້ານການເມືອງ , ບໍ່ ວ່າຈະ

ພິພາກສາ ມີ mayors , ປະທານ ຂອງສະມາຄົມ ທັງຫມົດ ສາມາດ

ເປັນໄປໄດ້, presenters ໂທລະທັດ ທີ່ ຈະ ສາມາດພິເສດ ແລະມີ

ຄວາມກະຕັນຍູແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ໃຫ້ອະໄພ, 

ຕົວຂອງມັນເອງ ພຣະຄໍ າ, forgiveness ທຸກຄົນມີ ເຫດຜົນແລະ

ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າກໍາລັງ ເອົ າໃຈໃສ່ ບັນຫາ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າເຮັດ ໃນນາມຂອງ ລະບ&ບກົດຫມາຍ

ຄຸ້ມຄອງການ ສັງຄົມໄດ້ ກ່າວວ່າ ແລະ ອາດຈະຂໍ ກົດຫມາຍ ຄໍ າ.

ມັນແມ່ນການມີ ວ່າ ໄດ້ຮັບສິ ດທິ ທີ່ ຈະບໍ່ ຖື ກລົງໂທດ ແລະໄດ້ຮັບການ

ກໍານົດໂດຍ ກົດຫມາຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ອາການຊັກ ທີ່ ທັງຫມົດ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດ ທີ່ ມີ ຢູ່ , ໄດ້ຢູ່ ແລະຈະ ມີ ຢູ່ ເປັນ prologue ໄດ້.

ແລະ prologue ໄດ້ມາຈາກ transcendence , ການຮ&ນຮູ້

ນອກເຫນື ອການ , ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ

ຮູ້ວ່າ transcendence ແມ່ນ ຫຼາຍກ່ວາ ທີ່ ດີ , ມັນອາດຈະ, ມັນອາດຈະ, 

ຄື ການສິ ດສອນ ແມ່ນຈະມີ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ແຕ່ບໍ່ ມີ ຄໍ າ ຫນົດ

ທັງຫມົດແມ່ນນີ ້ : ປັດຊະຍາ, ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດ , ຄວາມສຸກ

ຂອງຊີ ວິ ດແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ເຖິງ ຫນຶ່ ງໃນປັດໃຈ transcendence , 

ພວກເຮົ າ ຍັງມີ ຢູ່ແລະ ຍັງສື ບຕ່ໍການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ວິ ທີ ທີ່ ດ&ວກັນ, ການ

evolution ຂອງ be ໄດ້ຮັບການ ສ້າງຂຶ ້ ນ , ຈະຖື ກ ປະຖ້ິມໄວ້

ບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຫນຶ່ ງ ໄດ້ຮັບພອນທີ່ ດີ ທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດ
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ປະຕິບັດ ແຫ່ງສະຫວັນ ໄດ້ , ວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້, ເປັນ

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຂອງພວກເຮົ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົ າ ເປັນມໍລະດົກ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ດ່ັງນ້ັນເຂົ າເຈົ ້ າ

ຍົກຍ່ອງ ຄໍ າ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຂ&ນ , ແຕ່ວ່າ glorification ທັງຫມົດ

ຂອງການຮັກສາ ພະລັງງານແລະ ເປັນໃນຄວາມສູງສ່ົງ , ສໍ າລັບການ

ທັງຫມົດນີ ້ ສາມາດຈະງາມ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າກ່ໍ ໄດ້ຮັບການ

ບັນລຸຜົນ ທີ່ ທັງຫມົດ ແລະໄດ້ຖື ກ ລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນດີ ຫຼາຍ.

ວິ ທີ ການມາ ?

ພວກເຮົ າ ຈະໄດ້ຮັບການ ເຂົ ້ າມາຂອງ ເສ້ັນທາງ widest 

ຂອງການເນົ່ າເປື່ ອຍ ຂອງມະນຸດ , ແມ່ນ ສໍ າລອງຂອງ ຊາທິປະໄຕ

ດ້ານກົດຫມາຍ, ການນໍ າໃຊ້ຂອງ ສະຖານະການ ຈະໄດ້ຮັບການ ຫຸ້ມ

ແລະໄດ້ຮັບການ subjugated ກັບກົດລະບ&ບ ທີ່ ເຂ້ັມງວດ ;ບາງຄ້ັງກໍບໍ່

ໄດ້ react ວິ ທີ ການ ດ&ວກັນ ເປັນປົກກະຕິ ວິ ທີ  conformist ເປັນ, 

ແມ່ນ ເອີ ້ ນວ່າ transcendence ຂອງເປັນ , ການຫັນເປັນ

ການຂ້າງຄ&ງ cruel ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ຂອງການເປັນ , ວ່າແມ່ນສິ່ ງທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ຈາກ ປະສົບການທີ່

ຄວາມໃຈຮ້າຍແມ່ນ ສະຫນັບສະຫນູນ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດການອາໄສຢູ່

ແລະຄວາມຢູ່ລອດ ເຫັນແລະ so're ໂດຍຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນ ຄຸນຄ່າຂອງ

ວິ ທະຍາສາດ ທີ່ ເດັ່ ນ ເປັນວິ ທີ ການ ທີ່ ປອດໄພຂອງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ໃນເວລານີ ້ ຈະຕ້ອງມີ  , ພວກເຮົ າ ບໍ່ ສາມາດ evade ຄໍ າຖາມ, 

ຄຸນລັກສະນະ ຂອງພວກເຮົ າທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ມີ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິ ດ , 
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ແຕ່ທັງຫມົດ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກດ&ວກັນ mystification , ບໍ່ ມີ ມະ

ທີ່ ສົມບູນແບບ ຫຼາຍກ່ວາ ຜູ້ອື່ ນ, ທຸກຄົນຮູ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ສໍ າລັບ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຄວາມປອດໄພ ແລະຫນ້າເຊື່ ອຖື ສະຫນັບສະຫນູນ

ຜູ້ທີ່ ທັງຫມົດ, ເຮັດວ&ກ ຮ່ວມມື ກັນ , ພວກເຮົ າ ລາຄາຜ່ອນຜັນ

ດ່ັງນ້ັນຄົນອື່ ນ ສາມາດ ມີ ຊີ ວິ ດທີ່ ດີ ກວ່າ, ການຫວ່າງງານ, ສາເຫດທີ່

ພ&ງແຕ່ນີ ້ ແມ່ນ ປະສົບການທີ່ ທ່ານຈະແບ່ງປັນ ທັງຫມົດທີ່ ມີ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອີ ້ ນວ່າ ການສື ບຕ່ໍ ເລື່ ອງ ຂອງ ການເປັນ , 

ເປັນການສ່ົງເສີ ມ ຂອງບັນຫານີ ້ ໄດ້.

ມັນທັງຫມົດ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ຫັຼງຈາກທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກ ຈາກພ່ໍແມ່

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຍອມຮັບຢ່າງຈິ ງ ກັບໂຮງຮ&ນ

ສົນທິສັນຍາ ຂອງ hale ນີ ້ ແມ່ນຊື່ ວິ ທະຍາໄລ , ການພັກ ກັບພຣະບິ ດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບ ບໍ່ ມີ , ແຕ່ວ່າຫັຼງຈາກ ການແຍກຕ່າງຫາກ

ບໍ່ ໄດ້ປະສົບກັບ ຄວາມສໍ າພັນ ທີ່ ດີ ກັບພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແລະແມ່ນ ມີ ການຈາກວ່າ ມັນທັງຫມົດ ເລີ່ ມຕ້ົນໄດ້, ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ ຍ້າຍໄປຢູ່ ກັບປາຍ ຫັຼງຈາກທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ມີ ກ່&ວກັບ ການ 10 ປີ , ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າມາແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປຫາ ປາຍ, ໂຮງຮ&ນ ແລ່ນ ບໍ່ ໄດ້ຍອມຮັບ ວິ ທີ ການຂອງ

ຊີ ວິ ດວ່າ, ແຕ່ apanharam-ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄື ຊິ ເປັນ , ຮູ້ ຜົນບັງຄັບໃຊ້

ຂອງກົດຫມາຍ ທີ່ ມີ ຢູ່ , ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນການທະຫານ ກ້າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວິ ທີ ການ ເລື່ ອງທີ່ ວ່າພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເພ່ືອ ຈະເປັນຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຮັບການ ປະສົມປະສານ
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ໃນການທະຫານ , ຮັບໃຊ້ ປະເທດຊາດ, ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່

ແຂງເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ໄດ້ກ່າວມາ , ແຕ່ ໃຫ້ himself ໄດ້ຮັບການ

ດໍ າເນີ ນໄປໂດຍ passion ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະຮັກ ຜູ້ຍິ ງຄົນອື່ ນ , 

ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ ດີ ມີ ອໍ ານາດ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ສິ ນທາງປັນຍາ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ

, cherish ທີ່ ໄດ້ ຮັບມໍລະດົກ genes ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ໄດ້ໃຫ້ ເປັນ hero 

ເປັນ , ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ທັງຫມົດທີ່ ການຮ&ນຮູ້ ວ່າຕ່ໍມາມາຈະ .

ວິ ທີ ການມາ ?

ໂດເມນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດເຮັດໄດ້ , ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ຂອງການ ແຍກຕ່າງຫາກ, ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກາຍເປັນ ເອກະລາດ , ເປັນແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ lover , 

ຜູ້ຊາຍ ທີ່ ເຮັດວ&ກ , ການເຮັດວ&ກ ຢູ່ໃນຫ້ອງການ ໄປສະນີ ແລະ

ການເຮັດວ&ກ, ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ , ຍັງ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນດ່ັງນ້ັນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງ ການທີ່ ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ກາຍເປັນ

ສາເຫດ ທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ທີ່ ມີ ທັງຫມົດ ການຈັດການ ທີ່ ດີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກັບໃຈ , ຮ້ອງໄຫ້ , ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊະນະ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່ານີ ້

ແມ່ນຫົວຂໍ ້ ທີ່ ເຫມາະສົມ ທີ່ ສຸດ , ຮັກ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ເປັນໃຜ , 

fortunately ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ໄດ້ດີ ,ມີ ຊີ ວິ ດ, ມັນ ແມ່ນປົກກະຕິ

ທີ່ ຈະມີ ການສົນທະນາ , ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ສະເຫມີ ໄດ້

ໃນເຫດຜົນແມ່ນ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນນອນຫລັບ ໂດຍ

transcendence ຂອງຢາກ ເພ່ີມເຕີມໄດ້, ຕ້ອງການຢາກຈະ ເຮັດຫຍັງ, 
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ຄິ ດວ່າມັນແມ່ນ ງ່າຍດາຍ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການເຮັດວ&ກເພ່ືອ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແຕ່ ທັນທີ ທີ່ ຮູ້ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການ ສຶ ກຕ້ືນຕັນໃຈ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການເຮັດວ&ກເປັນ Casqueiro ie ຊ່າງຕົກແຕ່ງ

ຜູ້ຊ່ວຍ , ວ່າແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ໂຄງປະກອບການ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ຮູບແລະ

padded, ເຮັດວ&ກ, ເຖິງແມ່ນວ່າບ້ານຂອງຂ້ອຍ ຢູ່ປາຍ , ເຮັດວ&ກ

ກ່ອນທີ່ ຈະມີ ເດັກຜູ້ຊາຍ toninho ຂອງການຜະລິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ໄດ້ມີ ຫຼາຍ ອ້າຍນ້ອງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ favorite ໄດ້.

ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເຮັດວ&ກບໍ່ ມີ ຜູ້ຊາຍ Casqueiro ຂອງໂຄງສ້າງ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງ

ທີ່ ຈະ upholster sofa ໄດ້ , ນີ ້ ແມ່ນ ຮູບລັກສະນະ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ, 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ຂຶ ້ ນ, ຮູບແບບ

ຮຸກຮານຂອງ ຄໍ າເວົ ້ າທີ່ ໄດ້ຫມົດແລ້ວ ໂດຍຜ່ານການນີ ້ ກັບພຣະບິ ດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າເລື ອກໂດຍ ການຫັນປ່&ນ

ສະພາບການ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຖື ເຖິງ ຄວາມຄື ບຫນ້າຂອງ ຊີ ວິ ດ, ບໍ່

ມີ ນໍ້າຫນັກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ສາມາດມີ ການ disgraced ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ວ່າມື ້ ນ້ັນ, ເປັນເລື່ ອງຂອງ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບໍ່ ທໍາຮ້າຍ ຫລື ຖື ກບາດເຈັບ

ເປັນ, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປົກປັກຮັກສາ ຕົນເອງ ໂຍນ

ກ້ອນຫີນຂະຫນາດຂອງ ມື, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແຊງການ deflected 

ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ເຕື ອນໄພ.

ຮັບການຍອມຮັບ ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສື ບຕ່ໍເຮັດວ&ກ
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ຫັຼງຈາກທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ໂດຍການເລື ອກ , ແຕ່ຍັງ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ

ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ ທີ່ ບໍ ລິ ໂພກ ໂດຍພະຍາດ ໂລກເອດສ, ສະຖານະການ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ທົນທຸກ ພະຍາດ, ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ

ເຄົ າລົບນັບຖື ພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສູນເສຍ ວ&ກເຮັດງານທໍາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນໃນ ຊັບສິ ນ,ວ່າແມ່ນ, ໃນ

ຄໍ າສັບສະເພາະ ໃຊ້ເປັນ ຖື ກນໍ າພາ , ບໍ່ ເອົ າໃຈໃສ່ກັບ ນາຍຈ້າງ , 

ຕ້ອງການທີ່ ເປັນເອກະລາດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນລູກຊາຍຂອງ ຊ້າງ, 

ແລະກະທໍາ ເຊັ່ ນນ້ັນ.

ໃນເດື ອນມີນາ 1996 ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນ subway Avenue, 

ໄດ້ມີ ໄລຍະການ ໂຈມຕີ ສຸດ subway ໄດ້, ມີ ການກ່າວຫາຂອງ

ອາຊະຍາກໍາ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ບໍ່ ມີ ແລະເກີ ດຂຶ ້ ນ ໃນໂອກາດ ໃຊ້ເວລາ psp 

ທີ່ ມາຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ສໍ າລັບ ການກໍານົດ , ແລະວ່າ ເປັນຍ້ອນວ່າໄດ້

ເກີດຂຶ ້ ນກ່ອນ ນີ ້ , ໃນອາທິດ ກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ ຮັບໃນ ເບນຟິກາ

superesquadra ຖື ກກ່າວຫາຂອງ ການລັກຂະໂມຍ ຜູ້ອ່ານໄດ້ , ແຕ່

ເດັກຜູ້ທີ່ ເປັນ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , Ricardo , ນີ ້ ແມ່ນ ລະມັດລະວັງ , 

ປະສົບ, ລາວໄດ້ມາ ຈາກ ovarian ບໍ່ ຮູ້ວ່ານະຄອນ , ແຕ່ວ່າມັນ

ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ຄູ່ມື ນີ ້ ແມ່ນ ຕິດຢາເສບຕິດ , ແລະໃນເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ບໍ ລິ ໂພກ cocaine , ທີ່ ພົບເຫັນ ວ່າມັນ ດີ ທີ່ ຈະມີ ຄວາມປອດໄພ

crutch ເປັນ , ແມ່ນວ່າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສໍ າລັບ

ອະນາຄົດ, ແມ່ນວ່າຈະມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ , ສະຫະພາບ ສໍ າລັບການ

ມີ ຄວາມຄື ບຫນ້າ ເປັນ.
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ແຕ່ ໃນປັດຈຸບັນ ມານີ ້ ໂຄງປະກອບການ , ເປັນປັດໄຈ ທີ່ ສໍ າຄັນໃນ

ຄວາມສັດຊື່ ຕ່ໍ ຄວາມສາມາດຂອງ ບຸກຄົນ , ເລີ່ ມຕ້ົນ ດໍ າ , ວ່າ ວິ ທີ ການ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄ້ົນພົບສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລ້ວ ຮູ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ ສາມາດ ໄວ້ວາງໃຈ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ປະສົບການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

, ນີ ້ ແມ່ນhuge , ໄດ້ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຂອງຕົນເອງ , ນີ ້ ແມ່ນການ ທີ່ ດີ ໃນ

ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າບໍ່ ໄດ້ ເຮັດ robberies ປະກອບອາວຸດ ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເລື ອກສໍ າລັບການ ວິ ທີ ການ ທີ່ ຈະບໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຜ, 

ພ&ງແຕ່ໄດ້ຮັບ ການເງິ ນໄດ້.

ສໍ າລັບສິ່ ງທີ່  ?

ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ວິ ທີ ການຂອງ ຊີ ວິ ດແລະ

ໃນເດື ອນມີນາ 1996 ນີ ້ , ໂດຍສະເພາະ 28 ໄດ້ບອກ ຂອງ ຫນັງສື ບັງຄັບ

ຈັບກຸມການ ກ່າວຫາວ່າ ລະງັບ ພ&ງແຕ່ເພ່ີມ ຫາຍ ແນະນໍ າ ຫົວຂໍ ້ ນີ ້ , 

ໃນອາທິດ ກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ ຖື ກຈັບກຸມໃນ superesquadra ຂອງ

Benfica, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ນອນຢູ່ໃນ ລົດ, ເຈົ ້ າຂອງຂອງມັນ ເປັນ ພັນໂທ

Air Force , ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຢູ່ແລ້ວໂດຍຜ່ານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ dozing ໂດຍ habituation ບໍ່ ມີ , ແຕ່ ຍັງ ມີ ເຮື ອນ ຢູ່ປາຍ

, ຕົວຈິ ງແລ້ວ ໃນຕອນກາງຄື ນ ວ່ານີ ້ ແມ່ນການRicardo, ແລະ stole 

ຜູ້ອ່ານໄດ້ ແລະໄດ້ຫຸຼດລົງ ນອນຫລັບ ໃນລົດ, ພວກເຮົ າໄດ້

ຕົກຕະລຶ ງແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ໂດຍພະນັກງານ PSP ເປັນ

superesquadra ຂອງ Benfica, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່  amedrontei 

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບອກ Ricardo ບໍ່ ໃຫ້ຢ້ານກົວ ຈະຕ້ອງມີ ຄວາມ
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ເຂ້ັມແຂງແລະ ເວົ ້ າວ່າບໍ່ ມີ ທີ່ ສຸດ, ມີ ຫັຼກຖານ ທາງກົງກັນຂ້າມ ບໍ່ ມີ , ແຕ່

ເຂົ າເຕື ອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ cops ຈະສາມາດ ປະກົດວ່າ, ແຕ່

ຫມ້ັນໃຈໃຫ້ເຂົ າ , ບອກໃຫ້ ມັນ okay, ດື່ ມ ເຫ້ົຼາຂາວ ຫຼາຍເກີນໄປແລະ

ຕ້ອງການຢາກນອນ ແລະບໍ່ ໄດ້ fancy ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປເຮື ອນແລະມີຊີ ວິ ດຢູ່

ໃກ້ຄ&ງ.ນີ ້ ເກີ ດຂຶ ້ ນ , ມັນແມ່ນ ຄວາມສົງໃສ ແຮງທີ່ ສຸດທີ່ ຜູ້ຊາຍສາມາດ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ສະຖານະການ

ປັດຈຸບັນທີ່ ສາມາດເກີ ດຂຶ ້ ນ ໃນມ້ື ທີ່ ໄດ້ຮັບ ທັນທີ ທີ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ທ່ານສາມາດ ເຊື່ ອຟັງ ກົດລະບ&ບການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ , ແຕ່ພວກເຂົ າ ບໍ່ ໄດ້ໃຈວ່າ ແລະໄດ້ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ທັງຫມົດ

ຂອງລົດ ushers ໃກ້ຄ&ງເພ່ືອ ເບິ່ ງວ່າພວກເຂົ າ ຮູ້ວ່າ ການໂຈມຕີ ໃດໆ, 

ເຄື່ ອງຫ້ິຼນຊີ ດີ ສີ ຟ້າ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ສັນຍາ ອາຊະຍາກໍາ ຫຼາຍກ່ອນ

ແລ້ວແລະການທັງຫມົດ ໄດ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນ robbery ແລະ

ການລັກພາຕົວ ໄປ ສໍ າຫລວດໃນ ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ Avenue, squadron 

ໄດ້ຢື ນຢູ່ ໃນ loft Marquis , ສະຖານີ ນະຄອນຫລວງ Lisbon ຂອງການ

, ໄດ້ຮັບການ ສໍ າພາດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ບໍ່ ຮູ້ວ່າ ໂດ້

ການສົນທະນາ , ແຕ່ວ່າ ມີ ປະຫວັດສາດ ຂອງມີ ຫມົດໂດຍຜ່ານ

ການຕ່ໍອາທິ ດ ກ່ອນຫນ້ານ້ັນໃນ ສະຖານະການ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄວ້ວາງໃຈ.

ໃນມ້ືນ້ັນ, ພວກເຮົ າປະໄວ້ ທີ່ ສະຖານີ  , ມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄວ້ວາງໃຈໃນ ປະຈັກພະຍານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດໄດ້ຮັບ

ທັນທີ , ໄດ້ກິນ ໃນເວລາ ໃບອະນຸຍາດ ເຮັດວ&ກ , ແຕ່ວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນ
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ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ທຶ ນ ການຫວ່າງງານ, ສື ບຕ່ໍເອົ າ

ຈົດຫມາຍສະບັບຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໃຫ້ລະຫັດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມາແລ້ວໃນ

ການຂັບລົດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກທີ່ ດີ  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມ່ວນຊື່ ນ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່

ແລະມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຮັບຜິດຊອບກັບ

ການພິພາກສາ ເປັນ ໄດ້ ຫມາຍຈັບ ໄດ້, ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບເຮື ອນ, 

ໄດ້ມາຈາກ gym ໄດ້, ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼາຍກ່ວາ ເດື ອນ, ໃນເວລາທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຂົ ້ າໄປ ພິພາກສາ ໄດ້ຮັບຮູ້ , ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ໄດ້ squad Marquis ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ສະຖານີ

Marquis de Pombal ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ແຕ່ວ່າ ຄາໂດ້ ເວົ ້ າ ໄດ້ , 

ສື ບຕ່ໍ ການຖະແຫຼງການ , ໃນໄລຍະ ຂ້ັນຕອນຂອງການ

ສື ບສວນແມ່ນການສື ບສວນຂອງ ການຕຸລາການ , ມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ , ບໍ່ ມີ ຫຍັງໄດ້ ຮັບການພິສູດ ໂດຍປັດໄຈ

blatant ໄດ້.ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງບໍ່ ສາມາດ ຍອມຮັບເຊັ່ ນ ການຕັດສິ ນໃຈ , 

ມັນ ຈະເປັນຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ handing , ບາງທີ ອາດຈະ ໄດ້ ດີ ກວ່າທີ່ ຈະ

ໄດ້ມີ ທັດສະນະຄະ ແຕກຕ່າງກັນ, ມີ ຄວາມຊື່ ສັດ , ຈະ ຮ່ວມມື  , ກັບໃຈ, 

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໂດຍ ສະຕິປັນຍາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ຕ້ອງການຢາກ ຈະຫລິ ້ ນກັບ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ ,ຜູ້ພິພາກສາ ຜູ້ທີ່

ຕັດສິ ນໂທດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ບັນຫາໃນ ຊີ ວິ ດໄດ້ , 

ຫນຶ່ ງໃນ ລູກສາວ ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ ຈາກການ ກິນເພາະຖ້າກິນ

ແລະເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຍັງເຫຼື ອ ອື່ ນໆຍັງ ຍ່າງ clinging ກັບຢາເສບຕິດ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ບອກ ທະນາຍຄວາມ , ຫຼື ບອກຄວາມຈິ ງ ຫຼື ວ່າມັນ
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ຈະເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະແຕກ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໄວ້ວາງໃຈຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ນາງບໍ່ ໄດ້ ປ້ອງກັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວິ ທີ ການ ໄດ້ຮັບການ ປົກປ້ອງ, ບໍ່

ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການ ປະຕິບັດການ ໃນ legitimacy 

ຂອງຫນ້າທີ່ ທີ່ ຈະຕ້ອງ ຕອບສະຫນອງຄວາມ , ເປັນ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້ ບໍ່ ມີ ທະນາຍຄວາມ ສ່ວນບຸກຄົນ

ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຈ້າງ ຫັຼງຈາກ

ການຈັບກຸມ , ຫັຼງຈາກການເປັນຕັດສິ ນ ຫລັງຈາກທີ່ ຖື ກ ຕັດສິ ນໂທດ

ວ່າຈ້າງ ທະນາຍຄວາມ ນີ ້ , ນີ ້ ແມ່ນທັງຫມົດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ

ສະສົມ ພະລັງງານ, ຮູ້ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ຢູ່ໃນ ປະຈັກພະຍານ crossroads ໄດ້ບໍ່

ຕ້ອງການຢາກ ໃຊ້ເວລາ, ໄດ້ຮັບລາຄາ ສູງ, ຂາດການ ຮ່ວມມື ແລະການ

ສະຫຸຼບ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ການກ່າວໂທດ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ມັນເປັນມ້ືທີ່  sad ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິຍານ ກັບຕົນເອງວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຢູ່ລອດ ທັງຫມົດຂອງ ສະຖານະການ ທາງລົບ ທີ່ ສາມາດ

ປະກົດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສູນເສຍ

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບການ ໃຊ້ເວລາບາງ , ໄດ້

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ .

ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະຊະນະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ສິ ນລະປະຂອງ

ຕົນເອງ ປ້ອງກັນປະເທດ , ສາມາດ ຍົກສູງບົດບາດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ໂດຍຜ່ານການ , ທຸກຄົນ ເຄົ າລົບນັບຖື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ພະລັງງານ ການບໍ ລິ ຫານ ທີ່ ປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ ຂອງ ຄຸກໄດ້

ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນ ກັບ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີການຈັດການ , ແມ່ນເຈົ ້ າຂອງ ຂອງການສິ ້ ນ ຂອງ, 

ທີ່ ເປັນ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ ອານາເຂດ ທີ່ ລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້, 

ຄິ ດວ່າ ຕົນເອງ ນ້ັນ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖື ກ ບັນຊາໃຫ້ເຮັດ ສິ່ ງທີ່ ມີ ການ

ຈະເຮັດໄດ້ເພ່ືອ ສື ບຕ່ໍເສ້ັນທາງ ໃນ ຄວາມສັດຊື່ ຕ່ໍ , ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ

ຂອງວິ ທີ ການ ທີ່ ມັນອາດຈະ ເບິ່ ງຄື ວ່າ, ສາມາດ ຈະເປັນແລະ

ທີ່ ທັງຫມົດຈະເປັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຊະເລີ ຍ ຊຶ່ ງເປັນ ການຕັດສິ ດ ແມ່ນ , 

ໃນເວລາ ອອກກໍາລັງກາຍ ໃນທ່ານີ ້ ຄິ ດວ່າ ສາມາດເປັນ ຕ້ົນສະບັບຂອງ

ສະຖານະການ , ບໍ່ ໄດ້ລາອອກເພ່ືອ ຈະງ່ າຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ ມີ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

, ແມ່ນ prognosis ຂອງ ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ສຶ ກສາ ແລະ

ໄພພິບັດຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ , ບໍ່ ໄດ້ ຫນຶ່ ງ, ບໍ່ ສອງ , ບໍ່ ສີ່  , ໄດ້ຮັບການ

ຈໍ ານວນຫຼາຍ, ການແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຂະຫນານນາມ

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ crucifixion ຂອງ wretched ຫຼາຍທີ່ ສຸດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຍົກຂຶ ້ ນມາ ສົມບັດສິ ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າສະເຫມີ ກ່&ວກັບ

ການເພ່ີມຂຶ ້ ນ, ມັນທັງຫມົດ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ໃນການເຂົ ້ າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ທີ່ ຢູ່ IPFlax ແມ່ນຫນຶ່ ງ nasty, 

ຍາກຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນອັນເຕັມທີ່ ຂອງຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ

ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະຊະນະ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ່&ວກັບການແລ່ນ

ອອກໄປ ຖ້າຫາກວ່າລາວ ໄດ້ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະ ເຮັດແນວນ້ັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຄຸ້ມຄອງເພ່ືອ ຮັກສາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທັງຫມົດເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະສາມາດ ເຄົ າລົບນັບຖື ສໍ າລັບ ນັກຮົບເກ່ົາ ຜູ້ທີ່ ມີ  ip, ແລະ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ໄດ້ ເປັນເສົ າຄ້ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ສໍ າລັບການ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ

ຮ&ນຮູ້ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ , guerreei ໃນ, ສູ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດ, 

ຖ້າຫາກວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກ ສະນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບການ ລື ມ, ທັງຫມົດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຕື ອນ , ທຸກຄົນມັກ ຈະເຕື ອນໃຈ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຮູບພາບ ຄຸນນະສົມບັດ ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ນໍ າ ຊໍ້າ ເຢັນບໍ່ ຮູ້ວ່າ

ຄວາມຮັກແລະຄວາມ ວ່າແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊະນະ ສະຫງ່າລາສີ ໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ໄດ້ ກະທໍາ ເຢັນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ແລະຍັງຄົງມີ ຢູ່ໃນ ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນເທິງ ໄຊຊະນະ.ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການສຶ ກສາ, ພະນັກງານ, ກອງແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ໂດຍກົງກັບ

ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊະນະຮົບ uphill , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ພ&ງແຕ່ເບິ່ ງຢູ່ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ແລະ ສະຖານະການ ນີ ້ ແມ່ນ

barbaric, ສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ອາດຈະບໍ່ ໄດ້ ເກີດຂຶ ້ ນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫັນ ມານ

ໃນດ້ວຍຕົນເອງ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ຊອກຫາວິ ທີ ບັນຫາໃນການ ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະຄວາມຢູ່ລອດ , ນີ ້ ແມ່ນ ໃຊ້ເວລາ

ຂອງສະພາບການ ໄດ້.

Isabel ແມ່ນຊື່ ຜູ້ອໍ ານວຍການ ຂອງໂຮງຮ&ນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເກັບຮັກສາໄວ້ ນັບຖື ສຸຂະພາບ ແລະຄຶ ກຄື ້ ນ ປະກອບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສະເຫມີ ໄປ ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ໄປ, ແຕ່ ຕ່ໍມາ ຈະກາຍເປັນ rage 

ໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ວ່າ ເຄົ າລົບນັບຖື ສະເຫມີ ໄປ.ແລະທັງຫມົດນີ ້
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ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກ ຄວາມກົດດັນ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ທີ່ ໄດ້ exerted 

ໂດຍລະບົບ ການບໍ ລິ ຫານ ທີ່ ມີ ຊື່ ເປັນຜູ້ອໍ ານວຍ john g .ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່

ໄດ້ມາ ຈາກຕ່າງປະເທດ , ໄດ້ຮັບທັນທີ ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະຂ້າ

, ເລື່ ອງ ລາວແມ່ນ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ , ໄດ້ມີ ເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ

ການບໍ ລິ ຫານ flax ໃນ ຈົນກ່ວາ ຫັຼງຈາກ ການຍົກຍ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າມັນ ຈົນກ່ວາ ມັນແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ສາມາດ

ສົນທະນາເປັນແມ່ນການຊຸມຊົນ ໄດ້ກາຍເປັນ ຄວາມສົນໃຈໃນ

ວິ ຊາການ, ມີ ຄົນຫ້ິຼນ ເຈັບປວດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບາງທີ ຄວາມຜິດຂອງ

ເຈົ ້ າຫນ້າທີ່  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການສັນລະເສີ ນ ໃນວົງຈອນການ

ເປັນມືອາຊີ ບ , ລະດັບຂອງການ ບໍ ລິ ການທັງຫມົດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຄົ າລົບນັບຖື ແລະ ຜູ້ອໍ ານວຍການ ນີ ້ ຕ້ອງການຢາກ ສູງສຸດ

ການເຮັດວ&ກ ຂອງ, ທີ່ ເປັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ກັບຕ້ົນສະບັບ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ເພ່ືອ ໄຊຊະນະໃນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ

ມີ ການປັບໄຫມ ເພາະວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງຕົນ , ໃນບັນດາ ສິ່ ງອື່ ນໆ

ຈະສາມາດ ເວົ ້ າວ່າຫຼາຍ .ຫນຶ່ ງໃນສາເຫດ ທີ່ ເຂົ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ໄດ້

ການຄ້າມະນຸດ ຢາເສບຕິດ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ, ເຂົ າມັກ ຊ່ວຍເຫືຼອ ຕິດ, ແຕ່ຕ້ອງ

ການແລກປ່&ນ ສະກຸນເງິ ນ , ມັກຫຼີ ້ ນກັບ ກົດຫມາຍ, ມີ ພະລັງງານ

pushover ທີ່ ຈະໄດ້ຍິ ນ ແລະກໍານົດ ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ ຂອງຜົນ

precarious ແລະເງື່ ອນໄຂ ແລະລະບອບ ເປີ ດ , ບໍ່ ແມ່ນ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ ບໍ່ ດີ  , 

ຜູ້ທີ່ ດີ ພ&ງແຕ່ຈະ ບໍ່ ມີ  degenerate ຂອງຕົນແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າເລື ອກ

ວິ ທີ ທີ່ ຍາກ ວິ ທີ ການທີ່ ບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງມັກ ປະຕິບັດຕາມ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ໄດ້ເລື ອກທີ່ ຈະ ປະຕິບັດຕາມ ປະຕິບັດຕາມ ເສ້ັນທາງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

predestined , ໃນເວລາ ປາກເວົ ້ າຢູ່ໃນ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ໂດຍເວລາ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ມົນຕີ, ບໍ່ ໄດ້ຍ່າງໄປ ໄກຈາກ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ , 

ມີ ຄວາມຝັນ ເປັນຈໍ ານວນຫຼາຍ kid ແລະຄວາມຝັນ ໄດ້ ຝັນຮ້າຍ , 

passage ໃນ ທະເລຊາຍໄດ້ ໄດ້ຄາດຄະເນ , ໄດ້ເຫັນ ອະນາຄົດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ສະແດງ ທັງຫມົດ ຢູ່ໃນຄວາມຝັນ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມາທີ່ ຈະມີ ຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍ witches ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຊື່ ຫ້ິຼນ

ການດ່ັງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຜ່ານ ຄວາມຝັນ ເພາະວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້

ຜ່ານການ, ການພະລັງງານ ຂອງແມ່ຍິ ງ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ , ໄດ້ຊ່ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແຕ່ວ່າ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  awakens ການຈັບກຸມ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການຂັດແຍ້ງ ທີ່ ສໍ າຄັນ ກັບອ້າຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຕ້ອງການຢາກຈະດີ ກ່ວາ ເຂົ າ, ເປັນການແຂ່ງຂັນ

ສຸຂະພາບແລະ ຕ້ອງການຢາກ ເປັນຄື ກັນກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ໃນເວລານ້ັນ , 

ພວກເຮົ າ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອ ໄປການລ່າສັດ ຕ່ໍຕ້ານ ນໍ້າ ງູ ກັບຈຸດຫມາຍ, 

ພວກເຮົ າຈະ ຫ້ິຼນ snooker ປະເຊີ ນຫນ້າ ບາງຄ້ັງ opponents tough, 

ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າ ຊະນະ ສະເຫມີໄປ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ດີ ;

ໃນມ້ືນີ ້ ແມ່ນ lieutenant ກອງທັບ.ພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ການຄຸ້ມຄອງ

ສະຫນັບສະຫນູນ ໂດຍກົງຫລາຍຂຶ ້ ນ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດໃຫ້ , 

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ , ຊ່ວຍ ໃຫ້ເຂົ າຢູ່ໃນ ການຝຶກອົບຮົມ , ທັງຫມົດນີ ້ ເພາະວ່າ

ສໍ າລັບການມີ separação.estamos ຢູ່ເຄິ່ ງກາງຂອງ ເຂົ ້ າ flax 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນີ ້ ແມ່ນ brave, ພ&ງແຕ່ພາຍໃນ ກອງ quiseram-
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ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ຄວາມເປັນມາຂອງ , ເປັນ ປົກກະຕິ ເຂົ ້ າ ຖ້າຫາກວ່າ

ພວກເຮົ າ ສົນທະນາກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່

ບໍ່ ມີ ສະພາບແວດລ້ອມ ຄວາມຕ້ອງການ ນີ ້ , ກອງ ແລະ ນັກໂທດ

ຕ້ອງການຢາກ win , ບໍ່ ມີ ຢູ່ເປັນ ຜູ້ອໍ ານວຍການ ທີ່ ດີ , Manuel, 

ແຕ່ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ເສຍຫາຍ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຜໄດ້ຈໍ າກັດການ

ຊະນະແລະ ດໍ າເນີ ນວ&ກງານ ຂອງຕົນແລະຍັງ ໄດ້ຊ່ວຍ ສໍ າລັບສາມປີ

ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ອໍ ານາດຕັດສິ ນ ຂອງກໍາມະການ ຈາກ ປີ  1996 ຫາປີ

1999 , ລາວໄດ້ ໂຍກຍ້າຍອອກຈາກ ການຕອບຂອງ ຜູ້ອໍ ານວຍການ , 

ແຕ່ວ່າ ໃຊ້ເວລາ ປະທານປະເທດ ຄະນະກໍາມະ parish , ແຕ່ວ່າ

ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງສາມາດໄດ້ຮັບ ການກໍາຈັດ ຂອງສິ່ ງທີ່ ໄດ້ປະຕິບັດ

ໃຫ້ເຂົ າອອກຂອງ linen , ເປັນ ຜູ້ຊາຍທີ່ ດີ  , ຕ້ອງການຢາກ

ສະຫວັດດີ ການ ຂອງການທັງຫມົດ ແລະໃນເວລາ ດ&ວກັນ ບໍ່ ໄດ້

ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຜມີ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ເຮັດວ&ກກ່&ວກັບ b ປີ ກ

ພິຈາລະນາ ປີ ກ killer ໄດ້, ໄດ້ nicknamed ປີ ກ killerສໍ າລັບການ

ທັງຫມົດ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ສຸດແລະ ໄດ້ຮັບ ການຢ້&ມຢາມ ໃນ parlor 

ນໍ້າ ຫຸຼດລົງ ແມ່ນ ຜົນມາຈາກການ ຂາດການ ຂອງຂະຫນາດຂອງ

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ມີ ການ umbrella ເປີ ດ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າ

ອາໄສຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການ ສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງ ກັບຈຸດ ຂອງຜູ້ອໍ ານວຍການ

ຍອມຮັບ ຂໍ ້ ສະເຫນີ ພ້ືນຖານ ສໍ າລັບການເງິ ນ ທີ່ ສາມາດ ຂຸດຄ້ົນໄດ້

ທາງທ່ົວໄປຂອງ ການບໍ ລິ ການ ຄຸກໄດ້, ໄດ້ຮັບການ ຫ່າງ ດ&ວກັນ , 

ການສະເຫນີ ດ່ັງກ່າວໄດ້ ອີ ງໃສ່ ພ້ືນທີ່ ການຝຶກອົບຮົມ
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ຂອງການຈັດການ , ວ່າແມ່ນ , ສະຫນາມ ກິລາບານເຕະ ແມ່ນ

ການຕິດຕາມຝຸ່ນ muddy, BUE ຫນັກສິ່ ງທີ່ ທ້າທາຍ ສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງ

ແມ່ນ ຊື່ ມັນ ຍັງທ່ານ ສາມາດໂທຫາ esguiça , ແຕ່ວ່າມັນ

ແມ່ນການທີ່ ດີ ເກີ ນໄປ ຈະສາມາດຍ່າງ , ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ ວິ ທີ ການ ຈັດການ

ລະບົບການ, ໄດ້ນໍ າເອົ າ ແມ່ນການນໍ າໃຊ້ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄວ້

ກັບພາກກາງຂອງ ການລົງໂທດ ຂອງປະໂຫຍກ ຂອງ 16 ປີ ເປັນໄດ້ , 

ແປດ ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍຄວາມຫມ້ັນໃຈຄວາມລັບ, ແຕ່ ນີ ້ ຈະບໍ່

ສິ ້ ນສຸດໃນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ເພາະວ່າບໍ່ ມີ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ການ harmed 

ເຊັ່ ນດ&ວກັນ ຈະມີ ການ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງລະບົບ, ລະບົບການແມ່ນ

ການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ນ້ັນຈະຕ້ອງມີ ເຫດຜົນ , ແລະມີ ມັນໄດ້ຫມົດ ເຖິງ

ປີ ຄົນອື່ ນ , ນີ ້ ແມ່ນການປີ ທີ ສາມທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ Linhó ມາ dilemma 

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຂອງຢາເສບຕິດ ການຂາຍ ສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງ ອະນຸຍາດຈາກ

ການຈັດການ ອາວຸໂສ , ທັງຫມົດທີ່ ຂັບ ການນໍ າໃຊ້ ນັກໂທດຂອງ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້, ນີ ້ ແມ່ນ ມີ ອໍ ານາດ

ຕົວແທນຈໍ າຫນ່າຍ ຢາເສບຕິດເປັນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ sprawled ໃນຊີ ວິ ດ

ທີ່ ມີ ການຂາຍ ຢາເສບຕິດ ຊື່ ມັນ towers louis , ເຖິງແມ່ນ ເຮັດໃຫ້

ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ, ມີ ບົດສະເຫນີ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້

ບໍ ລິ ສັດ ຂ້າມແລະ ຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ ຖົງ ຈ່າຍ ປົມ ນີ ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ

ຈະໄດ້ຮັບການ ເຊື ້ ອເຊີ ນໃຫ້ ເຮັດວ&ກບໍ່ ມີ  , ບໍ່ ໄດ້ຍອມຮັບ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ

ຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ການປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ ນີ ້ ໄດ້ອະນຸຍາດການ ຊໍ າລະເງິ ນໃນ

ຢາເສບຕິດແລະ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ກັບ ເງິ ນທີ່ ໄດ້ ຮັບການຍົກຍ້າຍ ທັນທີ
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ທາງ ຄອມພິວເຕີ, ວ່າໃນເວລາ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ບັນຫາ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ manuel t.

ຜູ້ອໍ ານວຍການ ຈົນກ່ວາ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ;ມີ ບໍ່ ຫຼາຍທີ່ ຈະ ເຮັດແນວໃດ, ບໍ່ ມີ

ການສໍ າຫຼວດຂອງ ຕຸລາການ ໄດ້ , ມີ ຄວາມຫມາຍ ມີຈຸດປະສົງ ຂົນສ່ົງ , 

ພວກເຮົ າຈະ ສາຄວາມສະອາດ ເຖິງຮູບພາບ ຂອງພວກເຮົ າ, ແຕ່

ສົບຜົນສໍ າເລັດ ເພ່ືອອະນາໄມ ທັງຫມົດ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນ ສານຂອງ

ທະນາຍຄວາມ , ການສື ບສວນຂອງ ການຕຸລາການ ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ , 

ແລະມີຈໍ ານວນ ຫຼວງຫຼາຍຂອງ ຫັຼກຖານ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້

ເປັນພະຍານ , ບໍ່ ໄດ້ ເອີ ້ ນວ່າເຖິງແມ່ນ ສໍ າລັບມັນ, ທີ່ ຍັງບໍ່ ຈະ ເວົ ້ າວ່າ

ຫຼາຍ, ພ&ງແຕ່ ຈະ ປົກປັກຮັກສາ ເດັກນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ ຕົກເປັນມູນຄ່າ ຫຼາຍ manear ສາເຫດ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ

ໄດ້ຮັບການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຈາກມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ ງ&ບ , evil 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຈ່າຍຄ່າລາຄາ ການຍາກ ທີ່ ຈະແຕກ ໄດ້.

ກອງ Sparrow ໄດ້ອອກຈາກ ການບໍ ລິ ການ ຄຸກ, ຫົວຫນ້າ Amorim ທີ່

ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ນານກ່ອນ , manuel t.ຍັງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ ສາມາດບັນລຸ

ປະທານປະເທດ ຂອງ parish ໄດ້.

ມີ ການປ່&ນແປງ ທິດທາງຂອງການ , John g ແມ່ນ.ມັນແມ່ນຊື່ ຕ່ໍໄປ

ທີ່ ໃຊ້ໃນ ການບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ep ພຣະອົງໄດ້ມີ ທະເຍີ ທະຍານ

ຂະຫນາດໃຫຍ່ ເກີ ນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສໍ າລັບການ ສະພາບການ, 

ວິ ທີ ການທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າເລີ່ ມຕ້ົນ ການເຮັດວ&ກທີ່ ຢູ່ໃນ ຄວາມອຸປະຖໍາ ກັບຂ

remodeling ຂອງເງື່ ອນໄຂໃນ ການ , ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງຂອງ ອຸປະຖໍາ

ໄດ້ປິ ດສໍ າລັບ ການເຮັດວ&ກ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ ແຕ່ລະຫ້ອງມີ  carlos 
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ໄດ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ ແມ່ຂອງ ວິ ທະຍາໄລ ໄດ້ , ນີ ້ ແມ່ນ ເລຂາທິການ

ຂອງອໍ ານວຍການ ໂຮງຮ&ນ, ແຕ່ ມັນແມ່ນການ ຕິດຢາເສບຕິດ ເປັນ, 

ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ກັບ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , stole ຖົງ ຂອງຄູອາຈານ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງ

ທີ່ ຈະມີ ເງິ ນ ເພ່ືອບໍ ລິ ໂພກ , ນີ ້ ແມ່ນ ຕິດຢາເສບຕິດ ຊໍ າເຮື ້ ອ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄວາມເມດຕາ ຂອງຕົນ , ເນື່ ອງຈາກວ່າເພ່ືອເບິ່ ງວ່າທ່ານ

ຮັກສາ ການສູນເສຍ , ບໍ່ ສາມາດ ພັດທະນາ ໄດ້ ລາອອກເພ່ືອ ບໍ ລິ ໂພກ, 

ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ clever, ເປັນບຸກຄົນທີ່  shrewd ພ&ງແຕ່ໃນ

ການຄ້າມະນຸດ ຕະຫຼາດສີ ດໍ າ ແມ່ນ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສ່ົງໄປແລ້ວ, 

ໄດ້ມີ ບັນຫາ ກັບເຂົ າເຈົ ້ າ ມາຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ສໍ າລັບການ ປົກປັກຮັກສາ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າກັບ ພຣະອົງໃນ ແຕ່ລະຫ້ອງການ ,ແຕ່ວ່າມັນເປັນ

funny ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜເຄີ ຍບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫືຼ ຕ້ອງການ ເງິ ນ, ຫນີ ້ ສິ ນ ທີ່ ເຂົ າ

ເຈົ ້ າໄດ້ຈ່າຍຄ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປົກປ້ອງ ເຂົ າ, ແຕ່ ໄດ້ ຖື ກທໍລະຍົດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ຫນີ ້ ສິ ນ heroin ກັບ ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ມີ ປະເພດ ຖື ກທຸບຕີໂດຍ

ຫນີ ້ ສິ ນ ໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍອມຮັບ ແລະນີ ້ ແມ່ນການພາສີ , 

ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ເພາະວ່າເຮໂຣ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະເປັນ

ທໍາມະຊາດ , ການເດັ່ ນ ຈໍ ານວນທັງຫມົດ , ມັນແມ່ນການ

ມີ ການຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໃຊ້ເວລາ ຊີ ວິ ດ ການຍາກທີ່ ຈະ crack , 

ນີ ້ ແມ່ນ ຈຸດສຸດຍອດຂອງ fury ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ

ຄົນທໍລະມານ ເພາະວ່າພວກເຂົ າ ທັງຫມົດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີເຫດຜົນ ທີ່

ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້melee ຕ່າງໆ ຕ່ໍສູ້ , ບໍ່ ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ເຫດການ, ທັງຫມົດ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງການ ຫັຼງຈາກການ
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ສະຫນັບສະຫນູນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະເຮັດວ&ກ ແລະການຂາຍ

ແລະເປັນທີ່ ດີ ກ່&ວກັບຕົນເອງ , ມີ  heroin ຟຣີ ຕອບສະຫນອງຄວາມ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຕົວເລກ ປະທັບໃຈ, ການຫາຄູ່ ແມ່ນ , 

ນີ ້ ແມ່ນຫມູ່ ແລະປົກປ້ອງ ສາເຫດ , ແຕ່ວ່າມີ ສິ່ ງທີ່  brave ຫຼາຍ

ວ່າບໍ່ ມີ ໃຜ ຂັດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນການນໍ າ ເຮໂຣ.

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ທີ່ ຈະເຄົ າລົບ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ແທ້

ໃນຊີ ວິ ດຂອງ ອາຊະຍາກໍາ ໄດ້, ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ

ໄດ້ຖື ກເກັບໄວ້ ໃນພາກກາງ ຂອງ , ໄດ້ຮັບການ ເຄົ າລົບນັບຖື ຕົນເອງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ&ດຊັງ , ສະຫນອງໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮໂຣເພ່ືອໄປ ສຶ ກສາ , 

ນີ ້ ແມ່ນ ວິ ທີ ທີ່ ພ&ງແຕ່ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ການທີ່ ຈະມີ ອາຊີ ບທີ່ ສຸຂະພາບ ແລະຮ&ນຮູ້, 

ແມ່ນການສື ບຕ່ໍ ຂອງວົງຈອນ ການບໍ ລິ ໂພກ ໄດ້ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ດີ  , ໄດ້

ນໍ າໃຊ້ແລະ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໄດ້ກັບ ອາຫານ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ

ມີ ການຮ່ວມເພດ , ມັນ ແມ່ນວິ ທີ ການ ທີ່ ເຫມາະສົມເພ່ືອ ໃຊ້ເວລາ

ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ຢູ່ໃນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າສົນທະນາກັບ

ບັນຫາຂອງການ ມີເພດສໍ າພັນ ແລະອາຫານ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ກັບຊາວຢິ ວ Valley ໃນປີ  1998 , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ກິນ ຊ່າງໄມ້ ແນ່ນອນ , ບໍ່ ແມ່ນ ການສະຫລຸບ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບັນລຸໄດ້

ຫັຼງຈາກ ສິ ບເດື ອນ ກັບຄື ນໄປ Linen .

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໂດຍກົງ ກັບລະບອບ ການລົງໂທດ ດ່ັງກ່າວໄດ້ ເອີ ້ ນວ່າ

111 ລະບອບ ຍາກ, ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ຄາດຫວັງວ່າການ ສື ບສວນ
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ທີ່ ອາດຈະ ໃຫ້ໃນ ການລົງໂທດ ຫຼື ຜົນສະທ້ອນ ວິ ໄນ ເປັນ, ການຈ່າຍເງິ ນ, 

ການຈ່າຍຄ່າ ລາຄາ ໃນການ ຂໍ ສິ ດທິ ໃນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເປັນ ທີ່ ຈະມີ

ໂທລະພາບ ວິ ທະຍຸ,ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດນີ ້ , 

ແລະທຸກຄົນທີ່ ຮູ້ຈັກຊື່ ເຂົ າເອີ ້ ນວ່າ ໂທລະທັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , Susana 

ໄດ້ຮັບການ ສະຫນອງໃຫ້ກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າໂດຍ ແມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ມັນແມ່ນການ ຢ້ານເພາະ ໂທລະທັດ ໄດ້ສະເຫມີ ມີ ມື ຖື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

.invented ບາງຄ້ັງ , ໄດ້ strove ກັບມັນ, ໃຫ້ເຊົ່ າ ມັນ ຈະບໍ ລິ ໂພກ

ພະລັງງານໃນ ວັນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄວາມອ່ອນແອ , 

ແຕ່ວ່າມີ ຄວາມຮັກ ອັນເປັນນິ ດ ຂອງນາງ, ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ຂ້າ ຖ້າຫາກວ່າ

ໃຜ spoil ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນເວລາ ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກດ&ວກັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຂົ ້ າໄປ 111 ໄດ້ຍິ ນ ຫົວຫນ້າຂອງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ, ການ

ລົງ Amorim ທາງສັນຫົວຂອງ Mozambique, ແຕ່ Portuguese , 

ມເປັນ , ກະທັດຮັດ ແຕ່ວ່າມັນ ບໍ່ ແມ່ນ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ ບໍ່ ດີ ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການຢາກມີ ອານາເຂດ ທີ່ ເດັ່ ນ , ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ມັນງ&ບ , ວ່າ

ແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ພຣະອົງໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢຸດເຊົ າການສົນທະນາ

ວິ ທີ ການທີ່ ຫຼື ທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ຮັບການ bored , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເວົ ້ າວ່າແມ່ນ ສາມາດ piss ສູງຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບການມັນ , ນີ ້ ແມ່ນການ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ໃນຫົວຫນ້າ ຂອງຫ້ອງການ, ຫຼື ຈາກ desk 

ຂອງທ່ານ, ໄດ້ມີ ການ ບໍ ລິ ການ ແລ້ວ ຫລາຍປີ ກ່ອນ, ກອງ

Baptist,drank ຫຼາຍ, ແຕ່ ຄວາມຊື່ ສັດ, ບໍ່ ໄດ້ຕ້ັງໃຈ evil ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງ
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ແມ່ນຄ້າຍຄື ນາຍຈ້າງ, ຕ້ອງການຢາກມີ ສຸຂະພາບ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ປະຫລາດໃຈໂດຍ ກອງ ນີ ້  , ພະຍາຍາມ ເພ່ືອໂຈມຕີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສົບຜົນສໍ າເລັດ , ໄດ້ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ກອງ ບາງຄົນທີ່ ບໍ່ ມີ ກ່&ວກັບຈຸດໄດ້ , 

ແລະໄດ້ເຫັນ pbx ໄດ້ຄວາມສັບສົນ, rodearam- ພະຍາຍາມ ມົນຕີ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສົບຜົນສໍ າເລັດ , 

ປານ ນາທີ ຫຼາຍ ຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້

ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຫັຼງຈາກນ້ັນມາ ກອງ ຢູ່ໃນ ເຮື ອນຂອງ

50 ປີ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ທາດເຫັຼກ Guard , ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຫ້ຢຸດເຊົ າແລະ ບໍ່ ມີ ໃຜຈະ ເປັນອັນຕະລາຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທຸບຕີ ແລ້ວ ກອງ Baptist ແລະຫົວຫນ້າ ຂອງ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ນາຍຈ້າງ Amorim ໄດ້, ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ dent 

huge , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສູນເສຍການ , ສະນ້ັນ

ພຣະອົງໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທ່ານຈະhandcuffed ກັບທຸງຊາດ

ຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ handcuffed ໂດຍມີ ຫົວຫນ້າ, ລາວໄດ້ຖື ກ ສ່ັງການ

, ຄໍ າສ່ັງ ກອງ ທາດເຫັຼກແລະ ຂັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບທຸງຊາດ ຄວາມປອດໄພ, 

ນາຍຈ້າງ ໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໃຊ້ເວລາ handcuffs ແລະ

ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ເຂົ ້ າໄປໃນຫ້ອງ ການ, ເປັນຈະເປັນ

ໂຄງການ ມີ ຄວາມປອດໄພ ຈົນກ່ວາ ການສື ບສວນ ໄດ້ສໍ າເລັດ.

ດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ກ່&ວກັບຜູ້ຊາຍ , ຜູ້ຊາຍ ແມ່ນ

ນາຍຈ້າງ , ເປັນຕົວຢ່າງ , ເປັນສະຖາບັນ ທີ່ ເປັນຕົວແທນ ກໍາລັງຂອງ

repression ໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຄວບຄຸມໄດ້ດີ ກັບທຸກຄົນ, 
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ສະນ້ັນທຸກຄົນ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ດີ .ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າມັນ ແມ່ນການ

ເສ້ັນທາງສັນຫົວ ຂອງມະນຸດ ຫລາຍທີ່ ສຸດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພົບ, ຕິດ

ການລົງໂທດ ເປັນຈະເປັນ ເຫດຜົນ, ຈະຕ້ອງຈ່າຍ ສໍ າລັບການ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຕົວມັນເອງ, ແຕ່ຍັງ ຊະນະ ຄວາມນັບຖື

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ປະໄວ້ເຖິງ ກ້າວກ່າຍ ໃນຊີ ວິ ດ ໂດຍກົງ , ມີ ຄວາມຢູ່ລອດ

ແມ່ນແຕ່ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ພວກເຮົ າ ອາໄສຢູ່ , ເອີ ້ ນວ່າມັນ

ສະຖານທີ່  inhospitable , ເປັນ ປະໂຫຍກ ທີ່ ຕົນເອງ, ສະຖານທີ່

ບ່ອນທີ່ ມີ ການ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ພວກເຮົ າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ພ&ງແຕ່ ອາໄສຢູ່, 

ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າ ມີ ການເຊື່ ອຖື  , ໄດ້ຍິ ນ ການຄາດຕະກໍາ , ປະຕິບັດຕາມ

ເຖິງ mareações ຫຼາຍ, ນີ ້ ຄໍ າແມ່ນ slang ສໍ າລັບ ການນໍ າໃຊ້ໃນ

ອາຊະຍາກໍາ , ວ່າແມ່ນການ ເວົ ້ າວ່າ ການຄາດຕະກໍາ ຢ່າງແນ່ນອນ, 

ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສັນຍາ ສະຖານະການ ບາງຢ່າງທີ່ ບໍ່ ສາມາດ

ຕົກຢູ່ໃນ ຄຸກ , ຮ່ວມກັນກັບ rasta ໄດ້ hugo , nickname rasta 

ແມ່ນເຂົ ້ າໄປ ກັບ 16 ປີ ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາໄສຢູ່ ໃນບ້ານ ຮັງກາຣີ  , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພົບເຂົ າໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໃນເວລາທີ່ ບັນລຸ ການລົງໂທດ

ໃນທຸງຊາດ ຄວາມປອດໄພ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນຊາຍ ຫນຸ່ມທີ່ ມີ

ບໍ່ ເທົ່ າໃດປີ ຂອງ linen , ແລະຈັບໄດ້ ຕິດຕ່ໍ ວ່າມັນເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຢາສູບ , ແຕ່ ໄດ້ປະມັນໄວ້ ໃຫ້ເບິ່ ງ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ຮັບການ

muitashorasfechados , ສະຖານະການ foiumconhecimentode 

ໄດ້ ໃຊ້ເວລາ ໃດຫນຶ່ ງ, ໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ບໍ່ ມີ , ເຂົ າ ແມ່ນ ມີ ຢູ່ໃນ b ປີ ກ, 

ປີ ກ murder ພິຈາລະນາ ເປັນ, ນີ ້ ແມ່ນຢູ່ໃນ ຫວອດ, ປີ ກ ງ&ບ, 

139



ນັກໂທດ ຢູ່ ທີ່ ເຮັດວ&ກ ແລະຕ້ອງການຢາກມີຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ໃນຄຸກ, 

ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ ການຄ້າຂາຍ , ແລະບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງທີ່ ຍັງຄົງຕິດຢູ່

ເປັນ ຊື່ ແມ່ນ Dauphin , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອະທິບາຍ ເລື່ ອງຂອງເຂົ າ, 

ທີ່ ເຂົ າມາກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ເຫັນວ່າ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທໍາອິ ດທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພົບກັບ ເຂົ າ, ນີ ້ ແມ່ນ shrewd, chavalo ທີ່ ດີ , ແຕ່ເຂົ າ

ໄດ້ປະຕິບັດ ເດັກນ້ອຍ ທໍາມະຊາດເປັນ ຍັງ, ໂດຍວິ ທີ ການ ພ່ໍແມ່ເດັກບໍ່

ໄດ້, ວັນທີ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ Cape ສີ ຂ&ວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊອກຫາ ຊີ ວິ ດ

ທີ່ ດີ ກວ່າ, ການພົວພັນ ປະຫວັດສາດ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ ຄວາມຮູ້ແລະ

ເຫັນວ່າເປັນການ ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ມີ ຄວາມແຂງກະດ້າງ ຂອງການມີ

ຊີ ວິ ດຢູ່ໄດ້ບໍ່ ທັນໄດ້ເຮັດ ຊີ ວິ ດທີ່ ງ່ າຍ ທີ່ ສຸດ, ໄດ້ມີ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານ ຮັງກາລີ  , ບ້ານທີ່ ມີ ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກ

Cape ສີ ຂ&ວ, ການກ່ໍສ້າງ ຂອງເຮື ອນ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ດີ ທີ່ ສຸດ, 

ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສະຫນອງການໃຫ້ ການສະພາບ ຕໍາ◌່ ສຸດທີ່

ຂອງການບໍ່ ນອນຢູ່ໃນ ຖະຫນົນ ໄດ້, ມີ ເພດານ , ສໍ າລັບ ຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼາຍທີ່ ຈະ ມີ ການສຶ ກສາ ບ້ານ ໄດ້ຖື ກ ເກັບຮັກສາໄວ້ ທີ່ ສະອາດ ແລະມີ

maid ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ເອງຜູ້ທີ່ ມີ ການສຶ ກສາ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ  , ບໍ່ ມີ

ບໍ່ ສະເຫມີ ພາບ ທາງສັງຄົມ , ມີ ການເຮັດວ&ກຍາກ ແລະປະຊາຊົນ

ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນປະຊາຊົນ ທີ່ ດີ  , liked

ແຕ່ ເຫດການໄດ້ ສໍ າລັບການ ຫຼາຍ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ , ຍັງສື ບຕ່ໍ ໃນມ້ືນີ ້  , 

ແຕ່ວ່າ ຫັຼງຈາກນ້ັນຍັງ ໄດ້ບໍ ລິ ໂພກ ແລ້ວເຮໂຣ , ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່
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ຂ້າພະເຈົ ້ າຈື່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເຫັນພຣະອົງ ຢູ່ໃນ quartermaster ໄດ້, 

ຖ້າຫາກວ່າມີ ຊໍ້າ ທຸລະກິດ , ການຕະຫຼາດ ສີ ດໍ າໄດ້ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແມ່ນສິ ດທັງຫມົດ , ນັບຕ້ັງແຕ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ທໍາລາຍ ໃຜ , ນີ ້ ແມ່ນ ໃຊ້ເວລາ

mad ເປັນຈິ ງ ຢູ່ໃນ sight ຄ້ັງທໍາອິ ດທີ່ ເດັກຜູ້ຊາຍແມ່ນ smart, ມີ

ຈິ ດວິ ນຍານເປັນ , ຮູບລັກສະນະ ຂອງຕົນໄດ້ ເປັນ rasta ໃຫຍ່, 

ທໍາມະຊາດແຕ່ ການປິ່ ນປົວ ດ&ວກັນ , ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ຮູບພາບທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ທໍາອິ ດ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ພຣະອົງ, ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າມັນ

ແມ່ນເດັກຜູ້ຊາຍ ໃນສາຍຕາ ຂອງສັງຄົມ ນ້ັນ, ໄດ້ ເຫັນ ເປັນເຊັ່ ນນ້ັນ, 

ຍາ , ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ອາໃສຢູ່ໃນ ແຄມຂອງສັງຄົມ , ແຕ່ວ່າ

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະໃຫ້ມີ ການຮັບປະກັນ ສະຫວັດດີ ການ

ສໍ າລັບການພວກເຮົ າພວກເຮົ າ ສາມາດ ຮັບປະກັນ, ສໍ າລັບການ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ສາມາດ ປົກປ້ອງ ສະຫວັດດີ ການ ຂອງພວກເຮົ າ, 

ຄວາມສະເຫມີພາບ ຂອງມະນຸດທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າຂອງ ການເວົ ້ າວ່າ

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ອາໄສຢູ່ກັບ ການທັງຫມົດນີ ້ ພວກເຮົ າສ້າງ, 

ແຕ່ພວກເຮົ າ ຍັງຮູ້ວ່າ ດີ ໄປດ້ວຍມື ໃນມືທີ່ ມີ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ, 

ການປະຕິບັດ ທີ່ ມີ ອາດຈະເກີ ດຂຶ ້ ນ ເຮັດໃຫ້ ວິ ທີ ທີ່ ຍາກ ໃນການ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ທ່ານໄດ້ ຮັບການຍົກຍ້າຍ ຈາກປີ ກ ຕາມ b ປີ ກ ໄດ້, ແມ່ນ

ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຕ່ໍໄປເພ່ືອ ຂຸດຄ້ົນບໍ່ ແຮ່ , ໄດ້ ມີ ນ້ອຍພ&ງເລັກນ້ອຍ

ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ການ, ການ ນາມິເບຍ ອື່ ນໆ, ໃຈຮ້າຍເກີນໄປ ແລ້ວ ໃນ

ແຕ່ລະຫ້ອງການທີ່ ໃຊ້ເວລາ ບາງຫັຼງຈາກ ກອງປະຊຸມ, ຮູ້ວ່ານີ ້ ແມ່ນ

ຢູ່ໃນຫ້ອງ ການສໍ າລັບ ການໃຊ້ເວລາ ດົນນານມາແລ້ວ , ແມ່ນຈະ
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ມີ ເລື່ ອງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ຕ່ໍມາ recount ປະຫວັດສາດຂອງ

ນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ ໃນຕອນເຊົ ້ າມ້ື ນ້ັນຫັຼງຈາກການ ໃນຕອນກາງຄື ນ

ຂອງ iota ການຍົກຍ້າຍ ກັບຄື ນໄປ ອຸປະຖໍາ ,ໄດ້ເຮັດ ຂໍ ້ ຕົກລົງກັບ

ທິ ດທາງ ການ, ເຮັດວ&ກຮ່ວມກັນ ໄດ້ຮັບ ເຂົ ້ າໄປໃນອື່ ນໆ

ທາງສັນຫົວຂອງ bull ໄດ້, ການສະແດງອອກ ຄົນອື່ ນ ຍັງຖື ກນໍ າໃຊ້

ໃນນາດັດແກ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ອອກຈາກການ ຫ້ອຍ ອື່ ນໆ, ສໍ າລັບ

ເຂົ າກັບ ຊ່ວຍປະຢັດ, ອັນຕະລາຍ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໄດ້ ເຫັນ ແມ່ນຢູ່ໃນກາງ ແລະ

dávamo- ພວກເຮົ າໄດ້ດີ ແຕ່ Hugo ນີ ້ ແມ່ນກ່&ວກັບ b ປີ ກ, 

ໃນຕອນກາງຄື ນ ພວກເຮົ າເວົ ້ າລົມ ສໍ າລັບການ ຕິດຕ່ໍ window 

Pudemo ພວກເຮົ າວ່າ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ໄດ້ໃກ້ຊິ ດ ຫຼາຍ, 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍິ ນຫຼາຍ ຂອງສິ່ ງລົບກວນ ໃນຫ້ອງ, ຈັບໄດ້ ເອົ າໃຈໃສ່

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ມີ ການ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຂອງອັນຕະລາຍ ແມ່ນວ່າທີ່ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົ າ ອາໄສຢູ່ແລະ ທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ພວກເຮົ າ ຊະນະ, ພວກເຮົ າເອົ າ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ທີ່ ຕ້ອງການ

ຂອງການເປັນ ໄດ້, ຈິ ດວິ ນຍານທີ່ ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

embody ຈິ ດວິ ນຍານ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ຢ່າງເຕັມທີ່ ຂອງ ຄວາມກ້າຫານແລະ

ສີ ມື ແຮງງານ ແລະ cunning.

ວ່າຕອນກາງຄື ນ ກ່ອນ ໃນຕອນເຊົ ້ າມ້ື ຕ່ໍມາພວກເຮົ າ ເວົ ້ າລົມໂດຍຜ່ານ

ປ່ອງຢ້&ມ, ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍິ ນ ສິ່ ງລົບກວນ ຖາມວ່າ:

- ບໍ່ ມີ ໃຜ?
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ພຣະອົງໄດ້ຍິ ນ ສິ່ ງລົບກວນ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ, ພຣະອົງໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ:

-'m Hugo , ຂ້າພະເຈົ ້ າ iota ທີ່ ນີ ້ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ.

ມັນແມ່ນ ວິ ທີ ການຂອງ ການລົງໂທດ ໄດ້, ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ໄດ້ສັນຍາ ວັນ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ຍົກຍ້າຍກັບ b ອຸປະຖໍາ ທີ່ ເປັນ ປົກກະຕິ

ແມ່ນການແລ້ວວ່າ ພຣະອົງໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າເປີ ດ

ປະຕູໄດ້ ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ ຈຸລັງ ມາ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບອຸປະຖໍາ , ແຕ່

ບອກໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຮັກສາງ&ບ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ , ນີ ້ ແມ່ນ

hugo ໄດ້, ນີ ້ ແມ່ນ ດາວ, ເປັນຄົນ ປັດຈຸບັນ , ໄດ້ ຕິດກັບ

ການຄ້າມະນຸດ heroin ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະໃຫ້ມັນ ບໍ່ ມີ ເງິ ນ ຕິດຢາເສບຕິດ

, ນີ ້ ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້, ເຂົ າ ຕ້ອງການ ມັນ, ຫນຶ່ ງເດັກຜູ້ຊາຍ ທີ່ ມັກກະບົດ

ຈາກ ເປັນວິ ທີ ທີ່  huge, ວ່າໃນເວລາ ການໂຈມຕີ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ທີ່ ປະຕູ ເປີ ດ ບໍ່ ໄດ້ ອອກໄປ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າພຣະອົງ

ຈະໄດ້ມາ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າເຂົ າ ເຈົ ້ າໄດ້ມີ ຖ່ານຫີນ ບາງຢ່າງກ່&ວກັບ ປີ ກ

ໄດ້, ຄໍ າສັບ slang ຍັງ ຖ່ານຫີນ, ຊຶ່ ງສາມາດ ໄດ້ຮັບການ

ຄວາມເຂົ ້ າໃຈເປັນໃນ ຄໍ າສັບສະເພາະ ຂອງ ອາຊະຍາກໍາ ກໍລະນີ ທີ່

ປົກກະຕິຂອງ ການຍ່າງຢູ່ໃນ ລະດູຝົນໄດ້ ຮັບຄວາມຊຸ່ມ .

ຫັຼງຈາກອອກຈາກ ຫ້ອງການ, ໄດ້ ປົກກະຕິ ຕາມປົກກະຕິ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງການກິນ ອາຫານເຊົ ້ າ, ຫັຼງຈາກນ້ັນໄປ

ການຝຶກອົບຮົມ , ໄປ ໄປໂຮງຮ&ນ, ໄປໂຮງຮ&ນ ໃນຕອນເຊົ ້ າ

ອາຫານເຊົ ້ າ ທີ່  , strange ບໍ່ ເບິ່ ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ປົກກະຕິ
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ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອ ຄ້ົນຫາເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ແມ່ນຕິດ ແຕ່ບໍ່ ໄດ້

ຕິດ ແທ້ໆ , ແຕ່ວ່າ ໄດ້ເຮັດແລ້ວ robbery ແລະໄດ້ extorted ເງິ ນ

ໃນໄລຍະ ຕອນເຊົ ້ າ ມາບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເດັກນ້ອຍຊາຍ ຜູ້ທີ່ ຍັງ

ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ ໄດ້ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ piranhas, ກໍາລັງຊອກຫາ ຊີ ວິ ດໃນ

ວິ ທີ ທາງຊື່ ສັດ, ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ເຂົ ້ າໃຈຜິດ ເພາະວ່າ ຢາເສບຕິດ

ຍັງໄດ້ຊີ ້ ນໍ າ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ນີ ້  , Hugo ແມ່ນ ສໍ າລັບທຸງຊາດ

ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ ມີ ນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ , ແຕ່ ປາກົດວ່າ ບານ ze 

ຄົນອື່ ນ, Angolan ຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ cHELA ບໍ່ ເຄີ ຍມີ  "ຄວາມຮູ້ສຶ ກ " ດີ

ກັບມັນເພາະວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ pants tracksuit ໃດຫນຶ່ ງ, ຍ່ານ ສູງ

Emilio ແລະ ເຂົ າ ຕ້ອງການຢາກ steal Emilio , ລາວ ຮູ້ວ່າ pants 

ລາວໄດ້ຖື ກ ຂຸດຄ້ົນບໍ່ ແຮ່ ໄດ້ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເວລາ ຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍເອີ ້ ນວ່າ ບໍ່ ເຄີ ຍ ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນ ເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ

ການຕ່ໍສູ້ໃຫຍ່ ຍ່ານ Emilioເພ່ີມຂຶ ້ ນ ສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີ ຢູ່ໃນ ຍ່ານ

ເທິງນີ ້ ແມ່ນ raunchy , ໄດ້ ສ້າງ ດ&ວກັນແລະ ລາວຕ້ອງການຢາກ

ປ້ອງກັນ ບໍ່ ວ່າຈະ ແມ່ນການ ຂຸດຄ້ົນບໍ່ ແຮ່ , ຕ້ອງການຢາກ

ທີ່ ຈະປ້ອງກັນ ກ&ດສັກສີ ຂອງການເປັນ ຂໍ ້ ກໍານົດ parochial 

ຂອງການເຊື່ ອມຕ່ໍ ເປັນເດັກນ້ອຍ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ປະຕິບັດຕາມ

ໂດຍບຸກຄົນອື່ ນ ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງ, ສາດສະດາ, ຍັງຂອງຍ່ານ ແລະມັນ

ແມ່ນການມີວ່າ ໃຫ້ ຕ່ໍສູ້ກັບ ບານ :. ze ຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນ ເຂ້ັມແຂງ

ຫນັກ ປະມານ 90 ກິໂລ, Emilio ເປັນຜູ້ຊາຍ ແຫ້ງແລ້ງ , ປົກກະຕິ

ໃນອາຟຣິ ກາ ເປັນແມ່ນ thinner ການປົກປ້ອງ ກ&ດສັກສີ ຂອງ , 
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ປະເຊີ ນຫນ້າ ສະຖານະການ , Z ບານ wanted-ການສ່ົງ ຊ້ັນ 3 ໄດ້

ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ໃຫ້ ການສົນທະນາ ໄດ້, ມັນບໍ່ ແມ່ນເລື່ ອງງ່ າຍ, 

ແຕ່ວ່າລາວ ຮູ້ວ່າລາວໄດ້ cunning ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະມີ

ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ ຄໍ າຖາມ.ຫັຼງຈາກ Ze ບານ ໄດ້ປະຕິບັດ tracksuit 

pants ແລະຈະມີ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນມື, ປຶ ກສາຫາລື  ;ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ Emilio 

ຈະ win , ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຄິ ດວ່າມັນ ຈະສິ ້ ນສຸດເຖິງ ຄ້າຍຄື ຫມາກບານ

billy ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ຈະສ່ົງເຂົ າ ຊ້ັນ ທີ  3 , grabbed ຂາຂອງນາງ , 

Emilio ບໍ່ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ໄດ້ຮ&ນຮູ້, ໃນກໍລະນີ ສຸດທ້າຍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜູ້ທີ່

ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ ານອກ , grabbed ຄໍ ລາວ ຖື ກບັງຄັບໃຫ້ ທໍາລາຍ , ແມ່ນວ່າ, 

ປັດຈຸບັນ ທ່ານ grab ຄໍ ບໍ່ ຂະຫນາດໃຫຍ່, ມັນມີ ການປະເຊີ ນຫນ້າ

handrail ຫຼື ເຂົ ້ າສູ່ ຈຸລັງຂອງ ສິ່ ງທີ່ ມັນເປັນແລະ ບໍ່ ໄດ້ສະເຫນີ

ຄວາມປອດໄພ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ ໄດ້ກາຍເປັນ ບໍ່ ແນ່ນອນ, 

ຈາກປັດຈຸບັນ ທໍາອິ ດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າພວກເຂົ າ ໄດ້ໄປ ລົງ, ທີ່ ຖື ກ

ຄາດຄະເນ ການຄາດການ ດໍ າເນີ ນການ, ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄິ ດວ່າແລະ ຍັງມີ ວິ ນາທີ ບໍ່ ພໍເທ່ົາໃດ ຫັຼງຈາກທີ່ ເຫັນ ແລະການວາງແຜນ

ແລະຄິ ດວ່າມັນ ຈະບໍ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ , ແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ , ການEmilio 

grabbed ຄໍ ແລະບໍ່ ລາວ ໃຫ້ໄປ ຫຼາຍ, ແລະການບັງຄັບ ບານ joe ໄດ້ , 

ພຣະອົງໄດ້ ອະນຸຍາດຂອງ ທັງສອງກໍາລັງ monumental, 

ບໍ່ ດໍ າເນີ ນການ ທັນທີ ໃນເວລາທີ່ ມັນເປັນສິ ດທິ  , ທີ່ ໄດ້ສະເຫມີ

ການສຶ ກສາ ຂອງພວກເຮົ າ, ໄດ້ຫຸຼດລົງຈາກ ຊ້ັນທີ  3 ໃນການ

ຄິ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງສ່ວນຂອງ
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ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດ ເສຍຊີ ວິ ດໃນ ສະຖານະການ ວ່າ, ແຕ່ ໂຊກດີ ທີ່

ໄດ້ຖື ກບັນທື ກ , ເຫດຜົນ ຂອງ ການບັງຄັບໃຊ້ ສະເຫມີ  wins 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ ວ່າຊີ ວິ ດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນປັດຈຸບັນ ແລ່ນ ເລັກນ້ອຍກັບ

ວິ ຊາດ່ັງກ່າວ , ໃນ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ອະທິ ບາຍ ທັງຫມົດ ວິ ທີ ການ

ມັນແມ່ນການ ເຮັດ ໄດ້ພາຍໃນສະພາບ ທີ່ ພວກເຮົ າ ສະເຫມີໄປຈະ

ປະຊຸມ ປະຊາຊົນ, ໃຫ້ຂອງຮັກສາ ຕິດຕ່ໍພົວພັນ ໄດ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ສິ່ ງທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົ າ ສົນທະນາ ປຶ ກສາຫາລື

ສະຖານະການ ແມ່ນງາມ ທັງຫມົດຖ້າຫາກ ເຫັນ ແລະໄດ້ເຮັດ ວິ ທີ ການ , 

ພວກເຮົ າ ສາມາດ ມີ ຊີ ວິ ດ ຕິດພັນກັບການ ຕິດຢາເສບຕິດ ນີ ້ , 

ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກດີ , ເພາະວ່າ ພວກເຮົ າ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ

ຢາເສບຕິດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າ ມີປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ສົນທະນາ ຫົວຂໍ ້

ຂອງຫົວຂໍ ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຈາກ ທີ ມ banal 

ຫຼາຍທີ່ ສຸດ, ຈາກ simplest ເຊັ່ ນ: ບານເຕະ ຂອງ ວິ ທະຍາສາດ ຫຼາຍ, 

ພວກເຮົ າ ອ່ານພ&ງພໍ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ສາມາດ ປຶ ກສາຫາລື ຕ່ໍມາ , 

ໄດ້ສະເຫມີ ຂອງພວກເຮົ າ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ທີ່ ໄດ້ອ່ານ, ໃນປັດຈຸບັນ

ແລະປະໄວ້ ທີ່ ນີ ້ ຫຼາຍ ແລ້ວ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການຢາກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວ່າເປັນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເວົ ້ າວ່າຂ້າພະ ເຈົ ້ າບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ "ຄວາມຮູ້ສຶ ກ " ດີ

ກັບບານ billy , ບານ ze ແຂນຊ້າຍ , ໃນ ສິ່ ງທີ່  Emilio ບໍ່ ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ , 

ນີ ້ ແມ່ນ ອັນຕະລາຍ , ແຕ່ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ນອນ ມ້ືໄປໂຮງຫມໍ ສໍ າລັບ

ການປ້ອງກັນ .ບານ Ze ແມ່ນ ຍັງມີ ປະມານ 3 ອາທິ ດໃນ ໂຮງຫມໍ

ຄຸກໄດ້ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ເຂົ າໃນ platinum ແຂນໄດ້, 
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ນີ ້ ແມ່ນການ ເຈັບປ່ວຍ ທີ່ ສຸດ ເຂົ າໄດ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

glad ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ທັນທີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ໃຫ້ອະໄພ ທີ່ ທ່ານ

ດໍ າເນີ ນການ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມຂຸ່ນແຄ້ນຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ພ້ອມທີ່ ຈະ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ

ສະຖານະການ , ປ່ອຍໃຫ້ເຂົ າ ຍ່າງ.

ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ໃນມ້ືນີ ້ ໃນ ຕອນເຊົ ້ າຂອງ , ບາງທີ ອາດ ຈະເປັນ 11 am ຍັງ

ບານ Ze ໄດ້ຫມົດໄປກັບ ທຸງຊາດ ຄວາມປອດໄພ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າ

ນີ ້ ແມ່ນ Hugo ກັບພຣະອົງ, ໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ເປັນເວລາ ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ , 

ໃນ pavilion ຄວາມປອດໄພ ນໍ າໄປສູ່ການ ລົງໂທດຄຸກ stiffer 

ຫມາຍຄວາມວ່າ ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ lame , ແມ່ນ ການໂດດດ່&ວ, ບໍ່ ມີ ທີ່ ຈະມີ

ສິ່ ງໃດແດ່ ຂອງຫ້ອງ ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຂ້ັນພ້ືນຖານ , teres 

ຂອງຖື ເປັນ, ແຜ່ນ teres ເປັນ , teres book ທີ່ ຈະອ່ານເປັນ , ທ່ານ

ບໍ່ ສາມາດມີ ຫ້ອງ ສີ ມ້ານ ແລະທ່ານ ໄດ້ປິ ດ23 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມື ້ ເປັນ, 

ມັນເປັນ ສະເຫມີໄປ ການຍາກທີ່ ຈະ ເອົ າຊະນະ ແຕ່ວ່າພ&ງແຕ່

ສໍ າລັບພວກເຮົ າ ເຮັດໃຫ້ເຄຍຊີ ນ ການລົງໂທດ ເຫ່ົຼານີ ້ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ

ໄດ້ຜ່ານການ ນີ ້ ກ່ອນທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໃນການລົງໂທດ , ການລົງໂທດ

ຈະຢູ່ໃນ ສະຖານະການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຄ້າຍຄື ວ່າ, ພວກເຮົ າຮູ້ວ່າວ່າຜູ້ທີ່ ຍ່າງ ໃນການຝົນ

ໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມ .

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທັງຫມົດນີ ້ ແມ່ນ ນີ ້ ແລະ ໄດ້ສໍ າເລັດ ການລົງໂທດແລະ

ສິ່ ງທີ່ ຈະ ຢູ່ທາງການນ້ັນ , ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນ ການໂຈມຕີ hugo ໄດ້
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stabbed ສອງຄ້ັງໃນ ກະເພາະອາຫານ Dauphin ໄດ້, ຮັບການປິ່ ນປົວ

ຜູ້ຊາຍທີ່ ບໍ່ ດີ , ການລັກ ເລັກນ້ອຍ, ກໍາ ບາງຢ່າງຂອງ heroin

ແລະປະມານ 30 ເລື່ ອງ, ຈະມີ ປະມານ 10 ກຼາມ, ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ຈະຈ່າຍຄ່າ

ລາຄາຂອງ nickname Dauphin ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, paws , paws 

ໄດ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໄດ້ຖື ກຈັບກຸມ ສໍ າລັບການ ໂຈມຕີ ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້

, ເຮັດໃຫ້ ເສຍຊີ ວິ ດ, ໄດ້ ເວົ ້ າລົມຫຼາຍ ກ່&ວກັບການແລະ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ

ໃນເວລານ້ັນ , ການໂຈມຕີ, ເພາະວ່າມັນ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍ

ຂອງການເງິ ນໄດ້ , ມັນແມ່ນການ ເປັນຈໍ ານວນເງິ ນ ສູງເກີນໄປ

ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ຮັບການ convoys ໄດ້ດໍ າເນີ ນ ການເງິ ນຂອງ ທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ Sintra Lisbon.ການໂຈມຕີ ດ່ັງກ່າວເກີດຂຶ ້ ນ

ເຖິງແມ່ນມີການ ນອກ Lisbon ການຝຶກອົບຮົມ Sintra ແລະມີ

ຜູ້ຊາຍທີ່ ຕາຍແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ສາມາດ ພິສູດວ່າ

ມັນແມ່ນການວ່າ ຜູ້ທີ່ ຫມ້ັນສັນຍາ murder ຂອງ ອາຊະຍາກໍາ ໄດ້, ໄດ້

ບໍ່ ສາມາດ ພິສູດ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ຜູ້ນໍ າ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ການຄາດຕະກໍາ ໄດ້ຖື ກ

ຕັດສິ ນລົງໂທດ ແລະໃນໄລຍະການເດີ ນທາງ ຄຸກ ເຂົ າໄດ້ ໂຈມຕີ ຫຼາຍ

ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ມາແລະ ຈັບ ຢາເສບຕິດ, ເຂົ າບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ຢາເສບຕິດ ທີ່ ຈະ win 

ຜູ້ໃດ, ແມ່ນວ່າ, ໄດ້ຂາຍ , ເຂົ າຮັກສາໄວ້ ຢາເສບຕິດ ຕົວຂອງມັນເອງ , 

ລາວ ຈັດລ&ງ ຕູ້ນິ ລະໄພ ພາຍໃນ ຫ້ອງການ, ພ&ງແຕ່ໂດຍການ

chibadela ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດ ມີ ມາ, ແຕ່ວ່າ ນີ ້ ແມ່ນສໍ າລັບ ໃນປັດຈຸບັນ .

ໃນຖານະເປັນ ລາວໄດ້ ຊື່ ກະປູ ຂອງທີ່ ໄດ້ ໃຫ້ວ່າ ຊື່ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ spinning 

ຫຍັງກັບໃຜ , ບໍ່ ໃຫ້ໃຜ , ເຂົ າຮູ້ວ່າ ມື ສາມາດລ້າງ ອື່ ນໆ, ນ້ັນແມ່ນ, ມັນ
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ສາມາດໃຫ້ ຊະນະ ຈະສາມາດຊ່ວຍ ໃນເວລາທີ່ ປະຊາຊົນ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້

ພຣະອົງສໍ າລັບ ການຊ່ວຍເຫືຼອແລະ hugo ເປັນເດັກຊາຍທີ່  tough 

ກໍາລັງກອດ .ມີ ລໍ າດັບ ຫັຼງຈາກ ເຫດການເຫ່ົຼານີ ້ ປະຕິບັດຕາມ , 

Dauphin ໄດ້ຍົກຍ້າຍກັບ Coimbra, ຕົກເປັນມູນຄ່າ

ນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ ຂອງຊາວຢິ ວ , ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເກີ ນໄປ;

ໄດ້ຮັບການ ໃນປີ  1998 ຫຼາຍເຫມາະສົມ 27 ມິຖຸນາ , ໄດ້ ແຍກອອກ

ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ hugo ເຂົ າຢູ່ໃນ ຫ້ອງຄົນອື່ ນ, ບໍ່ ມີ ປັດໃຈ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ການ

ເຮັດແນວນ້ັນ, ຄົນອື່ ນໄດ້ ຄູ່ ຂອງຕົນເອງ ຜູ້ທີ່ ສະແຫວງຫາ ໄດ້

piranhas, ເພາະວ່າທຸກມ້ື robbed ປະມານ 3040 ກຼາມ

ການສູບຢາແລະ ການຊົມໃຊ້ , ການດຶ ງດູດ ຝູງຊົນ ໄດ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ຖື ກສະເຫມີ ຮັດກຸມ , ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ ລໍ າດັບ

ຂອງສິ່ ງເສບຕິດ ຢາເສບຕິດແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດ້ປະໄວ້

lame ໄດ້, ພວກເຮົ າ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ວ່າພວກເຮົ າຈະ ຢູ່ໃນ ຫ້ອງ ດ&ວກັນ, 

ແຕ່ piranhas ເຫ່ົຼານີ ້ ສະເຫມີ ໄດ້ໂອ້ລົມ ການເຈັບປ່ວຍຂອງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພາະວ່າເຂົ າເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຫຼາຍຂອງ ຕໍາໃນ

ຖະຫນົນຫົນທາງ , ປະຕິບັດ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ໃນຫ້ອງ wiggle ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເມຍ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ການດຶ ງດູດການ ເພ່ືອນ

ເພາະວ່າພຣະອົງ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຫ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໄດ້.

ພຣະອົງຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ ກັບສະພາບການ ສະຖານະການ ຂອງ

conviviality ແລະໄດ້ມີ ການ ປະຊາຊົນ ເຫ່ົຼານີ ້ ຜູ້ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ໃນສະພາບ

ການດ່ັງກ່າວ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນປັດຈຸບັນ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ກ່າວວ່າ
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ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໄດ້ເວົ ້ າເຖິງ ການເຈັບປ່ວຍຂອງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທັງຫມົດທີ່ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກສິ່ ງທີ່  kid ໄດ້ຈັດລ&ງຕາມ , ຕ້ອງການຢາກ

ເອົ າໃຈໃສ່ເພ່ືອແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກມີ spotlight 

ກ່&ວກັບພວກເຂົ າ ດ່ັງນ້ັນເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດຈະມີ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີ ທີ່ ດີ , 

ທີ່ ເປັນ, ໄດ້ປະຕິບັດ surf ໄດ້ສະເຫມີໄປ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່  bother ກັບມັນ

ຮູ້ວ່າ ຊີ ວິ ດ ແມ່ນຄ້າຍຄື ທຸກຄົນຕ້ອງການ ຈະເປັນການດີ ແລະ

ຄວາມກະຕັນຍູ ສໍ າລັບລາຍຮັບ ຂອງທ່ານສໍ າລັບ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ , ແຕ່ໄດ້ຖື ກ ສະເຫມີໄປ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຄີ ຍຕ້ອງການ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງ ຈໍ າເປັນຕ້ອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ເຮົ າຈະກາຍເປັນ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສະຫະປະຊາ , ແມ່ນວ່າ, ມີ ປະກັນ

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກບາງ ຈະ ໂຈມຕີ ການຊ່ວຍເຫືຼອ

ຂອງພວກເຮົ າ, ແຕ່ວ່າມັນ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ ຈ່າຍ ແລະມັນແມ່ນການ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຍົກຍ້າຍກັບການ ໃຊ້ເວລາ ແນ່ນອນ

ຢູ່ໃນຮ່ອມພູ ຢິ ວໄດ້ , ແລ້ວມີ ສອງຫຼື ສາມເດື ອນຂອງ ການດໍ າເນີ ນງານ

ໃນເວລາທີ່ ພົບ Hugo ໄດ້ຍົກຍ້າຍກັບ ຮ່ອມພູຂອງ ຊາວຢິ ວ ທີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າມາ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ ເປັນ ອ້າຍນ້ອງຄົນຫນຶ່ ງ , ສໍ າລັບການ

ມິດຕະພາບທີ່ ໄດ້ມີ ກັບພຣະອົງ , ມີ ສີ່ ປີ ກ ໃນມີປີ ກ Jewish Valley a, 

b   , c, d , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພົບເຫັນ ດ້ວຍຕົນເອງໃນ d , ນີ ້ ແມ່ນ

ຢູ່ໃນຫວອດ ທີ່ ມີ  Dauphin ໄດ້ ຮັບການຍົກຍ້າຍ ແລ້ວຈາກ Coimbra 

ກັບຊາວຢິ ວ ຮ່ອມພູ ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່າວກັບ hugo 
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ຖ້າຫາກວ່າ ຕ້ອງການຢາກຢູ່ ໃນຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ,ຕ້ອງການ, 

ແຕ່ວ່າມີ ບັນຫາທີ່ ວ່ານີ ້ ແມ່ນຢ້ານ ເພາະວ່າພຣະອົງ ໄດ້ແລ້ວ

ຄວາມພະຍາຍາມ ເພ່ືອຂ້າ Dauphin ໃນ linen ໄດ້ , ນອກຈາກ ໄດ້ໃຫ້

ເຂົ າທັງສອງ stabs ຕ້ອງການຢາກສ່ົງ ຜູ້ຊາຍທີ່ ຂອງຊ້ັນ ທີ  3 ລົງໃນທີ່ ນີ ້

ແລະພ່ີນ້ອງ ລາວ, bento , ການປ້ອງກັນໃຫ້ເຮັດແນວນ້ັນ , ແຕ່ເຂົ າຈະ

ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ບໍ່ ແມ່ນຍ້ອນ ເຂົ າບໍ່ ໄດ້

ຕ້ອງການ, ແຕ່ ເຂົ າຢ້ານ ການແກ້ແຄ້ນ ຂອງ Dauphin ໄດ້, 

ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ຫຼາຍສິ່ ງຫຼາຍຢ່າງ ຢູ່ໃນຄຸກ , ໄດ້ມີ ການເຄົ າລົບ, 

ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ໄດ້ຖື ກ ແກ້ແຄ້ນ ໄດ້ຢ່າງງ່ າຍດາຍ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ໃນຖານະເຊັ່ ນ

, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ບອກລາວວ່າ ລື ມວ່າ ຜູ້ຊາຍຈະ ບໍ່ ໄດ້ສໍ າເລັດ ທ່ານ, 

ຈະໃຊ້ເວລາ revenge ບໍ່ ມີ , ມີ ຄວາມສໍ າພັນ ທີ່ ດີ ກັບ Dauphin 

ບອກເຂົ າ ວ່າຫຼາຍໆຄ້ັງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມັກສິ່ ງທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຮັດກັບ

ພຣະອົງແລະ ພຣະອົງໄດ້ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ລື ມ ແລ້ວ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ກິນ ແນ່ນອນ, ແລະການໂອນ ການເຫ່ົຼານີ ້ ມາ ຈາກ sailing 

ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ ໃນ rasta Linhó hugo ແລະ ນັກຮ&ນນາຍຮ້ອຍ ໄດ້ຖື ກ

ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ ໃນກໍລະນີ  murder ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ.

ພວກເຮົ າໄດ້ ຫຼາຍໄວຫນຸ່ມ ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ມາ flax ສາມາດ ບອກ

ຊື່ ຂອງ ພວກເຂົ າທັງຫມົດ , ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ພ&ງແຕ່ ເວົ ້ າເຖິງ

ຊື່ ຂອງ ບາງ, ໄດ້ ນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ , Johnson ໄດ້, ຜູ້ນບານເຕະ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ , ເປັນຕົວແທນ ທັງຫມົດທີ່ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການເລື ອກ

ບ່ອນທີ່ ທ່ານໄດ້ ຫຼື ໄດ້ ຜ່ານການ, toniນົກນາງນວນ , ໄດ້
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ຮັບການຍົກຍ້າຍ ໂດຍການ ໂຈມຕີ ຫຼາຍຍັງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ໃນ Linhó 

ການຄ້າມະນຸດ , ໄດ້ຍັງ ze ໄປ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຢ່າງພ&ງພໍ

ກັບພຣະອົງ, ບໍ່ ໄດ້ຈັບ, ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ກັບພຣະອົງ ພາຍໃຕ້ມຸງ ດ&ວກັນ, ມີ

umasraparigas , Chavala ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ມີ ຂອງຕົນ.

ແຕ່ curiosity ຂອງເລື່ ອງນີ ້ ໄດ້ຖື ກຖອນຄື ນ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ໄດ້ຍ່າງໄປກັບ ເດັກຍິ ງຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບປະທານ ມ້າ ແລະນາງ prostituted 

ຕົນເອງຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບເລື່ ອງ ທີ່ ສອງ ໂສເພນີ  , ບໍ່ ມັກ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຂຶ ້ ນກັບ

ແມ່ຍິ ງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ liked ມັນນ້ັນ ເທ່ົາທີ່ ເປັນ ໄປຢູ່ກັບ ມັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ການບໍ ລິ ໂພກ cocaine ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້, ບໍ່ ໄດ້

ໃຊ້ເວລາ ດ&ວກັນກັບ ທີ່ ນາງ ເຮໂຣອິ ນແລະ cocaine, ແຕ່

ເກັບຮັກສາໄວ້ ການພົວພັນ, liked ຂອງນາງແລະ Ze ໄປ ແລະ ana ຍັງ

ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະການ ແປກປະຫລາດຂອງ ເລື່ ອງນີ ້ ແມ່ນວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີວ່າ ການທີ່ ຈະ ໄປ Ze ສໍ າລັບ ເຂົ າໃຫ້ອອກຈາກມ້າ ໄດ້, 

ສະເຫມີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ຈະບໍ່ ນໍ າໃຊ້ heroin, ຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບ

indulge ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຢູ່ໃນ

ຮ່ອມພູ ຢິ ວທີ່ ມີ  rasta , ການ ນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ເຖິງ

ເວລາທີ່ ດີ  , ມີ ພໍສົມ ພໍສົມຂອງ ອຸປະກອນການ ແມ່ນຢູ່ໃນການຕະຫຼາດ, 

ວ່າແມ່ນ, ມີ ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ເສບຢາເສບຕິດ ແລະຊາວຢິ ວ Valley 

ເປັນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການເຄົ າລົບ , ໂດຍຜ່ານທີ່ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນ

ຕັດສິ ນໂທດ ປະໂຫຍກ ສູງສຸດແລະ ສະເຫມີມີ ຊື່ ສ&ງ ສໍ າລັບການເປັນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ອັນຕະລາຍໄດ້ , ໄດ້ ຢູ່ສະເຫມີ ແລະບໍ່ ມີ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ
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homicide , ສະນ້ັນ ມັນແມ່ນການ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ມີ ເປັນ fame 

ຢ່າງຮຸນແຮງ.

ໃນຖານະເປັນ ມີ ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ອຸປະກອນການ ກ່&ວກັບການ

ຕະຫຼາດແມ່ນ ທຸກຄົນຕ້ອງການ ທີ່ ຈະຂາຍໃຫ້ ໄດ້ຮັບການ ສະຫນອງໃຫ້ມີ

ອຸປະກອນການ ເພ່ີມເຕີມ, ມີ ການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ

Dauphin ແລະ ການທີ່ ແທ້ຈິ ງ Pinocchio ໄດ້ ພົບເຫັນ ຕົນເອງ

ຈັບກຸມສໍ າລັບ ການຄ້າມະນຸດ ຢາເສບຕິດ ສາກົນ , ນີ ້ ແມ່ນ ringleader 

ແລະ ເປັນຜູ້ຊາຍ ມີ ການ ບັນທຶກເປັນໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ພາກເຫນື ອ

ພາກໃຕ້ຂອງ ປອກຕຸຍການ, ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ

ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເບິ່ ງຫຼື ຮູ້ຈັກ.Pinocchio ທີ່ ຈ່າຍໃຫ້

hugo ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ຢາເສບຕິດໄດ້ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ Dauphin 

ໄດ້, ທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າໄປ ມັນ ຮຸນແຮງ ໂຈມຕີ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ ຢູ່ໃນຫ້ອງ dressing 

ຂອງ, ທັງຫມົດ ສໍ າລັບ sake ຂອງ ຄວາມອິ ດສາ ;Dauphin ຂາຍ ຊອງ

ຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະການ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ອ່ອນແອລົງ, ວ່າເປັນຫຍັງ

Pinocchio ທີ່ ຈ່າຍໃຫ້ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ Dauphin ໄດ້.

ມັນເປັນເຫດການ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນສຸກຫຼາຍ , ແຕ່ວ່າ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້ມາ, 

ແຕ່ກ່ໍໄດ້ມີ ການ ລົງທະບ&ນ ພາຍໃນແລະ ໄດ້ຮັບ ການລົງໂທດ ມາແລ້ວ

ຫລາຍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະມີ ບັນຫາ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ

ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ chased ໂດຍ ເປັນບຸກຄົນທີ່ ຊື່  marcão , ລາວ

ພົບເຫັນຕົນເອງ ບໍ່ ໄດ້ trappedສໍ າລັບການ ຂ້າ ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ , 

ແລະວິ ທີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈໍ າເປັນ ໃນການສູບຢາ ທຸກໆມື ້ ເລີ່ ມຕ້ົນ
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ການເຮັດໃຫ້ ການເກັບກູ້ ແລະ ນີ ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນ ການເກັບກູ້ ທີ່  marcão 

ປາກົດ, ເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຊ້ເວລາ ເງິ ນ, ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນ

ສິ ດທິໃນການ ເປັນມີ ຫຼາຍກ່ວາ ປີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ rode ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ຫີຼກເວ້ັນການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້

ເອົ າເງິ ນ ຈາກການເກັບກໍາ ໄດ້ເພາະວ່າ ເຂົ າຍັງ ບໍ່ ມີ ການ ໄດ້ຮັບເງິ ນ.

ພວກເຮົ າໄດ້ມີ ການແລກປ່&ນ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ ໃນການທີ່ ເຂົ າ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພະລັງງານ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເປັນ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ເກີດຂຶ ້ ນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ອອກກັບ ເງິ ນທີ່ ຂ້ອຍ om, ພ&ງແຕ່ວ່າມັນ

ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ສັດຕູໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ເຮັດເກມ

ບານເຕະເປັນ ທີ່ ໄດ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ປະລິ ມານການຢາສູບ ສໍ າລັບທີ ມງານ

ທີ່ ໄດ້ຊະນະ , ເຂົ າ ແມ່ນຢູ່ໃນ ທີ ມງານ opposing ໄດ້ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນຕົວເອງ ມັກຫຼີ ້ ນ ມີ ກຸ່ມທີ່ ໄດ້ມາຈາກ flax ການ, ບໍ່ ແຮ່

ໄດ້ເຮັດໄດ້ໂດຍ gull toni , jorge , ການ louis joe ແລະ ນັກກິລາ

ແລະພວກເຮົ າ ຮູ້ວ່າພວກເຮົ າ ໄດ້ ແລະຫ້ິຼນ, ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການຢາກ

win ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນ ໄດ້ມີ ການ ຄາດຄະເນ opponent 

ແລະວ່າ ສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ , ພວກເຮົ າ ໄດ້ສູນເສຍ , ພວກເຮົ າ ໄດ້ສູນເສຍ

ເກມຍ້ອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເສ້ັນທາງສັນຫົວ ຂອງ bet ໄດ້, ໄດ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ

ໂທລະທັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່&ວກັບ ຄວາມໂລບ ເຮັດໃຫ້ ປະລິ ມານ, 

ເຂົ າສ່ັງ ຄວາມມຸ່ງຫມ້ັນທີ່  Ramon,gypsy ໄດ້, ໄດ້ມີ ການບັນທຶກ ຍາວ

ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຕີ ຢູ່ໃນພາກກາງ ໄດ້, ເປັນ ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ສູນເສຍຜູ້

ກ່າວວ່າ ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ chatearam ແມ່ນທັງຫມົດທີ່
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະຕ້ອງການ ປະລິ ມານ ຢາສູບ ແຕ່ໄດ້ຫຸຼດລົງ silent , 

ມັນແມ່ນການ ທີ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຜູ້ຊາຍ marcão ສື ບຕ່ໍ ນີ ້ ຕ້ອງການ

ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ປະລິ ມານແລະ ຮັບການຍອມຮັບ ເພາະວ່າພວກເຂົ າ

ມີ ເຫດຜົນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບການ ອະນຸຍາດຂອງ ໃນການຫລິ ້ ນເກມ ໄດ້, 

ນີ ້ ແມ່ນ ນັກກິລາ , ສະເຫມີ  fought ສໍ າລັບ ສິ ດທິ ໃນການ

ແລະເພ່ືອຫຼີ ກເວ້ັນ ບັນຫາ ໃນເວລານ້ັນ ໄດ້ມີ ການ ຫີຼກເວ້ັນການ.ສື ບຕ່ໍ , 

ແຕ່ Guy ນີ ້ ສະເຫມີ ສື ບຕ່ໍມີ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະບໍ່  provoke 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ;ມີ ມື ້ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໄປ ແນ່ນອນຂອງ ຊ່າງໄມ້ , ນີ ້ ແມ່ນ

ວ່າເປັນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຫມົດມີ ເພ່ືອຮ&ນ ຮ່ອມພູ, ວັນ inevitable 

ການທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ນ້ັນ, ກອງໄດ້ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປີ ດຫ້ອງການ , 

ມັນແມ່ນການ ທີ່ ຫາຍາກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ແຕ່ລະຫ້ອງການ ແມ່ນ,

ແຕ່ວ່າມື ້ ນ້ັນ ຜິດຫວັງ , ບໍ່ ໄດ້ ສູບຢາ ຢາເສບຕິດ ພ&ງພໍນີ ້ ແມ່ນ

ການອອກຈາກ ການໄລ່ ໃນການ ລົງ ສະຫນາມ ແລະຈະ ປາກົດຂຶ ້ ນ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ marcão , ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍ້ອນການອິ ດເມື່ ອຍ ເພາະ

ເປັນແມ່ນ frustrated ແລະ ບໍ່ ມີ ການ ປະຫວັດສາດ , ວິ ຊາ ການ

provocativeຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ລ່ັງເລ desferi 

ດີ ໃຈຫລາຍແລະ ເຂົ າ reacted ທີ່  , ແຕ່ວ່າມີ ບໍ່ ມີ ໂອກາດ ໄດ້ສຶ ກສາ

ແລ້ວ , ນີ ້ ແມ່ນ fighter ເປັນ, ແຕ່ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ສີ ້ ນຫວັງທີ່ ຈະ provoke 

ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ , ນີ ້ ແມ່ນ sensational , ເຊັ່ ນ: ບໍ່ ເດີ ນຂະບວນທີ່

ການລົງໂທດ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໄດ້ມີ ວັນ ທີ່ ຫົວຫນ້າຂອງ ອຸປະຖໍາ , 

Eduardo , ນີ ້ ແມ່ນຊື່ ຂອງຕົນ , ຜູ້ຊາຍ ປະມານຫົກ ຕີ ນມ , 
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ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ເປັນ ຊາຍທີ່ ຊື່ ສັດ , ລາວ ໄດ້ເປັນຜູ້ຊາຍ

ທີ່ ຊອບທໍາແລະ ໄດ້ປະມັນໄວ້ ຢູ່ທີ່ ນ້ັນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສື ບຕ່ໍກ່&ວກັບ

ແນ່ນອນສະເຫມີ ເອົ າໃຈໃສ່ກັບ ການໂຈມຕີ ຢູ່ໃນສ່ວນ ຂອງຕົນຢ່າງໃດ

, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ໄດ້ປະຕິບັດ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະ ກະຕຸ້ນ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະດ່ັງນ້ັນ ບາງ, precavi ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ

ທຸກຄົນມີ instinct , ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄ້ັງທີ  VI ຂອງແມ່ຍິ ງ ຮູ້ສຶ ກທ່ົວໄປ

ຂະຫນານນາມ ຂອງ, ແຕ່ຍັງຜູ້ຊາຍ ມີ.ໃນຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄ້ັງທີ  VI ແມ່ນ

ບໍ່ ໄດ້ຄາດຫວັງ ໄດ້, ແມ່ນການ ຮູ້ ວິ ທີ ການຫລິ ້ ນ ແລະການຮູ້ຈັກ ເປັນ

ແລະການເຄົ າລົບ , ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ຫັຼງຈາກນ້ັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ພະຍາຍາມ ປະຕິບັດຕາມ ເປັນຜູ້ນໍ າພາ ແຕ່ບໍ່ ສາມາດ ເພາະວ່າຫົວໃຈ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ , ໄດ້ຮັບປະກັນ ໂດຍ rasta hugo , 

ຫນຶ່ ງໃນຜູ້ຊາຍ ຕາມລໍ າດັບ ທີ່ ສຸດໃນທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ໃນ , ບໍ່ ພ&ງແຕ່ ພິຈາລະນາ ຄ້ັງທໍາອິ ດ ເພາະວ່າທໍາອິ ດ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ;ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້, ມີ ຄວາມກ້າຫານ ເຂົ າ

ທີ່ ສະແດງ , ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ຄວາມກ້າຫານ ແລະການແລ້ວ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຜ່ານໄປ, ເອົ າໃຈໃສ່, ເອົ າໃຈໃສ່ ຄວາມກ້າຫານ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້

ວ່າມີ  warrior ເປັນ, ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ ຊື່ ສັດ, ກະວີ  , ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່  liked 

ບົດກະວີ ແຕ່ວ່າເຖິງແມ່ນ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນການທີ່ ດີ ກ ◌່ ວາເຂົ າ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງ ການໄດ້ຍິ ນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ ້ ຈໍ ານວນຫຼາຍ, 

ພວກເຂົ າ ອຸທິ ດຕົນເພ່ືອ ໃຫ້ເຂົ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ , ໄດ້ ຕົວເລກ

charismatic ຂອງເວລາ ໃນການທີ່ ທ່ານໄດ້ ran ໄດ້, ນີ ້ ແມ່ນ shrewd 
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, ນີ ້ ແມ່ນ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ມັນແມ່ນການ uninhabited , ໄດ້ຮັບ

revenge ຢູ່ໃນກາງ, ບ່ອນທີ່ ນາງ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ ກັບ

ສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອຂອງປະຊາກອນຄຸກ , ຈັບໄດ້ ຈໍ ານວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າມັນກໍ

ແມ່ນປະຊາຊົນ ສະຫງົບ ທັງຫມົດ , ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ເຮັດວ&ກ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢຸດເຊົ າການ ເຮັດວ&ກແລະການ

ໄດ້ແນ່ນອນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ທີ່ ຈະກາຍເປັນ ຊ້າງ ຂອງຄວາມມື ດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກັບຄື ນໄປ linen , 

ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ ຄວາມຄື ບຫນ້າ ສໍ າລັບການ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພາະ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມາ ເຮື ອນບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ແລະໄດ້

mastered,ມີ ການຢື ນຢັນ ຂອງການເປັນ , ການເກີດໃຫມ່ຂອງ

ເຂດພ້ືນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເຄີ ຍມີ ຢູ່ໃນເຮື ອນ ທີ່ ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ເພາະວ່າພຣະອົງ ໄດ້ ເກັບຮັກສາໄວ້ ນັບຖື, ມັນແມ່ນການຍາກ

ທີ່ ຈະແຕກ , ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະ ຊອກຫາວິ ທີ

ທີ່ ງ່ າຍທີ່ ສຸດ ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພົບເຫັນ.

ມັນເປັນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ສູນກາງຂອງ Lisbon, ຢູ່ ທຸກປະເພດ, 

motherfucker ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ ຊີ ວິ ດ, ບາງຄົນໄດ້ ຫັນໄປຫາ ອາຊະຍາກໍາ ໂດຍ

coincidence , ຄົນອື່ ນ ໄດ້ສວມໃສ່ ອາຊະຍາກໍາ ໂດຍສະຕິ , ມີ ສະເຫມີ

ປັດໄຈທີ່ ດີ ແລະດ&ວກັນ, ບໍ່ ໄດ້ຢ້ານກົວ ບໍ່ ມີ ຫຍັງແຕ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ມັນໄດ້ເຮັດ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຈາກການເປັນ

ທີ່ ດີ , ຫມູ່ເພ່ືອນໄດ້ , ປ້ອງກັນ , ການໄກ່ເກ່ັ& , ຜູ້ທີ່ ເຂົ ້ າໃຈ
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ສະຖານະການ ທັງຫມົດ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ embittered, ທີ່ ໄດ້ຖື ກກ່າວ

ໂດຍຜູ້ທີ່  desabafavam ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ຄວາມເມດຕາ ອັນຍິ່ ງໃຫຍ່, ໄດ້ມີ ການປະຕິບັດ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ

ຄວາມສາມັກຄີ ແລະຈະບໍ່ ໄປຢູ່ໃນ ຄວາມຜິດຫວັງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ກ່&ວກັບວິ ທີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ , ແຕ່ວ່າ ຍັງມີ

ເວລາທີ່ ຈະ ໃຊ້ເວລາ ປະໂຫຍດຂອງ ເງື່ ອນໄຂໃນການ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບໍ່ ເຮັດສິ່ ງໃດທີ່ ທໍາຮ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ

ບາງຢ່າງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະເຮັດວ&ກ ສໍ າລັບການ ສິ ດເສລີ ພາບ, 

ໄດ້ກາຍເປັນ ສັບສົນ ເພາະວ່າທັງຫມົດ ປະເຊີ ນຫນ້າເປັນ

ຄໍ າສ່ັງທີ່ ດີ ໂຄງສ້າງ ໂດຍ ທິ ດທາງການ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສາມາດໄດ້ ຮັບ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ມີ ທິ ດທາງນ້ັນ.ໃນເວລາ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຍອມຮັບວ່າ

ເຫດຜົນທີ່ ວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດ ໂດຍການຊີ ້ ນໍ າ ນີ ້ ແມ່ນ ຍາກດ່ັງນ້ັນ , ນີ ້ ແມ່ນ

ລະບອບ authoritarian ເປັນ , ສໍ າລັບການ ມັນແມ່ນການ ບໍ່ ຍອມຮັບ

ໂຄງການ, ມີ ຈຸດປະສົງ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການກໍາຈັດ ໄວ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, 

ແຕ່ວ່າ ໄດ້ກາຍເປັນວ່າ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າອອກການ ອ່ານ ຕ່ໍມາ ສະນ້ັນ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດເຂົ ້ າໃຈ

ເສ້ັນທາງທັງຫມົດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເມ່ືອຍທີ່ ເຮັດຊໍ້າ , ຍາກ ທີ່ ຈະ crack, 

ເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງການຫັນປ່&ນ manuel t ໄດ້ .

ຜູ້ອໍ ານວຍການ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ພົບເຫັນ, ໄດ້ທົດແທນໂດຍ john g .

ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ໄດ້ມາຈາກ Macau, ມີ ຜູ້ກວດກາ ໃນອະດີ ດຂອງ

ການພິພາກສາ , ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ການໂຈມຕີໂດຍ mafia ທີ່ ໄດ້
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ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນ ມາເກ໊ົາ ທີ່ ເປັນ, ຂະຫນານນາມ 24 karate, ມີ ກອງ

ບາງ ຄົນຕາຍ ໃນການເຮັດວ&ກ ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ເປັນການບໍ ລິ ຫານ

ປອກຕຸຍການ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ສ່ົງ ສາທາລະນະ

reinforcements ເພ່ືອຮັບໃຊ້ ປະເທດຊາດ.

ພຣະອົງໄດ້ຮັບ ການໂຈມຕີ, ຫນີ  , ແຕ່ bodyguard ລາວ

ໄດ້ຖື ກຂ້າຕາຍ , ໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນ , ມາ ບໍ ລິ ຫານຂອງ linen , ຜູ້ຊາຍ

upright, ເຂົ າ liked ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຫັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າພຣະອົງ ມີຄວາມຫມ້ັນໃຈ ໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ບົວລະບັດ ເພາະວ່າພຣະອົງ ໄດ້ແນວຄິ ດທີ່ ເລື່ ອງ

ຂອງການຫັນເປັນ ຂອງການ ພິຈາລະນາ ດ້ວຍຕົນເອງ scorpion ບໍ່ ໄດ້, 

ຄົນທີ່ ມີ ສານພິດ ໃນເລື ອດ, ເອີ ້ ນວ່າພຣະແລະ ສໍ າລັບການບໍ່ ໂທຫາ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສູນເສຍໄປ.

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ການລົງໂທດ ຕໍ່າສຸດ ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ຢູ່ອາໃສ, 

ແມ່ນການລົງໂທດ , ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ຍາກ, ພິຈາລະນາ ການລົງໂທດ

ຕາມປົກກະຕິ ຫຼາຍໃນການ ເຂົ ້ າກັບຄົນງ່າຍ ຈັງຫວະ ພາຍໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ , ແຕ່ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າມັນ ໄດ້ກາຍເປັນ nightmare 

ໄດ້, ບໍ່ ຍອມຮັບ ການລົງໂທດ ນີ ້ .ຜູ້ອໍ ານວຍການ John g .ພຣະອົງໄດ້ໄປ

ແຕ່ລະຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສົນທະນາ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ບໍ່ ຍອມຮັບ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ດ່ັງກ່າວ, ບໍ່ ໄວ້ໃຈ ຄວາມເຊື່ ອທີ່ ວ່າ

ເຂົ າໄດ້, ເປັນ ທີ່ ຖື ກຕ້ອງ, ເຂົ າ ຕ້ອງການໃນ ການກັບຄື ນ ການຮ່ວມມື

ໂດຍກົງຂອງ ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ ຕ້ອງການຢາກ ຮູ້ຈັກ, ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ
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ເຮັດແນວນ້ັນເນື່ ອງຈາກວ່າ ມັນບໍ່ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດວ&ກຮ່ວມກັນ ໃນ

ການບໍ ລິ ການ ເຫ່ົຼານີ ້ , ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ການຖະແຫຼງ ຂອງວິ ທີ ການ

ທີ່ ທ່ານໄດ້ເປັນ ຜູ້ຊາຍທີ່ ດີ ຂອງຕົນ.ການລົງໂທດ ນີ ້ , ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ , 

ໄດ້ ປະຕິບັດສອງ psychotropic ມາ ກັບປ່ອງຢ້&ມ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ : 

ການລ່າ , ການ Chibanga ແລະ piranha ໄດ້, ນີ ້ ແມ່ນ ການລ່າ

ຜູ້ທີ່ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງສອງ ຢາເສບຕິດ psychotropic ໄດ້ , ໃຊ້ເວລາ

ຈົບການສຶ ກສາ ການບໍ ລິ ການ , ໄດ້ ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ການປະຕິບັດ ເພ່ືອຈະຢູ່ໃນ ຫ້ອງ ການລົງໂທດ, Sampaio ນີ ້ ແມ່ນຊື່

ຂອງຕົນ.ນັບຕ້ັງແຕ່ ຜົນກະທົບຂອງ psychotropic ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, angered ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຜ່ານ Sampaio ຢູ່ທາງຫນ້າ

ຂອງຫ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ ໃນຫ້ອງ ການທັງຫມົດ , ໄດ້ຮັບ

ໄຟກັບ ນອນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄວ້, ໃນເວລາທີ່ ກອງໄດ້ຖື ກ ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ran ທັນທີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປ ໃນເດີ່ ນໄດ້, 

ຈັບໄດ້ໄມ້ແລະ ແກນ ສອງ ແລະໄດ້ ລາຍລັກອັກສອນ ໃນ ແຂນຂວາ , 

revenge, ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ໂຫດຮ້າຍ ຂອງຕົນ.ມື ້ ນ້ັນ

ແມ່ນມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຂ້າກອງ ຫຼື ໃຜກໍຕາມທີ່ ມັນແມ່ນການທີ່ ໄດ້ຮັບ

ໃນວິ ທີ ການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ smart 

ເປັນສະເຫມີ, ມາ ສົນທະນາກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ວິ ທີ ການ

ອື່ ນໆທີ່  , ເພາະວ່າ ພວກເຂົ າຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ enraged ແລະ ໄດ້ ປີ ກ

ທັງຫມົດທີ່ ຈະປ້ອງກັນໂຕເອງ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ປະກາດວ່າ ນ້ັນ, 

ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນ ບັນຊີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເຮັດແນວໃດບໍ່
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ສາມາດຕ່ໍສູ້ ບໍ່ ມີ ເຫດຜົນ , ຫັຼງຈາກຊ່ົວໂມງ ບໍ່ ພໍເທ່ົາໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຍອມຮັບ ການໄຖ່ ຂອງ, ທີ່ ເປັນ , ໄລຍະເວລາ ທີ່ ສິ ້ ນສຸດລົງ ການເຈລະຈາ

ແລະດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ບັນລຸ ກ່ໍໄດ້,ຮັບການຍອມຮັບ

ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ 20 ມື ້ ໃນຫ້ອງ ວິ ໄນ , ວ່າແມ່ນ lame 

ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ແມ່ນການມີວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພົບກັບ alfredo m. , 

PSP ໄດ້, goe ອະດີ ດໄດ້, trickster ແມ່ນ parochial , ໄດ້ ລັດ

ຈະເຮັດວ&ກ ດ່ັງນ້ັນ, ເພ່ືອເລີ່ ມຕ້ົນການ ທໍາງານຂອງການ ຢູ່ໃນmafia , 

ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກເພາະວ່າ ເຂົ າໄດ້ຮັບການ ມີ ນໍ້າຫນັກ ແລ້ວ ອ່ານ

ສະເລ່ຍ ມວຍ, ຮູ້ວ່າມັນ ດີ , ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່  , ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຫຸຼດລົງໃນ ແຕ່ລະຫ້ອງ ວິ ໄນ , ໄດ້ episode ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ແລະການທີ່ ທ່ານ ອາດຈະໄດ້ກິນ ຊີ ວິ ດຂອງຕົນ , ເປັນມີປະຫວັດສາດ

ທີ່ ມີ ສີ ດໍ າ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ມາ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງ ການລົງໂທດ ທາງວິ ໄນ , ໄດ້

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທໍາມະຊາດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ແລ້ວ ວ່າສິ່ ງທີ່ ເຮົ າ ສຸດປະມານ

ສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະໄດ້ ກ່າວອອກສ&ງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່  Papare 

ຈໍ ານວນ ດ່ັງກ່າວ ທີ່ ຖື ກທຸບຕີ ໂດຍ ພຣະອົງ,ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທິ ດທາງ

ນີ ້ ແມ່ນ ສົງໃສ , ໄດ້ເຮັດໃຫ້ mafia ຂອງສີ ດໍ າ ທັງຫມົດຜູ້ທີ່ ໄດ້ຫຸຼດລົງໃນ

ການລົງໂທດແລະ ໄດ້ສັນຍາ ຫືຼ ການປະຕິບັດ ການລົງໂທດ

ບາງເນື່ ອງຈາກການ ຂາດການນັບຖື ກອງໄດ້ ຫລື ບໍ ລິ ການ , ພະນັກງານ

ຫຼື ທິ ດທາງ , ຈະ ຈ່າຍເງິ ນໂດຍການ alfredo ມ. , ໄດ້ມີ ອະດີ ດ-psp 

ອະດີ ດ cop , ຮູ້ ຈໍ ານວນຫຼາຍຂອງ ພວກເຂົ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ພຣະອົງເປັນ ດ່ັງກ່າວ, ແຕ່ ການປະກາດ ດັງແລະ ກ່າວກັບ ນໍ້າ , 
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ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອ້ອຍທີ່ ສ່ົງອອກ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງໃນ ການລົງໂທດ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ alfredo m.ຈະມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຜິດພາດ.ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຂ້າຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນຫົວຫນ້າກັບ ປາ ສໍ າລັບການ ອາບນໍ ້ າ, ສົບຜົນສໍ າເລັດ , 

ໄດ້ຢູ່ກັບ ເຂົ າທັງສອງ cops ຫຼາຍກວ່າທີ່ ຈະ ປົກປັກຮັກສາ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຕ່ໍຂ້າພະເຈົ ້ າ .ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປະສົງຂອງ ເຫດຜົນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບການ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ໄດ້ ຮັບການ inculcated ໂດຍ ເລື່ ອງຂອງການເປັນ

parochial , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ໃນບ້ານໄດ້.

ໃນຕ້ົນປີ ສູນເສຍພ່ໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່

ກ່ອນຫນ້ານ້ັນ , ມັນມາ ຈະໄດ້ຮັບການ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນຊີ ວິ ດທີ່

ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້ , ມີ ແມ່ນເປັນ ປະສົບການ ເປັນ transcendence 

ຂອງອະນາຄົດ , ນາງໄດ້ຕົກ ໃນວິ ທີ ທາງ ຂອງຊີ ວິ ດ ຂອງການສ້າງແລະ

ໃນເວລາທີ່ ມັນເປັນການຍາກ , ພວກເຮົ າ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຈະມີ

ການສຶ ກສາທີ່ ຮຸນແຮງຫຼາຍ , ຕ້ົນ ທາງຫລັງຂອງສິ່ ງ ທິດ ທີ່ ບໍ່ ມີ

ໃຜຕ້ອງການ ຕ້ອງການ.

ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຜ່ານ ຂ້ັນຕອນຂອງການ marcão , ວ່າ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະຕ້ອງການ ເຫດຜົນຫຼາຍ , ໄດ້ມີ

ການຕັດສິ ນໃຈ ໃນລະດັບ ຄູ່ຮ່ວມງານແລະ ທິດທາງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ວ່າໃນ ກາງ Intruded ການເຝ້ົາລະວັງ ທີ່ ໄດ້ປະກອບໂດຍ

ການປົກປ້ອງແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ໄດ້ຮັບມັນ, ໄດ້ຮັບ ການຮັບແລະການ

162



ກ້າວກ່າຍ ຄົນອື່ ນ , ແຕ່ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ເປັນ

ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ບາງຄ້ັງ ມັນເປັນເລື່ ອງຂອງ ໂອກາດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ພະຍາຍາມ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພະຍາຍາມ ແລະພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະມີ

ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ປອກຕຸຍການ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລົງເຊື ້ ອຊາດ ປອກຕຸຍການ

ຂອງເຊື ້ ອຊາດ brave, ໄດ້ບັນຊາ ໂລກ, ມີ  heredity ແມ່ນຈະແຈ້ງ.

ບາງຄ້ັງພວກເຮົ າ ເຮັດໃຫ້ການ ຄໍ າຖາມ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  , ເປັນຫຍັງພວກເຮົ າ

ມີ ຢູ່ແລ້ວ, ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ , ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ແມ່ນ

ບັນຫາທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມສົງໃສໃນ ການອາໄສຢູ່ , ແຕ່ພວກເຮົ າ

ຮູ້ວ່າພວກເຮົ າ ມີ ເພ່ືອ win , ນີ ້ ແມ່ນ ກໍານົດໄວ້ ທັງຫມົດເພ່ືອ

ເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກ່&ວກັບການ ຄຸກ ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຕ່ໍມາຫັຼງຈາກmarcão ຂອງການຕ່ໍສູ້ ດ່ັງກ່າວໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍ

ຮູບລັກສະນະ ຂອງການບໍ ລິ ການເຝ້ົາລະວັງ ກຸ່ມ ປະກອບ ເອີ ້ ນວ່າ ກອງ

ຄຸກໄດ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ປະຊາຊົນ ທີ່ ດີ  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , 

ແຕ່ ດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ຍັງມີ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ຕ້ອງການຢາກ ທີ່ ຈະທໍາຮ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບໍ່ ສົນໃຈ , ບໍ່ ມີ ຕ້ົນບໍ່ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ວ່າທ່ານບໍ່

ສາມາດສະເຫມີ win, ແມ່ນສະຖານທີ່  inhospitable ເປັນ , ສະຖານທີ່

ບ່ອນທີ່ ຊີ ວິ ດນີ ້ ແມ່ນ worthless , ມີ ຄວາມສົນໃຈໃນ ມູນຄ່າ

ຄວາມຫມາຍ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບໃຊ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ .

ໃຫ້ບໍ ລິ ການ , ຮັບໃຊ້ ທັງຫມົດທີ່ ເຂົ າ ເຈົ ້ າໄດ້ ຮັບໃຊ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊື່ ອຟັງ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ໃນພະລັງງານ ທາງດ້ານການເມືອງ , ພະລັງງານ ທາງສັງຄົມ
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, ພະລັງງານ repressive ມີ ຢ່າງຫນຶ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າຕ້ອງຮູ້ ວິ ທີ ທີ່ ຈະ

ໃຫ້ອະໄພ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສາມາດໄດ້ hero ການປະກາດໂດຍ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ

ກັບມາ ຕົກເປັນມູນຄ່າ ຂອງຊາວຢິ ວ ຈະຖືກຂັບອອກ ຈາກວິ ຊາການ , 

ການກັບຄື ນ ຂອງຊາວຢິ ວ ຮ່ອມພູ, flax ພົບເຫັນ ການເປັນຜູ້ນໍ າ ຄື ກັນ

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ຊອກຫາ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກະບົດ ຕ່ໍຕ້ານ ບໍ່ ລົງຮອຍກັນ ທັງຫມົດສໍ າລັບການ

ທັງຫມົດທີ່ ໄດ້ ຜ່ານການ, ມັນ ໄດ້ເຮັດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ກັບການທັງຫມົດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອາດຈະ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ທີ່ ຈະມີ

ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ທ່ານສາມາດ ປະເຊີ ນກັບການ

ເພາະວ່າສັດຕູ ໄດ້ ມີ ອໍ ານາດ ໄດ້ ບໍ ລິ ໂພກຂອງ ເຄື່ ອງຈັກທັງຫມົດ , 

ໄດ້ຮັບການ ຂະຫນານນາມ piranhas , ເຊັ່ ນ:ມີ ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ

ທັງຫມົດ, ມີ ພາກສ່ວນ ທາງການທູດ , ການສ້າງຕ້ັງ ຂອງການພົວພັນ

ຂອງ, ທີ່ ເປັນ , ພວກເຮົ າມີ ຄູອາຈານ, ມີ ຜູ້ຊ່ວຍການ , ຈິ ດຕະສາດ

ເປັນ, ທ່ານຫມໍ ແລະທະນາຍຄວາມ ເປັນ, ເຊິ່ ງເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົ າ

ວ່າຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ມີ ກ່ໍ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ .ພ&ງແຕ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ປັດຈຸບັນຂອງ ສະຖານະການ ປັດຈຸບັນໄດ້ ມີ ມະນຸດ ງ່າຍດາຍທີ່

ມີ ເນື ້ ອໃນ ທີ່ ຈະແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັກ , ຄວາມຮັກ platonic ວ່າ intrude 

ຢູ່ເຄິ່ ງກາງ ຂອງການເປັນ , ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ເປັນຜູ້ຊາຍ, ໄດ້ມີ ການ

ສຸກທັງຫມົດຂອງ ຊີ ວິ ດນີ ້ , ຮັກແມ່ຍິ ງ ຍັງຢູ່ໃນ ຈິ ດໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຢູ່ໃນ ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນຊີ ວິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແມ່ນເປັນ

passion ຫຼາຍ, ການພົວພັນ ທີ່ ທົນທານ ທີ່ ສຸດທີ່ ອາດຈະມີຢູ່ , 
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ເຊິ່ ງໄດ້ຖື ກ ຂະຫຍາຍ.ຮັກແພງ , ມ່ວນຊື່ ນ, ເປັນ ຄວາມຮັກ

ຈໍ າເປັນຕ້ອງ ຮັກການເປັນ ຢູ່ທີ່ ຈະ ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດ ໄດ້.

ບົດລາຍງານແມ່ນ ສິ ດທິໃນການ ໃນສະພາບ ຫ້ຼາສຸດ ຂອງການເປັນ , 

ເປັນທຸກຄົນ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ການທົດສອບການ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະເຊີ ນກັບການ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ປະເຊີ ນກັບ ນັບຕ້ັງແຕ່ nightmares 

ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ , ພວກເຮົ າ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ກ່ອນທີ່ ຈະ ເລື່ ອງ bedtime ບອກ

ເປັນພ່ໍ ແລະແມ່ ,ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ສາມາດ ອາໄສຢູ່ໃນ ປະສົມກົມກ&ວ

ແລະສະຫວັດດີ ການເປັນຢູ່ໃນ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ຊະນະ ການ ທີ່ ດີ ແລະເປັນ

ພະລັງງານ, ພວກເຮົ າ ປົກປັກຮັກສາ ຂອງປະທານຂອງ heredity ໄດ້

ຈາກມື ້ ທໍາອິ ດ ຂອງການເປັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນໄດ້ຖື ກ ເອົ າໃຈໃສ່

ທັງຫມົດຂອງ ຂະຫນາດ , ທີ່ ກວ້າງຂວາງ ແມ່ນ immense ຖ້າຫາກວ່າ

ພວກເຮົ າ ສົນທະນາຂອງ ການແຕ່ງງານ, ຄວາມສະເຫມີພາບ ຂອງສິ ດທິ

ການເປັນ.ພວກເຮົ າໄດ້ ຮັບການ ຄິ ດຄ່າທໍານ&ມ ທັງຫມົດ ພາລະກິດໄດ້ , 

ມັນ ຍັງຄົງຢູ່ , ຈະສື ບຕ່ໍ ຂະຫຍາຍຕົວ , ຈະສື ບຕ່ໍ ສັງເກດເບິ່ ງມັນ

ການຂະຫຍາຍຕົວ , ມີ ຮອຍທພບ , ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງປັດຈຸບັນ

ການປະຕິບັດ , ສໍ າລັບການ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຕ້ອງມີ ຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ມັນມີ ການໃຫ້ອະໄພ , ຊີ ວິ ດ ສື ບຕ່ໍ ຍ້ອນວ່າມັນມີ ທີ່ ຈະສື ບຕ່ໍ

ແລະໄດ້ຮັບການ ປະຊາຊົນ ມີຄວາມຊື່ ສັດ , ຄວາມຈິ ງ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແມ່ນຍິ່ ງໃຫຍ່ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ປະຊາຊົນ ສາມາດ ຫຍັງ, ໄດ້ຮັບການ

ກໍານົດວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍເຖິງການ
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ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ , ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກຈະ

smarter, ທັນ ພວກເຂົ າຢູ່ໃນ ທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ສາມາດສົມທົບ

cleverness ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍ ສະຕິປັນຍາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ໄດ້ shrewd , ແຕ່ສະເຫມີ ຕ້ອງການຢາກຈະ

ຫຼາຍກ່ວາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ conjuguei cleverness 

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ຫລິ ້ ນ, ມີ ຄົນຫ້ິຼນຍັງ ມີ ຄວາມຮູ້ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າມີ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ.ສື ບຕ່ໍ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ໃນ, ຫຸ້ມ, ເປັນເວລາທີ່

ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມງາມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ, ເບິ່ ງ

ເຫັນອົກເຫັນໃຈ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ທ່ານຮູ້ວ່າ ຕາມເສ້ັນທາງທີ່

ໃບເປັນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ຕ້ອງການຢາກ ທີ່ ຈະທໍາຮ້າຍ ໃຜເລີ ຍ, ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນ ການສູ້ຮົບທີ່ ນີ ້ ຄົງ , ນັບຕ້ັງແຕ່ ທັງຫມົດຂອງ ພວກເຂົ າ

ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ທຸກທັງຫມົດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການຢາກ ຈະຮູ້ວ່າມັນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງທີ່ ຈະ ເຮັດແນວໃດກັບ

ສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອຂອງ ບົດເລື່ ອງດ່ັງກ່າວ ທີ່ ຈະຜ່ານ.ນີ ້ ແມ່ນ ການຍາກສໍ າລັບ

ຄູ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທັງຫມົດ ຂອງພວກເຂົ າ , ບໍ່ ໄດ້ ເລື ອກເອົ າໃຜ

ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການຢາກ ທີ່ ຈະຮັກສາ ລໍ າດັບຊ້ັນ ຄຸກແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້

ທັງຫມົດ ໄດ້ເຊື່ ອຟັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ, 

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບອກໃຫ້ພວກເຂົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການ

ຂອງຕົນເອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢາເສບຕິດ ສໍ າລັບ

ການສູບຢາແລະ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດຍ່າງ ໄດ້ດີ , ປະຊາຊົນບາງ ໄຫ້

166



ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ຢຸດເພາະວ່າ ຖະຫນົນຫົນທາງ ນີ ້ ແມ່ນ brave, 

ເປັນວິ ທີ ການ ຍາກທີ່ ຈະເຮັດ ໃນ ຄຸກໄດ້, ບໍ່ ມີ ທາງເລື ອກ ອື່ ນ , 

ມັນແມ່ນການ escape ບໍ່ ມີ , ໄຊຊະນະຫືຼ ເສຍຊີ ວິ ດ.ມັນທັງຫມົດ ໄດ້ຖື ກ

ເຮັດໄດ້ໂດຍການ ຄວາມເຊື່ ອຫມ້ັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະສາມາດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ ທັງຫມົດນີ ້ , ຊອກຫາວິ ທີ ການຍາກໄດ້, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດອອກຈາກ ໃນພາກກາງ ຂອງປະໂຫຍກ

ໄດ້, ຈະຮູ້ວ່າ ມັນຍັງ ສາມາດອອກຈາກ ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງປະໂຫຍກ

ໄດ້, ຖອນຄື ນ ທັງຫມົດ, ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ ບົວລະບັດ,ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ

ແມ່ນການທີ່ ດີ  , ມີ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ພາຍໃຕ້ຄໍ າສ່ັງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ໄດ້

teammates ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ, ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

outraged ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ເປັນ, ຮູ້ວ່າລາວໄດ້

ຜູກພັນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໄປຕາມເສ້ັນທາງ ຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ໄດ້, ໄດ້

ຕີ ລາຄາເປັນ ດ່ັງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊ້າງໄດ້, ແຕ່ໄດ້

ຕິດກັບ ເຮໂຣ, ເປັນສິ່ ງທີ່ ຍາກທີ່ ຈະ ເຮັດໄດ້, ເພ່ືອບໍ ລິ ໂພກ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນ ການຕ່ໍສູ້, ການຕ່ໍສູ້ທີ່ ມີ ຄວາມເທ່ົາທ&ມກັນ ບໍ່ ມີ  , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະເຊີ ນຫນ້າ ຜູ້ພິພາກສາ ແລະຄູອາຈານ ແລະຜູ້ຊ່ວຍ , ກອງ

ຫົວຫນ້າ, ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ບາງຄ້ັງກໍມີ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ

ຈໍ ານວນຫຼາຍ, ແຕ່ບໍ່ ພ&ງພໍ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ນີ ້ ແມ່ນ ຖືກຕ້ອງ, ສໍ າລັບ

ຄໍ າຖາມທີ່ ຕິດຕາມໄດ້ນໍ າເອົ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ບັນຫາ, ບັນຫາ ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ

ຂອງການເປັນ ທັງຫມົດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫືຼ ເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ , ຕ້ອງການຫືຼ

ບໍ່ ຕ້ອງການ, ວ່າແມ່ນ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດ
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ປາດຖະຫນາ , ແມ່ນການສື ບຕ່ໍ ຂອງການ ທັງຫມົດ, ເຂົ າ ເຈົ ້ າໄດ້ຮ&ນຮູ້

, ເຖິງແມ່ນວ່າ ດີ ກວ່າ, ໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ເປັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ເປັນ ການ ຖ່ອມຕົນ , ດິ ນ

ທ່ົວໄປທີ່ ຮູ້ວິ ທີ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພິຈາລະນາ ປະເພດ , 

ຜູ້ທີ່ ຫນຶ່ ງ ຍ່າງ ແລະ ມີ ອາຫານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ສັດເດຍລະສານ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ບໍ່ ເຄີ ຍປະເຊີ ນ   ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໃນວິ ທີ ການ ດ&ວກັນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນkiller ທີ່ ສົມບູນແບບ ທຸກສະຖານະ

ທີ່ ມັນແມ່ນການ ອາໄສຢູ່, ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ

ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຈະ ຂ້າຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ເປັນສະເຫມີໄປ ເລື ອກ ປະເພດ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ , ຫນຶ່ ງທີ່ ຄອບງໍ າ ສະຖານະການ ທັງຫມົດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາບານ

ກັບຕົວເອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ເປັນອັນຕະລາຍ

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ເຮັດບໍ່ ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ .

ໄປກ່&ວກັບການ , enraged , ເອົ າໃຈໃສ່ ການເຄື່ ອນໄຫວ ທັງຫມົດ, ຫຼື

ຕິກິລິ ຍາ ສະເຫມີໄປ , ເຂົ າເຈົ ້ າຈະ ຜູ້ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ , ຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນທ່ົວໂລກ

, ຕ່ໍ ໃນລະດັບ ທັງຫມົດ encompassing ຖື ກທັງຫມົດ ໃນໂລກຂອງ

ຄວາມຍຸດຕິທໍາ , ສໍ າລັບການ ທັງຫມົດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບລາຄາ

ການຍາກທີ່ ຈະ ຈ່າຍສໍ າລັບການທັງຫມົດນີ ້ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ທັງຫມົດ ໃນກໍລະນີ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທຸກຄົນ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ຮູ້ວ່າ

ການທັງຫມົດ , ນີ ້ ແມ່ນການ ທີ່ ດີ ເລີ ດຂອງ ເກມໄດ້ , ນີ ້ ແມ່ນການ

ສະຫະພາບ, ສະຫະພາບແຮງ ຂອງຜູ້ທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະຢູ່ໃນ ການຕິດຕ່ໍ
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ປະຈໍ າວັນຂອງ ປະຊາກອນ, ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ ຂອງ ສະຖານະການ

ໄດ້;Tiger ເປັນມັນແມ່ນການ ບໍ່ ສາມາດ ໃຫ້ອະໄພ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ແທ້ຈິ ງແມ່ນ ຄວາມນັບຖື ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ມັນບໍ່ ແມ່ນ ຫຍັງທີ່ ຈະ ເຮັດ, ພວກເຮົ າ ໄດ້ເວົ ້ າກ່&ວກັບ ຄຸກໄດ້, 

ພວກເຮົ າໄດ້ເວົ ້ າ ກ່&ວກັບຫຼາຍ , ປະກອບມີ ມູນຄ່າ ທີ່ ເປັນການຍາກ

ທີ່ ຈະຊະນະ , ສິ ດເສລີ ພາບໃນເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ ພວກເຮົ າບໍ່

ຕ້ອງໄປໂດຍຜ່ານ ສະຖານະການ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍທີ່ ສຸດຂອງ

ຊີ ວິ ດ viciações , ນິ ໄສ ທີ່ ສາມາດ ເອົ າມາໃຫ້ ໃນເວລາທີ່

ເວົ ້ າເກີ ນຄວາມຈິ ງ ທີ່ ພວກເຮົ າ ເວົ ້ າພາສາຂອງ ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ , ທຸກ Somo 

consumerist ເປັນດ່ັງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນ ສັດເດຍລະສານ invincible 

ໄດ້ autointitulei ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ ງໂຕ, ການຕ່ໍສູ້ ສັດເດຍລະສານ

ເທົ່ າທ&ມກັນຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສະຕິປັນຍາ ແມ້ກະທ້ັງຫຼາຍ ຍາກ, ແຕ່ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ສາມາດ ໃຫ້ອະໄພ.

ພຣະອົງຮູ້ວ່າ ມີ ເດັກນ້ອຍ ຈໍ ານວນຫຼາຍຂອງ ແມ່ ແລະປະສົບການ ຊີ ວິ ດ

ທີ່ ໄດ້ຮັບ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ບາງຄົນ ເດັກນ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ດີ ແລະ

ຄົນອື່ ນ ໄດ້ເດັກນ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກ, ທັງຫມົດນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຢື ນຢັນ ມີ ຂອງ ທັງຫມົດ ຂອງສັງຄົມ ທີ່ ມີ ການສະເຫນີ , 

ໃຫ້ຍ່າງສະຖານະການ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ເຮັດແນວໃດ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ທຸກຄົນ

ຕ້ອງການຄວາມ ເປັນຢູ່ທີ່ ດີ  , ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນສັງຄົມ

ບ່ອນທີ່ ທຸກຄົນ ຕ້ອງການ ທີ່ ດີ , ແຕ່ມັນ ເປັນຄວາມງາມ ທີ່ ເຫັນໄດ້ ຕ່ໍໄປ

ຊາຍແດນຕິດຈອດ , ການ , ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ມາ ໂດຍການສິ ດ, 
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ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຮັບການດີ  , ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານມາ evil, 

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະທ່ານຈະ ໃຊ້ເວລາກັບ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ທີ່ ມາຈາກ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງໄດ້ຮູ້ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ທີ່ ຈະຍ່າງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ສາມາດຈະ ຍາກດ່ັງນ້ັນ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ຫຼາຍກ່ວາ s ແມ່ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່ໍໄດ້ມີ ການ

ເຄົ າລົບນັບຖື  , ໃຊ້ ກົດລະບ&ບການ ສໍ າລັບທຸກຄົນ ແມ່ນດີ ທີ່ ຮູ້ວ່າ

ອາຊະຍາກໍາ ຍັງຄົງມີ ຢູ່ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຫຸຼດລົງ ເຂົ ້ າໄປໃນ ເຫດການ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ຄົນຕິດຝິນ

ຢາເສບຕິດ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ, ຜູ້ທີ່  despise ທັງຫມົດ, ແຕ່ ມີ ມູນຄ່າ ແລະໄດ້

ຮັບການຍອມຮັບ , ບໍ່ ມີ ໃຜ , ບໍ່ ມີ ໃຜ ຈະ ພາດຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຄົ າລົບນັບຖື

ອິ ດສະຫຼະຄວາມອ່ອນແອ ຂອງເຂົ າ ເຈົ ້ າຮູ້ສຶ ກວ່າ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້.

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ກໍາລັງໃຈ ແລະ ເຄົ າລົບນັບຖື ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຕ້ອງການຢາກ ເພ່ີມເຕີມ ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຈະມີ ການ ເປັນຕົວຢ່າງ , ຈະ

ຕ້ອງມີຄວາມ ເມດຕາ , ອ່ອນຫຼາຍແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັກ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າ ຂອງການບໍ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນການການຍາກ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເສຍມາລະຍາດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ ຢູ່ໃນຂ້າງຂອງ

ການຕັດສິ ນໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ສາມາດມີ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ

ຈະສາມາດ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ ເພ່ີມເຕີມ ໃນການ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ chegavam-ການນັບ

ກັບຄວາມຝັນ ຫນຶ່ ງຂອງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ ສັດເດຍລະສານ
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ແລະຕ້ອງການຢາກ ຈະມີ.ມັນແມ່ນພາຍໃຕ້ ສະຖານະການ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ , 

ຕູ້ , ໂດດດ່&ວ , ໄດ້ມີ ແມ່ຍິ ງ ກໍຍັງ ເຕັມໄປດ້ວຍ ທັງຫມົດ

ຄວາມຮັກຂອງ ເພ່ືອນລົມ, ຮັກ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ, ຮັກເຂົ າເຈົ ້ າ.

ມັນ ແມ່ນການທັງຫມົດ ກ່&ວກັບການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໃນປັດຈຸບັນ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮັກ ເພ່ືອນລົມ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະ passions ຍັງ

ເພ່ືອຈຸດຂອງການ ຕິດຕ່ໍ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ຫຼີ ກເວ້ັນໄດ້

ທໍາລາຍຊີ ວິ ດ ຂອງໃຜຜູ້ຫນຶ່ ງ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ

ຄວາມສຸກ ທີ່ ສວຍງາມ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພົບເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ stuck, ເຮັດບໍ່ ໄດ້ຈະ ທໍາລາຍຊີ ວິ ດ ຂອງຜູ້ໃດ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່

ໄດ້ຝັງດິ ນ ລະເບີ ດຝັງດິ ນ .ຄວາມຮັກ ສື ບຕ່ໍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສື ບຕ່ໍ ຮັກ

ເປັນພ&ງແຕ່ ເຂົ າຈະສາມາດ ເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ທັງຫມົດທີ່ ຈະເປັນ

ຄວາມຮັກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຮັກຂ້າພະເຈົ ້ າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ນັບຖື ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ອາໃສ ກັນ, 

ໄດ້ຖື ກຈັບກຸມ , ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ ໄດ້ຕ່ໍສູ້ ເພ່ືອໄຊຊະນະ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສູນເສຍ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ , ແຕ່ວ່າ

ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ ໄດ້ຢຸດເຊົ າການ , ບັນດາທິດທາງ , ພະນັກງານ , 

ການສຶ ກສາ , ກອງ ຕ້ອງການຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ tame , ຈະໄດ້ ເຂົ ້ າໃຈ, 

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່ໍໄດ້ມີ ການ ຢຸດເຊົ າການ , ໃຫ້ຢຸດເຊົ າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , 

ລັກໄດ້, ການຊົມໃຊ້ , ການເຮັດໃຫ້ເສື່ ອມເສີ ຍ ຊີ ວິ ດຂອງ ຄົນອື່ ນໄດ້, 

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີ ໄປ ທີ່ ດີ  , ບໍ່ ເຄີ ຍ ຂ່ົມເຫັງ , ບໍ່ ເຄີ ຍ spanked 

ໃຜຖ້າ ເຂົ າມີ ເຫດຜົນທີ່ ຈະ ເຮັດແນວນ້ັນ ແລະບໍ່ ມີ ເຖິງແມ່ນວ່າ
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ຖ້າຫາກວ່າເຂົ າ ເຈົ ້ າໄດ້ ຈະ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ

ເຮັດແນວໃດ, ມະນຸດເອງ , ສະເຫມີ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນ ບັນຊີ ຄຸນຄ່າ

ສົມບັດສິ ນທໍາ ,ຄຸນຄ່າຂອງ scene ແຕ່ລະຄົນ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ໄປມີ

ສັດເດຍລະສານ ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ພົບເຫັນເຄີ ຍ, ແຕ່ມັນແມ່ນການ

ທີ່ ກໍານົດໄວ້ ທັງຫມົດສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການຢາກມັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄວ້ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ທີ່ ຄາດວ່າຈະ , 

ຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງພວກເຂົ າ ທີ່ ຈະມາເຖິງການ ສູນເສຍການ.ໄດ້ມີ ການ

expedient ທີ່ ທັງຫມົດ, ນີ ້ ແມ່ນ ສົມຄວນທີ່ ຈະ ຍົກສູງບົດບາດ , 

ບໍ ລິ ໂພກ ແລະລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຕ້ົນ ຮັບຮູ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ ້ າ ຄຸກ , ໄດ້ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊ່ົວໂມງ , ມື ້ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ

ຜ່ານການ, ປີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຕອບສະຫນອງຄວາມ , ເພາະວ່າ ເຂົ າໄດ້

mastered ການຄວບຄຸມນີ ້ ສະຖານະການ ໄດ້ມາ ຕ່ໍໄປ, ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ

ຫລິ ້ ນ, ແຕ່ joke ໄດ້ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດໃບຫນ້າ .ເນື່ ອງຈາກວ່າ

monkey ໃນການຫລິ ້ ນ, ການຫ້ິຼນແມ່ນ pussy monkey ໃຫ້ແມ່

ຂອງນາງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເສຍຊີ ວິ ດ ໄປ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້

ຕ້ົນສະບັບ.ມັນແມ່ນການມ້ື ຂອງການ ອອກກໍາລັງກາຍ , 

ຕ້ອງການຢາກ ຝຶກອົບຮົມ ເລັກນ້ອຍແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫນີ ໃຫ້ເຂົ າ

ມາຝຶກອົບຮົມ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນີ ້ ແມ່ນ ເປັນຕົວເລກທີ່ ອ່ອນແອ , 

ນີ ້ ແມ່ນ ພ&ງແຕ່ສໍ າລັບ ການມ່ວນຊື່ ນ , ອ່ອນ ຄໍ ລາວ , ລາວໄດ້ສູນເສຍ

ສະຕິ, ແຕ່ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກໃກ້ຊິ ດ ໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ບໍ່ ໄດ້ຕ້ອງການຢາກເຮັດ , ເປັນແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ , 

ມີ ຄົນຫ້ິຼນ , ເບິ່ ງຢູ່ ໃຫ້ເຂົ າ ເຈົ ້ າໄດ້ຮັບເຖິງ ແລະໄດ້ ຍ່າງໄປກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ໃຫ້ເຂົ າຖ້າຫາກ ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ , ມີ ຄໍ າຕອບ

ຢູ່ໃນໂອກາດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ , ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຮັບ ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ ໄດ້ມີ ການບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຜ່ານມາ, 

ລາວໄດ້ສູນເສຍ ສະຕິ.ມັນແມ່ນການ ເກີນຂອງ ຄວາມຫມ້ັນໃຈ , ບໍ່ ຮູ້ວ່າ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະບໍ່ ມີ  hell ທີ່ ໄດ້ ມີ ການ ເລີ່ ມຕ້ົນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບເຖິງ ແລະເບິ່ ງຢູ່ໃນ ພຣະອົງແລະ ໄດ້ກ່າວກັບເຂົ າ :

- ທ່ານເປັນຫຍັງ?ທ່ານສາໄວ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນຫ່ວງ.

ສະເຫມີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພຣະອົງ ສໍ າລັບຄວາມເມດ ປັດຈຸບັນ, 

ບໍ່ ໄດ້ຫມາຍຄວາມ ເຈັບປວດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ມັນຕ້ອງການຢາກ ເອົ າໃຈ

ຊ່ົວຮ້າຍທັງຫມົດ , ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ ເຂົ ້ າໃຈຜິດ ການຝຶກອົບຮົມ ດ່ັງກ່າວໄດ້

ປານນ້ັນ ໃນສ່ວນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເຂົ າ ສິ ້ ນສຸດລົງເຖິງ ການຂ້າ

ຕົນເອງ, ທັງຫມົດນີ ້ ແມ່ນ ໃນຄວາມຫວັງຂອງ ມື ້ ຫນຶ່ ງຊາວຢິ ວ ຮ່ອມພູ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຫວັງ ວ່າຊາວຢິ ວ ໃນຮ່ອມພູທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ນີ ້ ແມ່ນ

ເປັນຄວາມມ່ວນ ງ່ າຍດາຍສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ນ້ັນແມ່ນ, ມັນ ແມ່ນ

ການປະຕິບັດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ກະກ&ມ , ຄວາມເຂ້ັມແຂງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຢູ່ໃນ ລະດັບຄວາມສູງ ຂອງຕົນ , ທີ່ ເດັ່ ນໃນ , 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເຂົ າ ເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ ຕ້ົນສະບັບ , ແຕ່ໃນ

ຊີ ວິ ດທີ່ ມີ ລາຄາຂອງຕົນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບລາຄາ ສູງສໍ າລັບ
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ຜູ້ຊາຍທີ່ ອື່ ນໆ ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການ, ຕິດກັບ 5/6 ຂອງປະໂຫຍກ ໄດ້, 

ວ່າແມ່ນ, ນັກໂທດ ທຸກ ນັບຕ້ັງແຕ່ ປະໂຫຍກຂອງ ຫຼາຍກວ່າຫົກປີ

ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການນໍ າໃຊ້ຂອງ 5/6 , ແມ່ນກົດຫມາຍ ໄດ້.

ແຕ່ພວກເຮົ າມີ ກາງ ຂອງການລົງໂທດ ໄດ້, ເປັນ 2/3 ແລະຂ້າງລຸ່ມນີ ້

ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  5/6 ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ອອກ 5/6 ແມ່ນທັງຫມົດ

ຂອງໂຄງການ ເຮັດສໍ າລັບ ຊີ ວະປະວັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນຊີ ວິ ດ

ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ຂອງ, ຫຸ້ມ, ຈັດການກັບ ປະຊາຊົນ ທີ່ ດີ  , ປະຊາຊົນ

ທີ່ ມີ ໃຜທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈັດການ , ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍ າ , 

ປະຊາຊົນ ຈົນກ່ວາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດ ຮັກຖ້າຫາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງ ການທີ່ ຈະ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ມາຈາກຢາສູບແລະ ບໍ່ ໄດ້

ໃຊ້ເວລາມີ ຮູ້ສຶ ກວ່າເປັນ ຄວາມກ&ດຊັງ ອັນຍິ່ ງໃຫຍ່ ສໍ າລັບ ປະຊາຊົນ

ເຫ່ົຼານີ ້ .ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ແມ່ນປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, 

ພ&ງແຕ່ໄດ້ ພາລະບົດບາດ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຜູ້ນໍ າ ມັນ ມີຄົນຫ້ິຼນ.ມີ

ຮອງຫົວຫນ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮັກ ເປັນ, ນີ ້ ແມ່ນການ ແມ່ຍິ ງ ຄ້ັງທໍາອິ ດ

ທີ່ ຈະມີ ການທ້າທາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົງຮັກພັກດີ  , ແຕ່ວ່າ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່ານີ ້ ແມ່ນ ຜິດພາດ ແມ່ນວ່າ ນາງປະຕິເສດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທົດລອງ ຄ້ັງທໍາອິ ດ 10 ປີ ໃນຄຸກ.ນາງບໍ່ ໄດ້ ຮູ້ຈັກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະຕ້ອງການ ການບໍ ລິ ໂພກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທົດສອບ ຢາເສບຕິດ, 

ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ສະຫຼາດ ເກີ ນໄປທີ່ ຈະ ຮັບຮູ້ວ່າມັນ ຈະ ຢູ່ທາງການນ້ັນ , 

Probation ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ອະນຸຍາດ ພາຍຫັຼງການຂໍ ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຕັດສິ ນ ທ່ານຫມໍ.ນາງໄດ້ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສີ່ ມື ້ ຂອງການທົດລອງ
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ກ່&ວກັບສະພາບ ການທີ່ ຈະ ໄດ້ຍິ ນຈາກ ຫົວ, ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ຕາມຄໍ າສ່ັງ ເຖິງ, ຜູ້ພິພາກສາ Doc ນຸຍາດໃຫ້ເຂົ າ ສີ່ ມື ້ ຂອງ

precarious, delivery ຂະຫຍາຍ ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ ການກວດ

ຢາເສບຕິດ, ເຊັ່ ນ: ການmaneuver , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ສະເຫມີ , ແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ຖືກມອງຂ້າມ ເວລາຫຼາຍ, ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ເຄົ າລົບນັບຖື

ພຣະອົງເພາະວ່າ ເຂົ າສົມຄວນ ນັບຖື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້

ທຸກທີ່ ມີ ຄົນຫ້ິຼນ ບົດບາດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງຕົນ, ແຕ່ວ່າມັນ ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ , 

ການທົດສອບ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ໃນທາງບວກເພ່ືອ ຝ່ິນ , ie heroin, 

cannabis, ການບໍ ລິ ໂພກ ກັນຊາ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄົນຫ້ິຼນກັບ

ປະໂຫຍດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ stuck ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ argued ທັງຫມົດທີ່ ໄດ້ມີ ການ

ຂໍ ຮ້ອງເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ໄດ້ຖື ກ ບໍ ລິ ໂພກ ໄດ້ສະເຫນີ ຂໍ ຕິດຢາເສບຕິດ

ສາກັບທ່ານຫມໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ana f . , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ມັນແມ່ນພາຍໃຕ້ , ຫຼື ກ່&ວກັບ ການເທິງຂອງ ການສົນທະນາ

ຄວາມຮ້ອນທີ່ ສະແຫວງຫາ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຂອງຕົນ, ສໍ າລັບ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໃນສິ່ ງທີ່ ນາງ ໄດ້ ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ເຂົ າ ໄດ້ ຢາເສບຕິດ, Tramal ເອີ ້ ນວ່າທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໃນເວລາທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຜູກພັນເປັນ f ທ່ານດຣ ana ໄດ້.Or 

Tramal ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ ຝ່ິນ ໃນ ສະຖານະການ ຂອງການປະຕິ , ນີ ້ ແມ່ນ

ສະຖານະການ ມັນອາດຈະເປັນ ທີ່ ສະອາດ.ໄດ້ກ່າວຫາ ຝ່ິນ

ໃນການທົດສອບ ການຄັດເລື ອກ ຢາເສບຕິດ, ວ່າໃນເວລາ conjuguei 
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2 + 2, ie ເກັບກູ້ຂອງ ການຄັດເລື ອກ ຢາເສບຕິດ ໂດຍຜ່ານການ

ທ່ານຫມໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນາງໄດ້ຊ່ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໃຊ້ເວລາ

ຕາມເອກກະສານ ການຮ້ອງຂໍ ຄໍ າຖາມໄດ້ , ການຄັດເລື ອກ

ຂອງຢາເສບຕິດ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ອຸທອນ ຕ່ໍ ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ໄດ້ມາ , 

ສິ ດທິ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອ ສອດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫັນ

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ສໍ າລັບການ ສູງສຸດ ຜູ້ພິພາກສາ ຕົວຢ່າງ

ທ່ານດຣ ຂອງສານ ປະໂຫຍກ ໄດ້, ແມ່ນ ໃນລະດັບ ທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ

ສໍ າລັບນັກໂທດ ທີ່ ຖື ກສ່ົງ ຟຣີ , ມີ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ການນໍ າໃຊ້ເຄິ່ ງກາງຂອງ pen ໄດ້ 2/3 , ໄດ້ ສ້າງ ບໍ່ ມີ ການສູ້ຮົບໄດ້ , 

ທາງຮ່າງກາຍ ໂຈມຕີ ກອງຄຸກ , ນີ ້ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການຢາກ, ເຂົ າສະແຫວງຫາ ຊື່ ສ&ງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນຍິ່ ງໃຫຍ່

ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນ ສະພາບແວດລ້ອມ ຄຸກ ເປັນ, ເຄົ າລົບນັບຖື , ແຕ່ ສ້າງ

ເລື່ ອງນີ ້ ນັບຖື , ໂດຍການເຄົ າລົບ ຮູ້ວ່າລາວ ບໍ່ ສາມາດຫ້ິຼນ ຕ່ໍຕ້ານ

ລະບົບ.ລະບົບ ຂອງ prevails ໃນ ຕົວຂອງມັນເອງ ເພາະວ່າບໍ່ ມີ

ຈະຕ້ອງມີ ການ ສັງຄົມ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ພວກເຮົ າອາດຈະ ຕ້ອງການ, 

ສະຫວັດດີ ການ , ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຢູ່ໃນອໍ ານາດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກພາກກາງຂອງ pen ໄດ້ 2/3 , 

ເປັນfame ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ້ວາງ ບັນດາ ກອງແລະ ບັນດາ ຄູ່ , ມີ

ການປົກປ້ອງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງ ຕ້ອງການຢາກ ທີ່ ຈະທ້າທາຍ

ແລະການທັງຫມົດ ໃນລະດັບ ທາງຈິ ດໃຈ, ຮ່າງກາຍແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ
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ອື່ ນທີ່ ທ່ານ ສາມາດຄິ ດວ່າ ແມ່ນ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່

ສາມາດເກີ ດຂຶ ້ ນ ໃນສະຖາບັນ ທີ່ ໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ , 

ແມ່ນເອີ ້ ນວ່າກວດສອບການ ສໍ າລັບ ພາກກາງຂອງ pen ໄດ້ 2/3 ແລະ

5/6 ຍັງ, ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ ໄດ້ອີ ງໃສ່ ຄວາມສະອາດຂອງ ບົດລາຍງານ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງ ການກວດ ສໍ າລັບການ cannabis 

ໄດ້;ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ ນີ ້ ໄດ້ບອກ ຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ ທ່ານຫມໍ ໄດ້

ຖື ກກ່າວຫາການ Chamon ຫຼື ກັນຊາ ການວິ ເຄາະ , ແຕ່ວ່າ

ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນການ ສັງຄົມ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ໃນ ການປົກປ້ອງ

ພາຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້, ເຊັ່ ນ: ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ກ່&ວຂ້ອງກັບ

ສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອຂອງ ປະຊາກອນ ຄຸກແລະໄດ້ ບອກ ຜູ້ພິພາກສາ

ວ່າທ່ານດຣຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ກິນອາຫານຫຍັງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ມີ ພ&ງແຕ່

ຜົນໃນການ hash ໄດ້, ສະນ້ັນ ມັນແມ່ນການ ມີເຫດຜົນ ຖ້າຫາກວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິບັດຕາມ ທີ່ ມີ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບປະທານ ແລະ

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຈະເຫັນ ໃນຊ່ອງ confined ເປັນ, ມັນ ແມ່ນປົກກະຕິ ເພ່ືອໃສ່

ກັນຊາ ນັບຕ້ັງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫັນໃຈ ຢູ່ໃນອາກາດ ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເລື່ ອນ

ການຕັດສິ ນໃຈ ຂອງ ການທົດລອງ , ສໍ າລັບການ ມັນແມ່ນການ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ວັນຄຣິ ດສະມາດ , ແລະທ່ານຫມໍ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະອອກໄປ

ສອງອາທິດ , ນ້ັນແມ່ນ, ວັນຄຣິ ດສະມາດ ພັກ, ແຕ່ວ່າ ນາງໄດ້ໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວ່າເຫດຜົນແລະ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ precarious ເກືອບ

ສອງເດື ອນແລະເຄິ່ ງຫນຶ່ ງ, ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຍາວນານ

ຂອງບັນຫາ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທະເຍີ ທະຍານ ອອກ precariously , 
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ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ ຫຼາຍປີ ນ້ັນ, ສິ ບປີ .ແຕ່ວ່າ ໃນໄລຍະແລະ

ເອົ າໃຈໃສ່ເຖິງ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົນກ່ວາ ມ້ືທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ທຸກຍາກ, 

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສີ່ ມື ້ ຂອງຜົນຜະລິ ດ ທີ່ ທຸກຍາກ ເປັນເວລາດົນ , 

ສໍ າລັບການ ທີ່ ເຂົ າໄດ້ ບັນລຸຜົນ ສໍ າເລັດຜົນ.ແຕ່ວ່າມັນຈະ ເປັນບັນຫາ

ຍາກທີ່ ຈະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ມັນຈະຕ້ອງມີ ຄວາມນັບຖື ຫຼາຍ ແລະບໍ່ ໄດ້ຮັບ

ໃນບັນຫາ, ແຕ່ທັນທີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຂົ ້ າໄປ, ຫັຼງຈາກສອງເດື ອນ

ຫລັງຈາກທີ່ ເຂົ າ ມັກ precarious , ມີ ຈະ ເປັນຄົນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິ ດ ແລະ ມັນເກີດຂຶ ້ ນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກາຍເປັນ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕ່ໍສູ້ ໃນທີ່ ເດັກຜູ້ຊາຍ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍ ill 

ຮັບການປິ່ ນປົວ ໄດ້, ແຕ່ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ໂຊກດີ ທີ່ ຈະເປັນບຸກຄົນ ເປັນ, 

ຈະເປັນບຸກຄົນ ທີ່ ມີ  repertoire ຂອງມະນຸດ ເປັນ, ໄດ້ຖື ກປິ ດໃນ

ຈຸລັງໄດ້, ຄໍ າສ່ັງ ຂອງການສໍ າຫຼວດ ແມ່ນວ່າ ພວກເຮົ າໄດ້ຍິ ນ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຖືກສ່ົງໄປເຂົ າ ເຈ້ຍ ກັບຄໍ າແກ້ຕົວ ສໍ າລັບມັນບໍ່  entalasse 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ .ໄດ້ຮັບການ ໄດ້ຍິ ນ, 

ນາຍຈ້າງຜູ້ທີ່ ໄດ້ຍິ ນ ພວກເຮົ າໄດ້ Shepherd ເຍຍລະມັນໄດ້ , 

nicknamed ເຂົ າ, ສຸດທີ່ ທໍາອິ ດທີ່ ເຂົ າ ເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະໄດ້ຍິ ນ

ເດັກຜູ້ຊາຍ ໄດ້ເພາະວ່າ ພຣະອົງ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນ ບໍ່ ສາມາດ ເປັນໄປໄດ້, 

ບໍ່ ໄດ້ເປັນ joke, ເພາະວ່າ ພຣະອົງໄດ້ ພະຍາຍາມໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີມີ ດ.

ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ບໍ່ ມີ ສາມາດ ຍອມຮັບການ ສະບັບຂອງ ເດັກຜູ້ຊາຍແລະ

ໄດ້ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ໃຫ້ເຂົ າໄດ້ ສະບັບ

ດ&ວກັນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ workout ເປັນ, ເກມ ທີ່ ສາມາດ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ ບໍ່ ດີ
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ເປັນ, ເຂົ າ ບໍ່ ໄດ້ຍອມຮັບ ໄດ້ດີ ຫຼາຍ ສະບັບ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ບອກເຂົ າ, ie 

, ເປັນເຂົ ານີ ້ ກອງ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີ ນແມ່ນ ໄດ້, ມີ ຈໍ ານວນຫຼາຍ ປີ ຂອງການ

ບໍ ລິ ການແລະ ຈັດການກັບ " casdatrolas " , ie, ແມ່ນ ຊື່ ທີ່ ມອບໃຫ້

ຜູ້ທີ່ ມີ ແລ້ວ ຈໍ ານວນຫຼາຍ ປີ ໃນຄຸກ , ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເກີ ດຂຶ ້ ນກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແຕ່ບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ບໍ່ ມີ ການເດັກຜູ້ຊາຍ , ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົ າ

ຈາກການລົງໂທດ ໄດ້.

ໄປກ່&ວກັບການ ເປັນປົກກະຕິ ຊີ ວິ ດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ

ທີ່ ຈະຫຼີ ກເວ້ັນ ບັນຫາຕ່ໍໄປ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະສາມາດ ມີຄວາມສຸກ ສີ່ ອອກ

precarious ຫຼາຍ ສົບຜົນສໍ າເລັດ , ແລະມີ ການ ເກີດຂຶ ້ ນ

ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ, ມີ ນາ 2007 , ສູນຫາຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ 11 ມື ້ ເພ່ືອຈະສາມາດ

ມີ ຄວາມສຸກ Probation ອື່ ນ , ເດື ອນ ເຂົ ້ າ ເມສາໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

mistaken ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຢາເສບຕິດ , ie , ໃຫ້ ເຂົ າ ມີດິ ນຊາຍ

ແທນທີ່ ຈະເປັນ ສິ່ ງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ທ່ານໄດ້ມາ ກັບການໂຫຼດ ໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ສາມາດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ ຈະໄດ້ຮັບການ ທີ່ ຖື ກເກືອດຫ້າມ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ນີ ້ , ເຄີ ຍໄດ້ຖື ກເຕື ອນ ແລ້ວ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈໍ ານວນຈໍ າກັດ

ດ້ວຍຕົນເອງ ເພ່ືອປ້ອງກັນແລະສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮັບ ມີ.

ແຕ່ບັນຫາ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ມາຄົນດ&ວ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພາດໂອກາດນີ ້ ມັນ, 

ມັນໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນ ຢູ່ໃນ ມາ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ ້  , ໄດ້ມີ ການ ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນ ທີ່

ມັນບໍ່ ສາມາດ ເປີ ດເຜີຍ , ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ riga , ແຕ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ນີ ້ , ບໍ່ ມີ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໄດ້ຮັບ ທັນທີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຕັດ ທຸກຍາກ

ແລະສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອີ ້ ນວ່າ Guy ກັບຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຈະໃຊ້ເວລາ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ ້ ຍັງບໍ່ ໄດ້

ຕ້ອງການວິ ທີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງການເປັນ, ແລະໄດ້ ປະຕິຍານ

ຜູ້ຊາຍທີ່ ໃຫ້ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໄດ້ Crazy Adan , ເປັນ

warrior ທີ່ ແທ້ຈິ ງ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ ມັກ ທຸກຍາກ ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ມີ

ທ່ານຢຸດເຊົ າ ໂດຍ ຫລານຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່

ເຮັດສິ່ ງໃດ, ພ&ງແຕ່ຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການຢາກ ຮູ້ຈັກຊື່  , insisted ສໍ າລັບມ້ື

ທັງຫມົດກ່&ວກັບ ຄໍ າສັນຍາ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຈະເຮັດແນວໃດ ໄດ້, ໄດ້

ເກືອບຈະ ໃຊ້ເວລາຂອງ ການປິ ດ ຂອງຈຸລັງ, ເອີ ້ ນວ່າ Guy ກັບຫ້ອງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ເຂົ າ ກັບເຫດຜົນທີ່ ລາວ ຍ່າງ

ສົນທະນາຂອງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າ ເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ເຫັນ , ລາວປະຕິເສດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ Nuno ບ້າ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ນອນຢູ່ໃນ ສະຖານະການ

ນີ ້ , ນີ ້ ແມ່ນ ຫນຶ່ ງຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ ສະເຫມີ ເຄົ າລົບນັບຖື ຍ້ອນວ່ານີ ້ ແມ່ນ

ເປັນຄວາມຈິ ງ warrior , ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄວາມໃຈຮ້າຍ ຂອງຕົນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າປະຕິເສດ ແລະ refute Nuno ໄດ້.ປະທ້ວງແລະ

ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ກອງໄດ້ ມາ ເຂົ ້ າໄປໃນຫ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະ ໄດ້ເຫັນ ຜູ້ຊາຍ lifeless ໃນພ້ືນທີ່ , ດີ ໃຈຫລາຍທີ່  desferi 

ການໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ກອງ ໄດ້ເຫັນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ພ&ງແຕ່ໄດ້ເຫັນ ຜູ້ຊາຍ ຫຸຼດລົງ

ບໍ່ ສາມາດ ເວົ ້ າວ່າໂດຍບໍ່ ໄດ້ເຫັນ ຫຍັງ, ແຕ່ວ່ານີ ້ ບຸກຄົນ ນີ ້ ແມ່ນ snitch 

, ວ່າ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈະ complicate ສະຖານະການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ແຕ່ວ່າ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າມີ ໄດ້ໄປ ທັນທີ ທີ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າດີ

ໃຈຫຼາຍເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ chibado ໃຜເລີ ຍ, ແລະ
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ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທິ ດທາງການ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍ າ ໄດ້ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່

ຈະລົງໂທດ ຂ້າພະເຈົ ້ າໂດຍທັງຫມົດເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ປິ ດ

ການຮ້ອງຂໍ ເງິ ນ ວ່ານັກໂທດ ໄດ້ ຂໍ ສິ່ ງໃດກໍຕາມ ມັນແມ່ນການ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເຫັນສະເຫມີເປັນ ແຮງຈູງໃຈ ດ່ັງກ່າວ ສໍ າລັບສາເຫດ

ຫຼື ຮູບແບບ ຂອງການຕ່ໍສູ້ ເຫ່ົຼານີ ້ ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫ້າວັນຂອງ ການລົງໂທດ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ

ການ, ນີ ້ ແມ່ນ ການລົງໂທດ ສີ ມ້ານ, ການປົກປ້ອງ ຕົນເອງ ໂດຍກ່າວວ່າ

ບຸກຄົນນ້ັນ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເຈັບປ່ວຍແລະຫຸຼດລົງ ແລະພຣະອົງໄດ້

ກ່າວວ່າ ສະບັບຂອງເຂົ າ ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ ຮູ້ໄດ້ ທຸບຕີແລະການ ນີ ້ ເກີດຂຶ ້ ນ

ໃນເວລາ ໃນເວລາທີ່ ມັນ ໄດ້ເກືອບ ຈະ enjoyed ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 2/3.

ຈະມີ ໂອກາດ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ເພ່ືອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບອອກ ມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເປັນ ອັນຕະລາຍ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ວ່າແມ່ນ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ປະຕິບັດ ວິ ໄນ ໃນປານກາງ.

ແຕ່ວ່າເວລາ ນີ ້ ມັນ ຈະມີການ ຂໍ , ໃນເວລາທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ໄດ້ຍິ ນ ຫາ 2/3, 

ກ່າວວ່າ ທ່ານຫມໍ lady ຜູ້ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເຮັດ ການຮຸກຮານ ໃດໆ, 

ບໍ່ ໃຫ້ ໃຊ້ເວລານີ ້ ເຂົ ້ າໃນບັນຊີ  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າການ ເຈັບປວດໂດຍ

ສະຖານະການ , ແຕ່ວ່າ ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ການຕັດສິ ນໃຈແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ

ຖື ກຕັດ ເປັນໄປໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າອອກ ໄປຕ້ັງຊື່  2/3 ພ&ງແຕ່ສາມາດ

ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ ພິຈາລະນາ ໃນການປະເມີນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

5/6 ຂອງປະໂຫຍກທີ່  , ແມ່ນວ່າ, ຈະອອກມາຈາກ ພັນທະ ໃນ 5/6 

ເພາະວ່າ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກົດຫມາຍ ເສດ , ເງື່ ອນໄຂໃນກໍລະນີ ນີ ້ , 

ຈະອອກມາ ແລ້ວໃນ 5/6 , ແຕ່ວ່າ ຈະມີ ລາຄາ ເກືອບ 3 ປີ ໃນຄຸກ , 
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ແທນທີ່ ຈະ ເຮັດໃຫ້ ສໍ າລັບການ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ ຂອງການເຮັດໃຫ້

ການປະຕິບັດ ເພ່ືອກໍານົດ ຫລີ ກໄປທາງຫນຶ່ ງ ການຕັດສິ ນໃຈ

ຜູ້ພິພາກສາ ໃນການ ພິຈາລະນາ ມີ ທ່ານດຣ ກ່ອນ 5/6 ໄດ້,

ສໍ າລັບການມັນ ຈະມີການ ຍ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ ຫົກເດື ອນ ສັນຕິ.

ການລົງໂທດ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ໃນເດື ອນມີນາ , ໄດ້ຍິ ນ ໃນ ເດື ອນພຶດສະພາ

ປີ ດ&ວກັນ ສໍ າລັບການ ພິຈາລະນາ parole , ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ ຮັບການຕັດ

ການຕັດສິ ນໃຈ ຂອງ 2/3 , ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຊີ ວິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສາມາດມີໄດ້ ເຖິງແມ່ນ ສັບສົນຫຼາຍ , ພຣະອົງໄດ້ ຮູ້ສຶ ກວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ

ກັງວົນ, sad, ແຕ່ ຮູ້ວ່າຂ້າພະ ເຈົ ້ າໄດ້ ໃຊ້ເວລາແລ້ວ ຫຼາຍຂອງການ

ຄວາມເຊື່ ອຫມ້ັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .ມັນແມ່ນການ ໃນເວລາທີ່

ມັນໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນ ໃນໄລຍະ ສະຖານະການ , ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ກັບກອງ ໄດ້, 

ສາມາດ ເປັນສະຖານະ ທີ່ ຈະສາມາດ ໄດ້ຫມົດ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ໄດ້ສໍ າລັບ

ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ກອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເວົ ້ າຕາມຕົງ ຂອງ rough 

ແລະຍາກໃນການ , ບໍ່  acatei ສ່ັງ, desferi ທ່ານ ດີ ໃຈຫລາຍ

ໃນໃບຫນ້າ, ເຂົ າແມ່ນຜູ້ດ&ວ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ກອງ ອື່ ນທີ່

ເຂົ າເຂົ ້ າຮ່ວມ ເກີ ນໄປ ໃຫ້ໄວເພ່ືອໃຫ້ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ທໍາຮ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ desferi 

ທ່ານຫຼາຍ ດີ ໃຈຫລາຍ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຢຸດເຊົ າ

ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ ມີ ການໂຈມຕີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ພ&ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ໄປ ຫ້ອງລໍ ຖ້າການ ເປັນນາຍ ຫວອດໄດ້ ມາເບິ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂໍ ໃຫ້ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ວ່າບໍ່ ມີ ຫຍັງ
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ເກີດຂຶ ້ ນ, ພ&ງແຕ່ວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້ ສອດຄ່ອງ ກັບຄໍ າສ່ັງ, ເນື່ ອງຈາກວ່າເປັນ

ກອງ ໄດ້ຍັງ ເລື ອດອອກຈາກ ປາກຮູ້ ວ່ານີ ້ ແມ່ນ ການໂຈມຕີ ນີ ້ ແມ່ນວິ ທີ

ມັນແມ່ນການ, ການໂຈມຕີ ງ່ າຍດາຍຫືຼ ສະຖານະການ ອຸບັດຕິເຫດ ແລະ

ວ່າແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ, ມີ ເຫດຜົນ ທີ່ ຈະໂຈມຕີ

ກອງໄດ້ ຈົນກ່ວາ ໂອ້ລົມກັນ ກັບພຣະອົງ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ຍັງໄດ້ບອກ

ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າວ່າ ເຂົ າໄດ້ນີ ້ ແມ່ນ ອຸປະຕິເຫດ ແລະມັນແມ່ນ ສໍ າລັບເລື່ ອງ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີໄປ ອ້ອນວອນ ວ່າ.

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປິ ດ ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ການສື ບສວນ ຂອງ, 

ເອີ ້ ນວ່າ ພາກສ່ວນ ຄວາມປອດໄພຂອງ ຊາວຢິ ວ Valley , ໃຫ້ໂທຫາ

ຜ່ານປະຕູ.ແຕ່ເຂົ າແມ່ນ ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຈະ ໄປພ້ອມກັບ thesis 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ວ່າກ່ໍແມ່ນ ອຸປະຕິເຫດ , ບໍ່ ສາມາດ ຍອມຮັບວ່າ ມັນເປັນ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ບໍ່ ສະຫມັກໃຈ , ຈະໄດ້ ສູນເສຍໄປ.ດ່ັງນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ກັບຖານ ດ້ວຍຕົນເອງໃນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໃຊ້ເວລາ ໄປຂ້າງຫນ້າ thesis ນີ ້ , ມີ ໄດ້ມີ ຈະ ຂັດ ລະຫວ່າງ

ກອງ ໄດ້.ກອງ ໄດ້ຮັບການ ໂຈມຕີ ◌້ ◌ໍ ານົມ , ແຕ່ເຂົ າ ຍັງບໍ່ ເຄີ ຍ ຂ&ນວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າກ່ໍ ປະທ້ວງ ທ່ານ , ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນການ ກອງ

ອື່ ນໆ, ຜູ້ທີ່ ໄດ້ປະຕິບັດ ມີ ຄົນຢູ່ເດັກ ຜູ້ທີ່ ເປັນໃນ ການປົກປັກຮັກ ເປັນ, 

ເຂົ າ ໄດ້ຫມົດໄປກັບ infirmary ແມ່ນຍັງເປັນ ປົກກະຕິ,ເປັນ

ການປົກປັກຮັກ ສັນໂດດ , ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການປະກອບໂດຍ ກອງ , 

ຕົວຈິ ງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າເຂົ າ ໄດ້ເຫັນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ເພາະວ່າພຣະອົງ ເປັນພະຍານເຖິງ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ສະນ້ັນ
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ມັນແມ່ນການວ່າ ຜູ້ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຈະເປັນ

ການລົງໂທດ ທາງວິ ໄນ ທີ່ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປສານ ຍັງໄດ້.

ແຕ່ວ່າໃນມ້ື ທີ່ ເຂົ າ ໄດ້ຍິ ນ ໃນກະຊວງ ສາທາລະນະ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ວ່າໄດ້ ຮັບການ ດໍ າເນີ ນຄະດີ ສໍ າລັບການ ໂຈມຕີ

ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ ກ່&ວກັບການ ◌້ ◌ໍ ານົມ , ກອງ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ ປະກອບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າມື ້ ນີ ້ ແມ່ນ ກອງ olive ໄດ້, ປະຫວັດ ການນີ ້ ກອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ມິດຕະພາບ ທີ່ ການສ້າງຕ້ັງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ພາຍໃນ ໄດ້, ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ແນ່ນອນໃນ ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກ ຫ້ອງການ ຂ້າງ IT , ໄດ້ມີ ເສື ້ ອຜ້າ

ຕິດຕາມກວດກາ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງໃນ ຮັກທີ່ ມີ ມັນ

unintentionally ແລະກອງ ນີ ້ ໄດ້, olives, ຍັງ liked ຂອງນາງ

ແລະໄດ້ ຕັດ ມັນ.ພຣະອົງຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ liked ຂອງນາງແລະນາງ

liked ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ສະນ້ັນ ມັນໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ບໍ່ ມີ ນໍ າໄປຖ້ີມ , won ມິດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຈະສາມາດໄດ້ ເວົ ້ າ ການເຈັບປ່ວຍຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ

ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຕິດຢູ່ກັບ ມັນ, ເລີ່ ມຕ້ົນເວົ ້ າກັບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າອີ ກ , ແລະພຣະອົງ ຟັງງົບ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນກະຊວງ

ສາທາລະນະ , ແລະພຣະອົງ ໄດ້ຂ&ນລົງ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ເວົ ້ າວ່າ, ເກັບຮັກສາໄວ້ thesis ວ່າມັນແມ່ນ ອຸປະຕິເຫດ ໄດ້, ເພາະວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍຈະໄດ້ ຄິ ດວ່ານີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປົກປ້ອງ , 

ໄດ້ຮັບການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ແມ່ນການ ຢຸດ

Monsanto, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ໄດ້ ແບບ ຄຸກ ທ່ົວໄປສໍ າລັບ

ຄຸກຄວາມປອດໄພ ສູງສຸດ , ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ເດື ອນພຶດສະພາ ປີ  2007 ທີ່
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ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້ຖື ກ ເປີ ດ , ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄປ Monsanto ໂດຍມີ

ການລໍ ຖ້າ ສໍ າລັບການ ດໍ າເນີ ນຄະດີ  , ເປັນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ສັບສົນ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ terrorists ບ້ານອາດຊະຍາກໍາ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼາຍ, 

ອົງການຈັດຕ້ັງ ຄະດີ ອາຍາ , ພວກເຮົ າໄດ້ ສະເຫມີ ໄປ ເບິ່ ງ ຢູ່ສະເຫມີ

ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ອາໄສຢູ່ໃນ ລະບອບການ stricter , ເຊັ່ ນ: ນັກໂທດ

ຫັຼກການ ໄດ້ຮັບການ ທັງຫມົດ handcuffed ໃຫ້ອອກຈາກ ຫ້ອງການ

ໄດ້ມີ ພ&ງແຕ່ ຫນຶ່ ງໃນ ເວລາຫ້ິຼນ ມ້ື.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ໄດ້ ມີ ຢູ່ໃນ

ເດື ອນພຶດສະພາ ປີ  2008, ຍັງ ໄດ້ມີ ໂຄງການນີ ້ ຈະຖື ກປິ ດ ຍາວໃນ

ຫ້ອງ, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າເກັບ ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ເຖິງ handcuffs 

ເກັບໄດ້ເຖິງ ລະບອບ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເປີ ດເຜີຍ , ແຕ່ ພວກເຮົ າໄດ້

ປະກອບອາຊີ ບ ອື່ ນໆ, ພວກເຮົ າໄດ້ມີ ບານເຕະ,ຜັດ gym, 

ພວກເຮົ າສາມາດ ໄປຢ້&ມຢາມ ຫ້ອງສະຫມຸດ ໄດ້ເຊັ່ ນດ&ວກັນ , ແຕ່ໄດ້

weaved , ບໍ່ ແມ່ນທັງຫມົດ ໃນມ້ືດ&ວກັນ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຕອບ ແລະໄດ້ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ປ້ອງກັນ thesis ດ&ວກັນ, 

ແຕ່ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ອອກຈາກ ລົດຕູ້ ທີ່ ຈະຂັບລົດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ courtroom ໄດ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຫັນວ່າການ ◌້ ◌ໍ ານົມ

ກອງໄດ້, ຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ປະກອບ ໂດຍກອງ ເວີ ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ

ການຈິ ນຕະນາ ການທີ່ ຈະມີ ຄວາມແປກໃຈ ຮັກ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນໄດ້ຍິ ນ ◌້ ◌ໍ ານົມ ກອງ ປະຈັກພະຍານ , ໄດ້ຍິ ນ thesis ທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ໃນເວລາທີ່ ການປ້ອງກັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ການໄອຍະການ

ແລະວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ກອງ olive ໄດ້ ຊ່ວຍ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ສານ ວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ໃຈວ່າວ່າ ມັນກ່ໍແມ່ນ ອຸປະຕິເຫດ

, ແຕ່ວ່າ ໄດ້ເຮັດສິ່ ງທີ່ ໄດ້ມີ ການ ກໍານົດ, ແລະຫັຼກຖານ ກົງກັນຂ້າມກັບ

ທີ່ ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ມີ ໃຜ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ຕັດສິ ນໂທດ.ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຕັດສິ ນ

ແລະທະນາຍຄວາມ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ດີ ເລີ ດ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, ດ່ັງທີ່ ເຄີ ຍ ໄດ້

ລັງລໍ ຖ້າການ ທົດລອງໃນ Monsanto ຄຸກ ສູງ ຄວາມປອດໄພ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທົບທວນຄື ນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂາດ ແທ້ສອງ ເດື ອນໄປ ແລະ

ການຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ipຂອງ Alcoentre , ໄດ້ ມີ ການ

ສຸດທ້າຍໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການນີ ້ , ໄດ້ມີ ການຂົນສ່ົງ ທີ່ ໄດ້ຖື ກ

ປະຕິບັດຕາມ ການຮ&ກຮ້ອງ ຫຼາຍ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຮັດໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ເປັນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ຂອງລະບົບ ເປີ ດເປັນ ອານານິ ຄົມ

ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ ຄຸກໄດ້ ໂດຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫາຍໄປ ສອງ ເດື ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ

ສ່ົງຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບຄື ນໄປບ່ອນບໍ່ ມີ , ການ ອອກໄປ ຕາມຖະຫນົນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄວ້ .

ໃນຖານະເປັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນການ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ເພ່ືອ ຈະຢູ່ໃນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ຄຸກ ເປີ ດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປີ ແລະ

Monsanto ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງແລະ ປະກອບອາຊີ ບ ທີ່ ພວກເຮົ າມີ ບໍ່ ມີ ລະບົບ ປິ ດ

ຫຼາຍ ແມ່ນ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການທີ່ ຈະ ເອົ າຊະນະການ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຜູ້ທີ່ ມີ ປະສົບການ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ພາຍໃນ ເຫ່ົຼານີ ້ ບ້ານ ເຮື ອນ

ແລະໄດ້ມີ ການ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫຸຼດລົງໃນ Monsanto heroin , 

ມັນ ເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ຈະໄປ ເພາະວ່າມີ ຢາເສບຕິດ ບໍ່ ໄດ້ເຂົ ້ າ
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ສະບ&ງອາຫານ ຫຼື ສິ່ ງໃດແດ່ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນຢູ່ນອກ ຈາກ ການຢ້&ມຢາມ ທີ່ ມີ

ແກ້ວທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນການອະນຸຍາດ ການຕິດຕ່ໍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ , 

ແຕ່ສະເຫມີ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ທັງຫມົດ ທີ່ ຊ່ົວຮ້າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນກັບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ອອກຈາກ ການນໍ າໃຊ້ ເຮໂຣ.

ປິ ດ *** ***

ສີ ບົວ Floyd - ພວກເຮົ າ ແລະໃຫ້ພວກເຂົ າ

" ພວກເຮົ າແລະ ໃຫ້ພວກເຂົ າ

ແລະຫັຼງຈາກທີ່ ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ ກໍາລັງ ປະຊຸມສະໄຫມ ຜູ້ຊາຍ

ມີ ພ&ງແຕ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ທ່ານ

ພຣະເຈົ ້ າເທົ່ ານ້ັນ ທີ່ ຮູ້

ມັນ ບໍ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າຈະ ເລື ອກທີ່ ຈະ ສື ບຕ່ໍການ ຮ້ອງ ຈາກຫລັງໄດ້

ແລະຊີ ວິ ດ ທາງຫນ້າ ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ

ແລະໂດຍທ່ົວໄປ ທີ່ ນ່ັງ ແລະສາຍ ໃນແຜນທີ່ ໄດ້ຍ້າຍ ຈາກຂ້າງ ຂ້າງ

ມີ ສີ ດໍ າ ແລະສີ ຟ້າ

ແລະຜູ້ທີ່ ຮູ້ ຊຶ່ ງເປັນທີ່ ແລະຜູ້ທີ່ ເປັນ ຜູ້ທີ່

ຂຶ ້ ນແລະລົງ

ແລະໃນທີ່ ສຸດ ມັນ ໄດ້ຕະຫຼອດ ພ&ງແຕ່ 'n ໄດ້ຕະຫຼອດໄດ້ ບໍ່ ທ່ານໄດ້ຍິ ນ
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ມັນເປັນ ການສູ້ຮົບ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ ຜູ້ດໍ າລົງ ໂປສເຕີໄດ້ ຮ້ອງ ເປັນ

ຟັງ ລູກຊາຍ, ເວົ ້ າວ່າ ຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ປື ນໄດ້

ມີ ບ່ອນສໍ າລັບທ່ານ ທີ່ ເປັນພາຍໃນ

"ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍຄວາມວ່າ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ກໍາລັງບໍ່  gonna ຂ້າ ya , 

ສະນ້ັນ ຖ້າຫາກທ່ານໃຫ້ 'em ເປັນໄວ ສ້ັນ , ແຫຼມ ອາການຊ໊ ອກ, , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ໄດ້ເຮັດ ມັນອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ .ຂຸດມັນ ?ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຫມາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ຮັບການ off lightly , 'ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ໄດ້

ໃຫ້ເຂົ າ thrashing ເປັນ - ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ມົນຕີ ໃຫ້ເຂົ າ ດ&ວກັນ!

ມັນເປັນພ&ງແຕ່ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເປັນ

ຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງ , ແຕ່ກ່ໍ ... ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍຄວາມວ່າ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ລັກສະນະ ທີ່ ດີ ຂອງການ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເຮັດແນວໃດ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ, eh ? "

ລົງແລະອອກ

ມັນບໍ່ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍ que ມີ ຫຼາຍ ຂອງມັນກ່&ວກັບ

ມີ  , ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ແລະຜູ້ທີ່ ຈະ ປະຕິເສດ ມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ຕ່ໍສູ້ກັບການ ທັງຫມົດ

ກ່&ວກັບການ?

ອອກ ຂອງວິ ທີ ການ
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ມັນເປັນມ້ື ທີ່ ທຸລະກິດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຮັບສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ

ຂອງລາຄາຂອງ ຊາແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນນໍ າ "

ຜູ້ຊາຍອາຍຸ ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ

ສີ ບົວ ລິ ຂະສິ ດ© Floyd

fragments

fragments i

ປິ ດເປີ ດ ແລະການຊູນ ຢູ່ທາງພາກເຫນື ອ frozen ເປັນ ເອກະສານ ເກ່ົາ

ລໍ ຖ້າ ທີ່ ຈະ curl ໂຕນ ສີ ສ້ົມເປັນ ເຄື່ ອງເຜົາບູຊາ ເປັນແສງສະຫວ່າງ

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຜ້າຫ່ົມ ເປັນຈິ ດວິ ນຍານ ລື ມທີ່ ຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ tolerates ເຢັນ ໄຟຟ້າ ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ວ່າງ, ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນ fictional 

ແລະ existential, ການຂະຫຍາຍພັນ ສ&ງrhythm ຮ້ອນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ຕົວທ່ານເອງ ວ່າງ ບຸກ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ໂຄງການຂຸດຄ້ົນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ຄວາມຮ້ອນ ຄວາມເຢັນ ໂລກ ຮ້ອນໄດ້, ບັນຍາກາດ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ

ສະບານດ&ວກັນ ມ້ວນ ເຂົ ້ າໄປໃນແຈ ຈຸດ slanted ພາຍໃຕ້ການດ້ານ

ມະຫາສະຫມຸດ ຂອງ, ພາຍໃນ magma scorching ການ

ໄກ່ປ່າຂອງການຂຸດຄ້ົນ ແລະປະທັບໃຈ leisure stunning ແລະບໍ່ ມີ

ວິ ທີ ທາງອື່ ນ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ມັນເປັນ ຄໍ າເວົ ້ າ ຄໍ າສັບຕ່າງໆ, 

ການຮ້ອນຫລື ເຢັນ ເກີ ນໄປ, ຄື  corpse gloomy ເຢັນ ແທ້, ເຢັນ

ຊ່ົວນິ ລັນດອນ ເປັນຄວາມຝັນທີ່ ຮ້ອນ ຂອງພາກຮ&ນ spring 
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ເປັນຮ່ອມພູ ແລະ ແມ່ນໍ້າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ laughter ເປັນ

ຄວາມຫວັງmutilated ລໍ ຖ້າ ເພ່ືອຊອກຫາແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສິ່ ງທີ່

ຍັງຂາດ ແລະ alludes ເພ່ືອສ້າງ ຊ້າໆແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວ່າມີ ພ&ງແຕ່ ຈິ ນຕະນາການ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໄລຍະທາງແລະ ກັບສົມ

ທີ່ ເຫມາະສົມ ທັງຫມົດ ສົນທະນາ ບັນຫາຄວາມຮ້ອນ ຮ້ອນ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທີ່ ຮ້ອນ ສ&ງ guitar ທີ່ ແຮງສ່ັນສະເທື ອນ

ທີ່ ນ່ັງວັດທະນະທໍາ ທີ່ ມາ ຫມາກໄມ້ຂອງຕົນ ແລະຈະຫຼາຍຫືຼ ຫນ້ອຍ

ເຕັມໄປດ້ວຍເລ່ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ undoing ເປັນ ແກ້ໄຂບັນຫາ

ສະຖານະການ ໃນປັດຈຸບັນ ຢຸດເຊົ າການ existential, ຜົນກະທົບຈາກ

ການເຈັບປ່ວຍຂອງ ຄໍ າສັບຕ່າງໆທີ່ ບ່ົງບອກ ຫູຫນວກ ຂອງ silence 

ໄດ້ , ໄດ້ກ່າວວ່າ ການດູແລ ເພ່ີມເຕີມຕ່ໍກັບ ການດູແລທີ່ ເປັນ

ການຍົກບົດບາດ ການສົງໃສຂອງ unsaid ໄດ້ ແຕ່ຕິດຕ່ໍ ປະສິ ດທິ ຜົນ

ໃນທິດທາງແລະ ລາຍລັກອັກສອນ .ຄວາມຈິ ງທັງຫມົດ ແມ່ນວ່າບໍ່ ມີ

ຄວາມຈິ ງ ລະຫວ່າງ ຄວາມຄິ ດແລະ ວິ ທີ ການ ປະຕິບັດ ການຊອກຫາ

ໂດຍຜ່ານການ ພຶດຕິກໍາ ທີ່ ສ້າງ tricks ແລະ maneuvers ຄົນຂັບ

ຂອງຕົນເອງ , ແລະໃຫ້ເບິ່ ງ ຍອມຈໍ ານົນ ກັບພາບລວງຕາ ຂອງຄໍ າ

ມີ ຄວາມຫມາຍ ແຕ່ ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ເວົ ້ າວ່າ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນ

ທີ່ ບໍ່ ຫນ້າເຊື່ ອ ທັງຫມົດແບບຟອມ ທີ່ ມີ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ ຕິດພັນ

ກັບ misfortune ບໍ ລິ ສຸດ inopportune ເຫັນ ການຂະຫຍາຍຕົວ

ແລະຮູ້ຈັກ ສິ່ ງທີ່ ຕ້ອງເຮັດ ສະຖານະການ ທີ່ ຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ

ຄໍ າອະທິບາຍ ຂອງຕົນເອງ ວິ ໄສທັດ ຂອງຕົນ, ຫລື ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃດຫນຶ່ ງ, 

190



ພວກເຮົ າມັກຈະ ເວົ ້ າວ່າພວກເຮົ າ ບໍ່ ຄິ ດວ່າ ແລະເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ຮູ້ຈັກວິ ທີ

ແລະຮ&ນຮູ້ຈາກແລະອາການອື່ ນ ຂອງດ&ວກັນຫືຼ ຄ້າຍຄື ກັນຫືຼ

ໃນຮູບແບບຂອງ ນອກຈາກນ້ັນ ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ຕົວຢ່າງຂອງການ

ພາລະກິດທີ່ ເປັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກທີ່ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ ຂອງ ຮູບແບບ ນີ ້ ແມ່ນບໍ່

ມີ ເຫດຜົນ ຂອງຕົນໃນ ຄວາມຈິ ງ , ປະຈຸບັນ ເປັນ ຫນ່ວຍບໍ ລິ ການ

ແຕ່ລັກສະນະ ການແຍກ ສະຫະປະຊາ ຂອງໂລກ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ແລະ

ເປັນສະເຫມີໄປ ທີ່ ພວກເຮົ າມີ ຄວາມຄ້າຍຄື ກັນ ໄດ້ແຕ່ບໍ່ ເທ່ົາທ&ມກັນ

ຂອງເຂົ າ ອາດຈະມີ ຄວາມເປັນມາ ເຫດຜົນແລະ ສູນເສຍໄປໃນ

ການຂັດແຍ້ງ ຂອງຕົນເອງ , ໃນທີ່ ນີ ້ ລັກສະນະ ໂດຍວິ ທີ ການ

ຂອງການເປັນແລະ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ອອກຮ້ອນ ທີ່ ມາ ຈາກດ&ວກັນ ພາຍໃນ

ອາດຈະເບິ່ ງຄື  painter ຂອງຮູບຮ່າງຂອງ ພາ ເປັນແມ່ນ

ເປັນຊື່ ທີ່ ເປັນສະຖາປະນິ ກ , ບໍ່ ແມ່ນເຫດຜົນ ສຸດທ້າຍ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ

ທີ່ ວ່າໃນ subjugation ຫຼື ການໂຄ່ນລ້ົມຂອງ ຈິ ນຕະນາການ ຂອງ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ງ່ າຍດາຍທີ່ ຈະ ອອກມາ ຕາມທໍາມະຊາດ wit ແລະ

incision ບໍ່ ສໍ າຄັນ, ປະຕິບັດໂດຍ ໃນອະນາຄົດ ວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ

ຄວາມສະອາດ , ແລະ ຄວາມເປັນຈິ ງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ຍາກ

ເສຍສະຕິແລະ ໃຊ້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ ferocity ຂອງຕົນ ປະສົບການຂອງ

ຄໍ າວ່າ ສະເຫມີ ພາບ ເປັນຮູບພາບທີ່  desolate ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນປັດຈຸບັນ

ເປັນ captured fragments ເອົ າໃຈໃສ່ ສະຫນອງໃຫ້ໄດ້ ເບິ່ ງ

ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ສະຕິເພ່ືອ ລຸກລາມ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ

ລາຍລັກອັກສອນ , omnipotent ບໍ່ ເປັນທີ່ ຈະແຈ້ງ
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ເປັນຊື່ ທີ່ ເປັນສາຍຂອງ ຂອບເຂດ ບ່ອນທີ່ ແດດລົງໄປ ແລະເຊື່ ອງ ຊ້ອນ

ນອນຫລັບແລະການ ພົບເຫັນ ຕົນເອງ ທຸບຕີ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ເຄີ ຍ ເສຍໃຈນໍ າ

ສໍ າລັບການ ບໍ່ ມີ ການ ໄດ້ຮັບການເກີດ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງແລະ ຈະສົດໃສ

ເທົ່ າທີ່ ມັນແມ່ນການ ພ&ງແຕ່ ໄດ້, ແສງຕາເວັນຈະ ໃຫ້ ສົດໃສ

ແລະປະສົບການ ແຂງແຮງ ນ້ັນຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າຊຸດໃນການ

motion ທີ່ ລາຍລະອ&ດ ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ ອະທິ ບາຍໃຫ້ ລະອ&ດອ່ອນ

ຕໍາ◌່ ສຸດທີ່ ພ&ງແຕ່ຈະ ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ ້ ນ ແລະການທ່ອງຈໍ າ ຄໍ າສັບທີ່ ມີ

ຄວາມຫມາຍຂອງມັນ ທຸກແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນ silence 

ຂອງຄວາມອົດທົນ , clairvoyance ຊໍ້າ ຂອງທ່ານ, ບໍ່ ໄດ້ຄາດ , ແຕ່

ບໍ່ ໄດ້ຫຸຼດຜ່ອນ instinct ສົມເຫດສົມຜົນ ໃດຫນຶ່ ງ, ເວ້ັນເສຍແຕ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າinvades'm ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂອງຕົນເອງ ແມ່ນການກ່ໍສ້າງ

ແລະການຮັກສາ ເປັນເສົ າຄ້ ເປັນ Achilles ເປັນ , ສະເຫມີ ປະຈຸບັນ

ຢູ່ໃນໂລກ fictional ໃນ ທີ່ ມັນ stands ໄດ້ , ໂດຍບໍ່ ມີ ຜູ້ໃດ

ຈະເຮັດຕາມ spies ເຫ່ົຼານີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສັນລະເສີ ນ ຂອງ notoriety 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ harsh ຂອງຄວາມຮ້ອນ

ມີ ພ&ງແຕ່ເຄື່ ອງຈັກໃນການ locomotive ທີ່ ຈະເດີ ນທາງ ຫຼາຍ Crazy 

ແລະ ເລິ ກ ເຂົ ້ າໄປໃນ tunnel ໄດ້, ທ່ານ ອາດຈະບໍ່ ເຄີ ຍ ເຫັນທາງໃນ ຊໍ້າ

ນ້ັນ ຂອງທ່ານທີ່ ມີ ຜົນຜະລິ ດຂອງ ຮູບພາບແລະ ໃນຕອນທ້າຍ ທີ່ ສົດໃສ

ໄດ້, ລໍ ຖ້າ ພ&ງແຕ່ສໍ າລັບ ໃນຕອນທ້າຍ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ແລະກະຕຸ້ນ

ການຍູ້ດັນ ພວກເຮົ າແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ເປັນ

unbreakable fascináveis   ເປັນບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຫນ້າເຊື່ ອຖື ແລະ
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ຍາກທີ່ ຈະຮູ້ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ຮ&ນຮູ້ ໄດ້ ເວັບໄຊຕ໌ ທີ່ ໄດ້ຖື ກແຍກ ແຕ່ , 

ກັບຄື ນໄປ ປະກອບເປັນ ເວັບໄຊຕ໌ , ມັນແມ່ນການ ຍາກແລະ ເປັນ

ອຸປະຕິເຫດ ໃນເລື່ ອງ ການ, ບໍ່ ມີ ການສັກຢາ ເລິ ກທີ່ ຂ້າ ພຣະອົງຢູ່ໃນ

ອາຍຸສູງສຸດ ຕ້ົນ, ຄວາມກ&ດຊັງ ທີ່ ຕິດພັນ ແຕ່ບໍ່ ມີ  indifferent ກັບ

ໃຜຜູ້ຫນຶ່ ງຫຼື ຈິ ດໃຈຂອງທ່ານ ຫືຼປະຊາຊົນ ໃດຫນຶ່ ງ , ສະນ້ັນໃນ ວິ ທີ ການ

ທາງການ ບອກທຸກຄົນ ວ່າພວກເຮົ າມີ ທັງຫມົດ ລວມ ຂອງພວກເຮົ າ, 

ແລະມາ ປະຊາຊົນ ເທ່ົາທ&ມກັນຫຼາຍ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຄ້າຍຄື ກັນ ,

ກັບລັກສະນະ ຕ້ົນສະບັບ ຂອງຕົນ, ໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງມີ  puppet ຂອງ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ແລະ ສ່ວນ ທີ່ ເປັນຕົວແທນ ການເດີ ນທາງເປັນ

ການສູນເສຍໃນ ຊ່ອງ ຕົວອັກສອນ ສິ ນລະປະຂອງ ການສ້າງຊ່ອງທີ່

ຈະເປັນເຈົ ້ າຂອງ ການເສຍຊີ ວິ ດ ຈາກ ຈຸດທີ່ ສຸດ ໃດຫນຶ່ ງ, ສຸດຍອດ

ບໍ່ ເຄີ ຍ ສິ ້ ນສຸດໄດ້, ຈະເສຍຊີ ວິ ດ ສໍ າລັບການ ເປັນພວກເຮົ າບໍ່ ເຄີ ຍ

ເກີດຂຶ ້ ນພ&ງແຕ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນກັບ ຜູ້ທີ່ ຮູ້ຈັກເຮົ າ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ

ຈະເສຍຊີ ວິ ດ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ຮູ້ວ່າມັນເປັນ ຄໍ າທີ່ ບໍ່ ມີ ທີ່ ສຸດ ແຕ່ງ່ າຍດາຍ

ແລະ ingenious ຊ່ວຍ tricky ເປັນ Fox ທີ່ ຕ້ອງການອາຫານ ຈາກ

ຄວາມອຶ ດຫິວ ຫລາຍ ກ່ວາແມ່ນ ການຮ&ນຮູ້ , ແລະ ສະເຫມີຕ້ອງການ

ຮູ້ເພ່ີມເຕີມ,ຫັຼງຈາກນ້ັນ ມາຂອງ longevity ນີ ້ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່

ເກີດຂຶ ້ ນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ເຄື ອ ສຸດທ້າຍ ຖືກບັນທຶກໄວ້ ແລະໄດ້ຍ້າຍ

ສັດທາ ຂອງພູເຂົ າ ຂອງພຣະອົງ, ແລະຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ແມ່ນມີພ&ງແຕ່

ການເລີ່ ມຕ້ົນຂອງ cliff ທັດສະນະຄະ ຊາວຫນຸ່ມ ເປັນ, outweighs 

ລະດັບຄວາມສູງ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ຫຸຼດລົງແລະພວກເຮົ າ
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ເບິ່ ງຫຼາຍປານໃດ ທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ບັນລຸໄດ້ແລ້ວ ໃນ ການຊະນະ

ພ&ງແຕ່ຮູ້ຈັກ ຫຼາຍພ&ງເລັກນ້ອຍ ຈະມີແລະ ບໍ່ ຢາກສູນເສຍ

ແລະການທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ ສາມາດບິ ນກັບ ຈຸດໃດຫນຶ່ ງ ທີ່ ເຄີ ຍຕົກ

ເພາະວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຮ&ນຮູ້ທີ່ ຈະ ບິ ນແລະ ຈິ ນຕະນາການ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , ແຕ່ວ່າ ຊິ ້ ນສ່ວນ ທັງຫມົດ ແມ່ນຄໍ າສັບຕ່າງໆ , 

ຄວາມຄິ ດ,ແລະຄວາມຄິ ດ.ນໍ້າ ເລິ ກ ເລິ ກນ້ັນ ສິ ລະປະການ ຫລອກລວງ

ທີ່  alluding ກັບຫົວຂໍ ້ ທີ່ ບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າ ອາກາດທະເລ ແລະປະກົດວ່າ

ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ການພະລັງງານ magic ຂອງ ແສງສະຫວ່າງແລະ

embebecido sentimental ແລະ ternurento ພ&ງເລັກນ້ອຍຫຼາຍ

ນອກຈາກນ້ັນ ມາ ຈາກປັດຈຸບັນ ຫນຶ່ ງ ແນ່ແທ້ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ invincible 

ເພາະວ່າເປັນໄຊຊະນະ ຂອງພຣະອົງ ແມ່ນສະເຫມີໄປ defeat ຂອງເຂົ າ

ແລະເປັນ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ຫຼາຍພ&ງແຕ່ ຈະເປັນ loser ຫນຶ່ ງຮົບ ຫຼາຍ

ໃນການທີ່ ວ່າບໍ່ ມີ ຫຍັງ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງລົດຊາດ ບໍ ລິ ການ ຂອງ

ພຣະອົງຜູ້ທີ່ ໃຫ້ເຊື່ ອ , ສໍ າລັບການ ມັນເປັນພ&ງພໍ ທີ່ ຈະຮ&ນຮູ້

ແລະຮ&ນຮູ້ເພ່ືອ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ມີທັງຫມົດທີ່ ປະຕິເສດ ພວກເຮົ າ.

Ii fragments

ຂ້ັນຕອນ , sunk ໃນ ໄລຍະຫນຶ່ ງ stairwell ຂົບ ໂລຫະ ຂ້ັນຕອນ rag 

ທໍາຄວາມສະອາດ , ການຄຸ ກ່&ວກັບພ້ືນເຮື ອນ , marble ແມັດ, ຝາ

ໄດ້ຮ່ວມກັນ ຢູ່ສີ່ , ຫນຶ່ ງໄດ້ຫຸຼດລົງ ໂດຍ ການຫຸຼດລົງ ຢູ່ ແລະເລິ ກ, 

ເລັກນ້ອຍ , ຜູ້ທີ່  stirsຊ້ັນແສງ ໃຫ້ມື ດມົວ, ສິ ້ ນຫວັງ, ຫນຶ່ ງ clog ດ້ານ

ray ຂອງແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ມີ ຜົນກະທົບ shadow, reflecti-
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ຂອງຈອກໄດ້ ໃບຫນ້າ, ເບິ່ ງ splinter , ໄຟ ນໍ້າ, wreck ທຸ່ນ ໃຫມ່ທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບັນທຶກໄວ້ ຈາກ choking , Crazy ໄດ້,escaped 

ແລະສູນເສຍໄປ ໃນລະຫວ່າງ ດາວແລະ ສຸດຊື ້ ງ ເປົ່ າຫວ່າງຂອງ

ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນການ ທັດສະນະຄະ , ໃນ ອັນເຕັມທີ່ ຂອງ

ທຸກທໍລະມານ ແລະຈະ, ກ່ອນທີ່ ຈະ ຢ້ານກົວ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ໄປ piano ສຸດ

ທີ່ ສື ບເຊື ້ ອສາຍ ຖະຫນົນຫົນທາງ ທີ່ ມີ ແມງວັນ tar piano ແມ່ນ

ກ່&ວກັບພ້ືນເຮື ອນ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ການສໍ າຜັດກັບ ສ&ງ ຄ້ັງທໍາອິ ດ,

ຮູບພາບທໍາອິ ດ ສ&ງ ຂອງລະໄດ້ ສະທ້ອນ ເປົ່ າຫວ່າງຂອງ ນໍ້າ ປາ ທີ່ ຢູ່ໃນ

ນໍ້າ , ສຸດທ້າຍ ການເຄື່ ອນໄຫວ ໂດດ mo ພັນທະນາການ ແລະທຸກຄົນທີ່

ຫາຍໃຈແລະ ແມ່ນ dragged ສໍ າລັບ illusion desvaneceste ເປັນ, 

ນີ ້ ແມ່ນ ແຕກຕ່າງກັນ ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນ ໃນ ມະຫາສະຫມຸດ ຂອງ

profundez ເປັນ,ຂອງແຫຼວ ແລະເກືອ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລາຍລັກອັກສອນ

pencil ສີ  , ນີ ້ ແມ່ນ ລະຄອນຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ culminates 

ພັກ ຂອງປະທານ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກ , pajamas 

ໃນຕ&ງນອນ, ການນອນ poured fizzy ແລະແຕກຕ່າງກັນ , ມັນ

ແມ່ນຮູບພາບ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ scenery, ການສູດດົມ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ , 

ການປ່&ນແປງເບິ່ ງບັນຫາແບບ ແລະ transmutation ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

, ນໍ້າຕາ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ມີ ສາຍ , ລະບ&ບການ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂາດຫາຍໄປ ທັງຫມົດໃນ ທັງຫມົດ , ເລື່ ອງທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ຂະຫຍາຍຕົວເປັນ ບໍ່ ປາກົດ , hardly ບອກ ແລະ ມີຄວາມຜູກພັນ , 

ຄວາມຈິ ງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ , ແລະ locks ສອງດ້ານທັງຫມົດslingshot 
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ເປັນ, ເປົ ້ າຫມາຍແລະ ແມ່ນສູງເຖິງ ເປັນຕາຢ້ານ ເປັນລູກສອນ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂອບເຂດ ການ, ແລະນໍ າໄປຖ້ີມ knot ເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ spilled, ມັກຄວາມຮຸນແຮງ , ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ

ໃຫ້ມົວ, ບໍ່ ເຄີ ຍ ໄປ, ທັງຫມົດ ທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຫັນ ຕ້ອງການຢາກ ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້

ສະເຫມີ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະມີ  , ແລະໃນ ຄວາມເປັນມາຂອງ

ຈະບໍ່ ໄດ້ຂອງການເປັນ , ການຕັດແລະ ມ້ວນ ຈັບຫນວດ rough, ຫນຶ່ ງ

mustache , ຜົມ, ຫນຶ່ ງ ບວກຫນຶ່ ງ ຂອງໃບຫນ້າຂອງ ແຕ່ລະຄົນ, 

ການສໍ າພັດຂອງ ແຕ່ລະຄົນ insolvency ຄວາມບາບຂອງຕົນ , 

timeless ຂອງຕົນເພ່ືອ ວັນທີ ແລະ ຈ່ົງເບິ່ ງ ທັງຫມົດ ເທົ່ ານ້ັນແລະ

ມີ ພ&ງແຕ່ ຜ້າ

ການຂະຫຍາຍ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຢູ່ໃນດິ ນຊາຍ , ໃນທ່ົວໂລກ ໄດ້ເຫັນແລະ

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ , ເຄີ ຍນັບຕ້ັງແຕ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງເຊົ າ ໄດ້, ຄວາມພາກພູມໃຈ

ທັງຫມົດ glows ແລະ descended ກັບທາງລຸ່ມ ຂອງໂລກ ທີ່ ເຫັນເປັນ

ເພງ ທີ່ ງ່ າຍດາຍ , ເຮັດໃຫ້ ມັນຢູ່ໃນ ຄວາມພໍໃຈ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ

ໃນທັນໃດນ້ັນ , ວິ ໄສທັດ, ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ຄວາມເປັນຈິ ງຂອງ ການຫນຶ່ ງ ຂອງການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

premonition ຄົນອື່ ນໄດ້ ທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນ ແລະຈະ ສົບຄວາມສໍ າເລັດ

spasm freed ແລະ ຕ່ືນຂຶ ້ ນເພ່ືອ ຮັບ ຄວາມຮູ້ສຶ ກແລະ ຈົດຫມາຍຈາກ

sonnet ບໍ່ ເຄີ ຍ ທີ່ ສົມບູນແບບ ຂອງການ rhyme detached ແລ່ນ

ປະໂຫຍກຫນຶ່ ງ ໃນໄລຍະ ທີ່ , ດ່ັງນ້ັນບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ຈະບໍ່ ໄດ້ໄປ ອອກ
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ແລະບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເຂົ ້ າມາ, ໃນສອດຄ່ອງກັບ

ການຫາຍ mysterious ຂອງຝຸ່ນ ໃນ ຝຸ່ນໄດ້ ເປັນຈຸດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງໃນ

ພາບລວງຕາ ຈິ ນຕະນາການ ທັງຫມົດ ຫັຼງຈາກນ້ັນ explode comet 

ໄດ້, ແລະ ການດາວນີ ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແມ່ນ ບໍ່ ສະເຫມີ ໄປ bullshit ກັບຖານ

intrigue ເປັນ ທີ່ ສົງໃສ ໄດ້ ຕິດແຜນການ ບໍ່ ໄດ້ ຍົກເລີ ກ ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້

ເອົ າໃຈໃສ່ ໄດ້ຍິ ນສ&ງ , ແລະ howl ຂອງ ຈົດຫມາຍສະບັບ wolf ໄດ້

ເປັນປະຫວັດການ , ການທໍາລາຍ ຄວາມສົມບູນແບບ ໄດ້ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ

ຊາຍຫາດ star ລູກ weird ດ່ັງນ້ັນ ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ ຮັບການກ່າວວ່າ

ແລະເລີ່ ມຕ້ົນການ ຫຸຼດລົງ stairs ໄດ້ ກ່&ວກັບ Go ໄດ້ທີ່ ເປົ່ າຫວ່າງ

ໄດ້ຫຸຼດລົງຂອງ ຂ້ັນຕອນ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ລາງລົດໄຟ ໂລຫະ ແມ່ນ

ອັດຕະໂນມັດ ແລະມີ ພ&ງແຕ່ ຫນຶ່ ງຕີ ນສຸດ ນໍ້າ , ຢ່າງຕີ ນເປົ່ າແລະ ເຢັນ, 

ທັງຫມົດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເບິ່ ງຄື ວ່າຈະ ເປັນ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ disappears ແລະ

ຫາຍໄປ .ວິ ທະຍາໄລ ທັງຫມົດແມ່ນເປັນ ມັນເປັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພ&ງແຕ່

ພາສາຫນຶ່ ງ , ປາກ ເປີ ດໂດຍ ມີ ຄວາມສຸກ ຫາຍນໍ້າ ທີ່ ຈະ ຈ່ົງເບິ່ ງ kiss 

ທີ່ ທ່ານ kiss ແລະຄວາມຕ້ອງການ , ການກິນ ຂອງ ເບິ່ ງຂອງທ່ານ

ໃນເວລາທີ່ ເດີ ນທາງ ຂອງເຮື ອ ຂອງທ່ານໄດ້ ດຶ ງ ຫຼາຍກວ່າແລະ

ເຮັດແນວໃດກັບ ຕົວຈິ ງແລ້ວ ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ເປັນແມ່ນ unreal ແຕ່ ເດົ າ, 

ດັງຂອງທ່ານ petiz ເປັນ sensation ຮ້ອນ, ແລະແມງວັນ

ແລະເອົ າຊະນະ Pluto, ຫົວໃຈຂອງນາງ ກ້ອນຫີນ ຢູ່ໃນຫນອງ ຊີ ວິ ດ

ແຍກຕ່າງຫາກເປັນ ຮູບຄົນ ບໍ່ ມີ ການຖ່າຍຮູບ ສະເຫມີ ຈ່ົງເບິ່ ງ

madness ຈະມີ ສະຕິ ເປັນນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອ ຈຸດທີ່ ໄດ້ທັງຫມົດ
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ນີ ້ ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນ ແລະ kiss ວ່າງ ລໍ ຖ້າ ໃຫ້ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງການ

ມີ ພ&ງແຕ່ ມີ ທີ່ ມີ ຄວາມເຊື່ ອຫມ້ັນ, tied ສະເຫມີ ກັບ ຫົວໃຈຂອງເຂົ າ , 

ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ສູບນ້ ແລະການໄຫຼເຂົ ້ າ ເປັນ ຮູບພາບຕ່າງໆ ໃນປະຈຸບັນ

ໃນ ລັງທີ່ ສີ່ ຝາແລະເບິ່ ງຂອງ filament ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລໍ ຖ້າ ເຫດຜົນ

ທີ່ ຈະເຍື ອງ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ , ຊຶ່ ງບໍ່ ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວ , ບໍ່ ຊະນະ ຫືຼ

ເສຍ , ແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະສ້າງ ແລະທະເລ vague 

ດ້ວຍການໃຊ້ແປງ ສີ ຫນັງສື ທັງຫມົດ ທີ່ ມີ ສີ ແຕ່ລະຄົນ, syllable 

ຂອງຕົນແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ, culminating ໃນ ໂປຣໄຟລ ທີ່ ຈະໄປ

ແລະໄປແລະ ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກ່ໍສ້າງ

Castle ໃນ ຫີນຢູ່ໃຕ້ ນໍ້າຕົກ ແລະ ນໍ້າ ໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຢູ່ທາງຫນ້າ , ຂ້າງເທິ ງ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຢູ່ໃນໃຈ, 

ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ຄວາມເທົ່ າທ&ມກັນ ແລະມີ ການ tale ທີ່ ງ່ າຍດາຍ

ຂອງການເດີ ນທາງ, ສ&ງ ຂອງ virtuosity ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເຫັນ ແຕ່

ການແຜ່ກະຈາຍ ຈາກນ້ັນ climbed ອື່ ນ rung ເຖິງ ladder ຍັງຍ່າງ

ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ໃນ ການລ່ວງຫນ້າຂອງ ຂ້ັນຕອນ ແລະຄົນເລວີ

ແລະພ&ງແຕ່ ຫນຶ່ ງ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຮູ້ສຶ ກເມ່ືອຍ

ບາດກ້າວກັບການ ບໍ ລິ ສັດ ແລະທາງອາກາດ ໃຈວ່າ ແຕ່ລະຄົນ ຂອງທ່ານ

ຈິ ນຕະນາການ piano ທີ່ ປະໄວ້ຢູ່ພ້ືນ tarmac ພ&ງແຕ່ ໄດ້ມີ

ການສໍ າຄັນ, ແລະມັນບໍ່ ແມ່ນ ຄວາມສົງສານ ຫຼື ຈໍ າເລີ ຍ ຄື ການ ມີ ສັດທາ

ໃນຫນຶ່ ງໄດ້ ສະເຫມີ ໄປ ເຊື່ ອວ່າ ການເປີ ດເຜີຍ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ແລະໄດ້ຮັບການ ພ&ງແຕ່ ປັດຈຸບັນຂອງ ພູມສັນຖານ ຮ້ອນ ມີ ກ່ິນຫອມ
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ໃນ shine ທະເລ ເບິ່ ງ ວ່າທ່ານຈະຮັກ ໃນການ ດໍ ານໍ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ,

ການ ເລື່ ອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮື ອ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົມ ຢູ່ໃນ ຜ້າ ລ້າງ

ສະອາດ piano ໄດ້ ຕິດ ຢູ່ໃນຫ້ອງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຕ້ອງການຢາກ

ຈະມີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການຢາກ ມີ ຫັຼງຈາກນ້ັນເຂົ ້ າ

ປະຕູແມ່ນ ອອກຈາກ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ຈິ ນຕະນາການ

ເຮັດໃຫ້ເລິ ກການ , ນີ ້ ແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ ຈະມີ ທ່ານ ໃນ loop ເປັນ

ຫົວໃຈແລະ ຄູ່ນຶ່ ຂອງທ່ານ , ມັນທັງຫມົດ pumping ແລະ

ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້ turbulent , ແມ່ນ sensible ຫນ້ອຍລົງແລະໃນ

ລູກລະເບີ ດຂອງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ນີ ້ ແລ້ວ ກໍລະນີ ຂອງ ສົງຄາມສໍ າລັບ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ສັນຕິພາບ ຮ່ວມກັນ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຕ່າງໆ ຈາກ ໄປ

ແລະຂະຫຍາຍ ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຫັນແລະຫັຼງຈາກ ການຮ້ອງເພງ ຂອງນົກຊະນິ ດ

ແລະ ຍິ ນດີ ໃນມ້ືນີ ້ ພ&ງແຕ່ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ ດົນຕີລາວ ໃນດົນໄດ້ , ທັງຫມົດ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈັດຮ&ງຕາມ ການປະສານງານ ວ&ກງານ ແມ່ນເພ່ືອ

ເອົ າມາໃຫ້ແລະ ໃນທີ່ ສຸດ ຄວາມຢ້ານກົວ ບໍ່ ເຊື່ ອ ແລະໃນທີ່ ສຸດ ກັບຄື ນ

ການເດີ ນທາງ ທັງຫມົດ ວິ ທີ ທາງການ ແມ່ນແລ້ວ ໄດ້ຫຸຼດລົງ

ເລິ ກກ່&ວກັບ ມຸງໄດ້ , ປ່ອງຢ້&ມປະຕູ ແລະເຢັນ, ຊໍ້າ ຂອງ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມເປັນຈິ ງ ທີ່ ເປັນການ, ບໍ່ ເຄີ ຍ ເກີ ດຂຶ ້ ນແຕ່ວ່າ

ການລາຍງານແລະ ມັນຄວນຈະ ໄດ້ຮັບການ ຄິ ດຄ້ົນ ຄວາມຄິ ດທີ່ ວ່າ

ການ ມີພ&ງແຕ່ ລະບາຍ ນໍ້າ ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ບ່ອນນ່ັງ ພ&ງແຕ່ຂອງ kiss 

ຂອງທ່ານ ຄວາມຕ້ອງການ ພ&ງແຕ່ທ່ານ ແລະ ສ່ວນ piano 

ໄດ້ແຜນການທີ່ ຈະ ແຕະຕ້ອງທ່ານ ສັງເກດວ່າທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບ
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ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສໍ າລັບການ ຊີ ້ ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື ບໍ່ ສະຫຼາດ ໄດ້ເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງທີ່ ໄດ້ໂຈມຕີ ແລ້ວ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ວັດໃນ

ຕອນກາງຄື ນ ດາວ ວ່າງ ການເດີ ນທາງໃນ ອະນາຄົດທີ່ ຈະບໍ່ ໄດ້ມາ ໄດ້, 

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກທີ່ ຜ່ານມາ ແລະປັດຈຸບັນແມ່ນ coup ໄດ້, 

ມັນແມ່ນ ເລື່ ອງ ທີ່ ວ່າທັງຫມົດ desecrated ແລະສຸດທ້າຍ ສິ່ ງທີ່

ປະໄວ້ຂອງ Pluto ພ&ງແຕ່ ຂ&ນ ຄວາມຮັກ ຂອງ ຫົວໃຈ ລະຫວ່າງສອງ

ຝາ ສິ່ ງທີ່ ເປັນໄປ ເພ່ືອເຕ້ັນໄປຫາ , ບ່ອນທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ກ່&ວກັບການ

ໄປໃນ ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ ເປັນ ເປີ ດ, ມົນທົນເປັນຫນຶ່ ງ ມຸມສາກ ທີ່

tightening knot, ຈ່ົງສ່ັນຂີ ້ ຝຸ່ນ ແລະເບິ່ ງ piano ໄດ້

ພ&ງແຕ່ແຕະຕ້ອງ pity ແລະຫ້ອງ ຊໍ້າ ຂອງຮູບພາບທີ່ ມີ ການຖ່າຍຮູບ , 

ຮູບເງົ າ ມ້ວນ , ຮູບພາບຕ່າງໆ ຂະຫນາດນ້ອຍໃນ ບ່ອນທີ່ ມີ ຮ່ົມ ຂອງ

fragments ຂອງທ່ານ ເຫັນວ່າ ເຈົ ້ າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນສິ ້ ນ ບ່ອນທີ່

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງຮ່ວມ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ , 

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນຮູບພາບ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທ່ານ ຢ່າງດ&ວແມ່ນ

ພາ mirror ໄດ້.

ທ່ົວໄປ

ວິ ທີ ການ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ອອກຈາກ ອາການເຈັບປວດ ນີ ້ ວ່າ immerses 

ແລະ sharpens ທຸກທໍລະມານ ຈາກການ ເຈັບປວດ ຫນຶ່ ງ

ແລະພ&ງແຕ່ໄດ້ .ມັນເປັນພ&ງພໍ ສໍ າລັບການເບິ່ ງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂ້າ , 

ສົນທະນາ ແລະທຸກ ການຫຸຼດລົງ tear ແມ່ນ ການຄ້ົນພົບ ຂອງຫົວໃຈ

ຂ້ັນຕອນແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ desecrated ເກີດຂື ້ ນ ໄດ ປັດຈຸບັນ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ Crazy ແລະຂໍ ້ ມື ແລະຕ່ອງໂສ້ການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ impulse 

ທີ່ ຈະ ຕັດສິ ນໂທດໃຫ້ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ການເຈັບປ່ວຍ ແລະຂີ ້ ຝຸ່ນ ຊໍ້າ

ວ່າພວກເຮົ າbob ພັກຜ່ອນ ໂດຍ ເຄົ ້ າແລະ ໄອນໍ້າ ຫຼາຍ Ubiquitous 

ດ້ານຮ່າງກາຍ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ມະນຸດຕ່າງດາວ ຮາກ ນີ ້  turbulent 

ແມ່ນ ພົບເຫັນຢູ່ໃນ maze ຫນຶ່ ງ , ຕົນເອງ ທ່ານ dragged ໂດຍ

ຄວາມບໍ່ ມີ ໃຈ ນໍ້າຖ້ວມ ໃນປັດຈຸບັນ ຂອງມື ້ ອື່ ນ, smashed 

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ ຜູກມັດ ຂ້າພະເຈົ ້ າໂດຍ ປ່ອຍໃນປັດຈຸບັນ ອັນຮີ ບດ່ວນ

ເກືອບ ທຸກຄົນ ຄາດຫວັງວ່າ ນິ ທານປ&ບທ&ບ ຊີ ວິ ດຂອງ , ປັດຈຸບັນ

bucolic ການຂົນສ່ົງ.

ການເຜົາໄຫມ້ torch ໄດ້, fulminará , ໃນທີ່ ນີ ້  glow ແລະ ແສງ ໄຟ

ທີ່ ເຜົາໄຫມ້ ສໍ າລັບ ຫົວໃຈທ່ານ ຜູ້ທຸກຍາກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ເປັນມ້າ

ວ່າງ ລໍ ຖ້າ ການ tame ມີ ຄວາມສຸກທຸກ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

, ເພາະວ່າທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄື ກັບທີ່ ທ່ານ ຮູ້ສຶ ກວ່າ, ໃນເວລາທີ່

infinite ນີ ້ ທີ່  intersects ມີ ໄລຍະຜ່ານມາ ອ້ອມຂ້າງແລະ ທີ່ ຫມາຍ

ຊີ ວິ ດທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ຢ່າງໃດ.

threshing reunion ຂອງພວກເຮົ າໃນ magic ວ່າເປັນພ&ງແຕ່

ການເບິ່ ງ ທ່ານແລະ ເບິ່ ງໃບຫນ້າຂອງ ແມ່ຂອງທ່ານ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ

ຄວາມອົບອຸ່ນແລະ tenderness ທັງຫມົດ ຂົມຂື່ ນ ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການພ&ງແຕ່ ຍົກສູງບົດບາດ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ

ສະເຫມີ ໄປເຖິງ ເບິ່ ງທ່ານ ຈະເສຍຊີ ວິ ດ ເປັນການເຄື່ ອນໄຫວ scorching 

ຂອງສົບການsensuality, ເປັນຄວາມສຸກທີ່ ໂປ່ງໃສ ເປັນຄວາມຫມາຍ
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ກອດ ລໍ ຖ້າທີ່ ຈະ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ it- ຂອງ ສະຫະພາບ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທີ່ ດີ ກັບ ຕ້ອງການທ່ານ, ປາດຖະຫນາ ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ

ມີ ຄວາມສຸກເປັນ petiz ຫນຶ່ ງຮາກ ກ້າ ໄດ້, ການບໍ າລຸງລ້&ງ ແລະ

ເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ມິດຕະພາບການ ເປັນ noblest 

ຂອງຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ

ສາມາດຄວບຄຸມ ຂອງທ່ານ.

ພຣະບິ ດາ ເປັນ ພ່ໍ al ໃນປັດຈຸບັນ magic ຂອງການຮ&ນຮູ້

ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ທີ່ ເຄີ ຍ ຫວັງ ກັບຄວາມຮັກ ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາເພ່ືອ ໃຫ້ລູກ

ຮັກ ຫຼາຍ ພ&ງແຕ່ຮັກ ແມ່ຂອງເດັກ ເປັນພ່ໍ ສະເຫມີ ເອົ າໃຈໃສ່

ແລະທາງ ຍັກໃຫຍ່ແລະ ລູກຊາຍ ລູກຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ explodes 

ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສຸກ,ອາລົມ, ຜົນກະທົບຕ່ໍ ຄວາມຮັກ, ແລະ

ຜົນກະທົບ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທີ່  alludes ພວກເຮົ າສໍ າລັບ ຄວາມສຸກ

ນິ ລັນດອນ, ປະສົງຂອງ ຜົນກະທົບ , ການແລກປ່&ນ ບົດຮ&ນ

ການສອນ ແລະເນື່ ອງຈາກວ່າ ທັງສອງ ລ້ົນ ດ້ວຍຄວາມສຸກ ກັບສິ່ ງທີ່ ເຮົ າ

ປາດຖະຫນາ ທີ່ ຈະ ຝຶກຫັດງານ ຊາວຫນຸ່ມ ຕະຫລອດໄປໃນ

ພຣະບິ ດາຂອງ ຈົວເປັນ.ທ່ານຍັງບໍ່ ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າຈະ ຮັກທ່ານ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າທ່ານ ເປັນ ປັດຈຸບັນ ໃນແຕ່ລະ ຂອງຄວາມກັງວົນ

ຄໍ າຖາມ ແລະພ&ງແຕ່ ເປັນພ&ງເລັກນ້ອຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

fascinas .ຄວາມສະຫວ່າງ ຂອງທ່ານແມ່ນ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສະເຫມີ ໄປ ເປັນຮູບທີ່  ecstatic ໃນກອບ ບ່ອນທີ່ ທັງສອງ cabemos , 

ແຕ່ວ່າທ່ານ ແມ່ນສະເຫມີໄປ ທີ່ ສວຍງາມ ທີ່ ສຸດ.ໄປ ມາ sunrise 
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ງ່ າຍດາຍທີ່ ຈະ ພ&ງແຕ່ ຄິ ດວ່າທ່ານ ຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊັ່ ນກັນ , 

ທ່ານມີຄວາມ ຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ crazy

◌້ ◌ໍ າຕາ

ມື ້ ຫນຶ່ ງເຂົ າ ໄດ້ tear ຈະ ຝາກເງິ ນ ໃນໃບຫນ້າ ຂອງທ່ານສໍ າລັບ ທີ່ ບໍ່ ມີ

ສະກ໊ອດ ຫຼາຍ

ຝັນ ດໍ ານໍ້າ ຢ່າງແຮງກ້າ ຢາກ woke ເຖິງຢູ່ເຄິ່ ງກາງ ຂອງທະເລໄດ້

ຈາກການນອນຫລັບ ທີ່ ຈະ ປີ ສາຍ , ການ sleepwalker dreamer , 

ໃນຕອນກາງຄື ນ ຂອງຈິ ດວິ ນຍານ ໄດ້ ວ່າຢູ່ໃນ dusk ຕົວເລກຂອງ

invades ເງົ າແລະ ຊໍ້າ ຂອງພາບລວງຕາ ອັນບໍ ລິ ສຸດ ແລະ ເປັນວັດຖຸດິ ບ

ຂອງ awakens , ການ wake ນິ ລັນດອນ ຫລາຍກວ່າແລະ

ເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ມັນ ນອນຫລັບສະຫນິ ດ ມື ້ ຫນຶ່ ງມີ - ກັບ wake ເຖິງ

ແລະເຊື່ ອວ່າໃນ myth ຂອງ ໄດ້ສະເຫມີ ຝັນໃຫ້ ສາມາດບັນລຸ

ແລະການບັນລຸ ພ&ງແຕ່ສິ ້ ນ ຄົນອື່ ນ , ບໍ່ ວ່າຈະ ເປັນເສ້ັນ infinite ມີ

dash ຂອງທ່ານ ...

ຄູ່

ຕ້ອງການ kiss ໄດ້ ນອນສະຫງົບ ທີ່  numbs ພວກເຮົ າ ແລະຕ້ອງການ

ສໍ າລັບການຫຼາຍ ໂພດບໍ່ ຂໍ ຮູ້ ຫວານ ໃນທ່ານແລະ ທີ່ ທ່ານເວົ ້ າວ່າ ຄໍ າເວົ ້ າ

ທີ່ ດີ ແລະ ໂຫຼດຫນ້າຈໍ ຄື ນ beating ຂອງການຣີ ້ ຂອງຫົວໃຈ ໄດ້

ທ່ານຄິ ດວ່າທ່ານ ໃກ້ຊິ ດ, intertwined ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ untiedຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໃນປະຈຸບັນ ໃນກ່າງໃບຂ້ັນ ທີ່ ຫົວໃຈຂອງທ່ານ pumps'm 
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ລົມຫາຍໃຈຂອງ ອາກາດ ທີ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງແລະ ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຢ່າງ

ບໍ່ ເປັນຈັງຫວະ ທຸກທໍລະມານ ຫຼື  beating'm ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເຊັ່ ນ ນໍ້າ

ຝົນ ແລະແກນຢູ່ໃນ ທ່ານ sand'm ໄດ້, ຄົນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຖອດ ພ້ອມແລະ

savoring ທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ທ່ານພິສູດ ທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງໃນ

ການຊອກຫາຂອງ ຖົງຂອງຕົນ ເປັນ ບູ ຊ້ັນ untied ລໍ ຖ້າ ທີ່ ຈະໄປຖ້ີມ

ແລະວັດ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ແກ້ໄຂ ໄດ້ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນ ນາມ ຂອງຄູ່

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄື ຄວາມຮັກ.

ຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ

ໃນ ນິ ລັນດອນ ຮັກສາມັນ ຫຸຼດລົງ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ

ການຕ່ໍສູ້ກັບ ມັນ, ປະມານມັນ ຫຼື  manipulate ມັນເປັນ terror ຂອງ

burble dissident ແລະ culminates ໃນຈຸດຫນຶ່ ງໃນ ການໂຈມຕີ

ຈິ ດໃຈ ຂອງການສ້າງ ຈິ ນຕະນາການ , ຫຼື ພ&ງແຕ່ ທາສີ ເປັນ

ການຕິດຕາມ ການນິ ຍົມ ຂອງສີ ຂ&ວໂຕນແລະ ທີ່ ວ່າຊີ ວິ ດ grab 

ໂຕນກັບ ອາໄສຢູ່ແລະ ກ້າວຫນ້າ, ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ຄະແນນທີ່ ທ່ານ ສະເຫມີ

ຕ້ອງການຢາກ ຈະຊີ ້ ອອກ , ອາໃສຢູ່ ຫຼາຍ

ຮັກ

ຈ່ົງເບິ່ ງ ຢ່າງໄວວາ ເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໃນ ຄວາມເລິ ກ ຊະນະມັນ

ໄດ້ແລະ crashing ໃນ ແກນທະເລ ເຄັມ ແລະມີ ເຫລັກຫຸ້ມ ຊ້ັນ ແລະ

ຈ່ົງເບິ່ ງ ຈໍ າ

ເຢັນ ທີ່ ເຂົ ້ າສູ່ ນໍ້າ ສັນຕິພາບແລະ ອາໄສ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພົບເຫັນ
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ດ້ວຍຕົນເອງ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ແຫລ່ງທີ່ ມາຂອງ ນໍ້າ ໄດ້ຮັບການ

passage ທິ ດຕາເວັນຕົກ ຈະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຂ້າງ ອື່ ນໆໄດ້ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ພ&ງແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ tread ຂ້ັນຕອນ ການດ&ວກັນແລະ ການລ່ວງຫນ້າ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ດົນຕີ ຫ້ິຼນຂອງທ່ານ ທີ່ ຮ&ກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານ ພະລັງງານລົມ, 

ທະເລ, ແລະທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຈະຊະນະ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຮັກ.

Wall

ຖ້າຫາກວ່າມັນ ໄດ້ ເກີ ດຂຶ ້ ນບໍ່ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ເຢັນ, chilled 

bubbly desecrated ຈິ ດໃຈ, ແລະຂາຍ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ , ການອາວຸດ

ອັນບໍ ລິ ສຸດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ວິ ທີ ການ sentimentality , tied ກັບ

ຮ່າງກາຍທີ່ ຈະ hallucinate ແລະຈະຖື ກ ບໍ່ ເຄີ ຍ ມາ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ຈິ ດວິ ນຍານບໍ່ ໃຫ້ຜິດຫວັງ, superioriza ສົນໃຈແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ

ອັນບໍ ລິ ສຸດ ແລ້ວທີ່ ເປັນຄູຊັດເຈນ exposes ວົງ ປິ ດເປັນ , 

ຫມາຍຄວາມວ່າ ປະຕູ ກັບວ່າ ຊະເລີ ຍ ແລະ ພາບລວງຕາຂອງ

ການເກີດຂື ້ ນຈາກ ການ thunder immensity ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ໃນເວລາທີ່ ຢຸດເຊົ າການ ສະຫວ່າງ ຂອງຜົນກະທົບ ແຕ່ວ່າພະຍາດ ຂອງ

ພຣະວິ ນຍານຂອງ ຄວາມຕ້ອງການ ເຫ່ົຼານີ ້ ຂອງ ຮ່າງກາຍແລະສະຕິ

plunges ພວກເຮົ າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ສຸດຊື ້ ງ ຂອງການເປັນ ຂອງຕົນເອງ

ແລະຄົນເລວີ ຂອງພຣະອົງ, ແລະ ຍັງເປັນ ເອກະສານຊ້ອນ ທີ່  disturbs 

ໂປຣໄຟລ ແລະພະຍາດ ຂອງພຣະວິ ນຍານ ແມ່ນເປັນ ອາການເຈັບປວດ

ໄດ້ອົດທົນ tumor ແລະວິ ທີ ເລີ ຍ ວ່າຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍ

ຜູ້ທີ່ ເປັນ ຕາ ໄປແລະ ຍ່າງໄດ້ ເປັນກອງປະຊຸມ ຂອງຈິ ດວິ ນຍານ , 
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ພຣະວິ ນຍານ , ຮ່າງກາຍ ເປັນກຸ່ມ ເຂົ ້ າໄປໃນ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ປັດໃຈ

ກ່ໍຄວາມວຸ້ນວາຍ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຫຼື ຍ້ອນວ່າ ຮ່າງກາຍບໍ່ ສາມາດ

ຮັບຜິດຊອບກັບ ບາດແຜ ມີອາຍຸ ຫຼື ພະຍາດ ຂອງໂລກພະຍາດ

ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະວິ ນຍານຂອງ ຕົນເອງແລະ ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ

ນີ ້ ມາເພ່ືອ ຈະ ໄດ້ຖື ກລົບກວນ ແຕ່ ຂອງພວກເຮົ າຈິ ດວິ ນຍານແລະ ໃນ

pinnacle ຂອງ ການກະທໍາ ແນວຄິ ດ ກ່&ວກັບ ພຣະວິ ນຍານ ແລະ

ຄວາມເສຍຫາຍ overrun ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ , ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແຂງເປັນ

ກໍາແພງຫີນ ບໍ່ ສາມາດ ເຕ້ັນໄປຫາ.

ຄິ ດວ່າ

ຂອງແຫຼວ A poured ຈິ ນຕະນາການ , ເສ້ັນເລື ອດຕັນໃນ ຂອງ

fascination ຫນຶ່ ງ madness immersed ແລະເລິ ກເປັນ ມັນ

ສະຫນັບສະຫນູນ ສັນຕິພາບ ໂດຍຜ່ານການ ປະສົມກົມກ&ວ beams 

ແລະ magic ເປັນ ບຸກລຸກ ຮ່າງກາຍແລະ penetrates ໃນ ເສຍສະຕິ

ສະຕິຂອງ ໂລກ ຂອງປະກົດ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຈ່ົງເບິ່ ງ ຈະກາຍເປັນ

ຄວາມງາມຂອງ ການຫາຍໃຈທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ແລະinfinity ຈະກາຍເປັນ

ຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສັງເກດເຫັນ ຄໍ າສັບຕ່າງໆ ແລະຂະຫຍາຍ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະປະຕິບັດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄິ ດ ແກ້ໄຂ ສາເຫດຂອງທ່ານ

ທີ່ ຈະຄິ ດແລະ ຈິ ນຕະນາການ ວ່າເຄີ ຍ wondered superiorize ເປັນ, 

ຄິ ດ ແລະການສະແດງ ການປ່&ນແປງ.

ມິດ
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Twilight ໃນ dusk ເບິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ທັງຫມົດໃນ ທີ່ ພັກອາໄສ ຢູ່ຫ່າງຈາກ

enemy ການມຸດຂຶ ້ ນໄດ້ , ຮົບ ຈະຂ້າມ truce ທີ່ ມີ ສັນຕິພາບ

ຂອງຈິ ດໃຈ , ປ່&ນເປັນສີ  tranquility ໄດ້, ໃນຕອນກາງຄື ນ ໄດ້ຫຸຼດລົງ , 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສໍ າຜັດ ທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຜິວຫນັງຂອງປາ ຈະ ວ່າແລະພະລັງງານ ຕະຫຼອດ ມິດ ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ

ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ gesture ຂອງຜົນກະທົບ ກ່ວາ passion ຫຼື ຄວາມຮັກແລະ

ສິ່ ງໃດກໍຕາມ ຮັງ ພ&ງແຕ່ ການສໍ າພັດຂອງ thumb ແລະພ&ງແຕ່

ຈິ ນຕະນາການ ສິ່ ງທີ່ ມັນ ຮູ້ສຶ ກຄື ກັບ ໃຊ້ເວລາ ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ຂອງພະລັງງານ ທັງຫມົດໄດ້.

ຮ&ນຮູ້

ຕາ ແລະ fascinated ກັບ ນໍ້າ spilled , incidentally ຈິ ງ gloomy 

ຫຼື  affronted ແຕ່ນ່ັງ ຢູ່ໃນລັດ ຂອງການແຈ້ງເຕືອນ , ໂດຍບໍ່ ມີ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຢ່າງຫນ້ອຍຂອງ ພຣະ ຂັບລົດ ຫນ້ອຍ , ການເມືອງ

ທັງຫມົດ, ມີ ຄວາມສັບສົນ ຫລື ເຂົ ້ າໃຈຜິດ ບໍ່ ຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນ

ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ແຕ່ວ່າມັນ ທັງຫມົດເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກໃນໃນເວລາທີ່

ມີ ຄວາມສຸກ ແບບງ່ າຍດາຍ ການຂ&ນທ່ານ ກັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງ

ໃນເວລາທີ່ ມັນເກີດຂຶ ້ ນ ຍັງ ຫາຍໄປ ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຮູ້ສຶ ກແລະ

ໄດ້ເຫັນ, ແຕ່ ພ&ງແຕ່ໃຫ້ເບິ່ ງ , ອ່ານແລະຂ&ນ ຕີຄວາມຫມາຍ , 

ນໍ າເຂົ ້ າທ&ບ ການຮ&ນຮູ້ ການຂົນສ່ົງແລະ ການສິ ດສອນ, ຈ່ົງເບິ່ ງ

ລົມຫາຍໃຈ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ທີ່ ມີ ພະລັງງານລົມ ,ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຫາຍໄປ , ເກມບິ ນ 7 seas poisando ກ່າວໂດຍ ກ່າວວ່າ ຈ່ົງເບິ່ ງ
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plunged , ໄດ້ ທ່າອ່&ງເພ່ີມຂຶ ້ ນ , ຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງທ່ານ

ວ່າຫມູ່ເພ່ືອນ ແລະ ແຍກ ແຕ່ ບໍ່ ສັງເກດເຫັນ ນີ ້ ແມ່ນ ການເຕືອນໄພ , 

ຄວາມຄິ ດ ຂອງຄວາມສາມາດ ທີ່ ມີ ແມງວັນ ແລ່ນ ແລ່ນ ໄດ້ແລະ

ຈິ ນຕະນາການ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ເປັນແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ທີ່ ເປັນພະຍານ ແມ່ນເກີດມາ

ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ ໃນມ້ືຫນຶ່ ງ ແຕ່ລະຄົນ ພ&ງແຕ່ ຄິ ດວ່າ ເພາະວ່າແລ້ວ

ໃນມ້ືນີ ້ , ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ອະນາຄົດແລະ ໄດ້ ລາຍລັກອັກສອນ

ຍາກຈາກ ຍ້ອນມີຄວາມ ອົບອຸ່ນ ງ່ າຍດາຍຂຶ ້ ນ ແລະຂ້າງເທິ ງນີ ້

ທັງຫມົດສ້າງ ແລະ ຈິ ນຕະນາການ ແລະການ ສ້າງ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງແລະ

ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ເຂົ ້ າໄປໃນ ສະຖານທີ່ ໂດຍ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ປະໄວ້ ມັນ, ແຕ່ວ່າ

ເມ່ືອບໍ່ ມີ , ແລ້ວ ເບິ່ ງ ຢູ່ໂມງການ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງທີ່ ທັນເວລາແລະ

ເປັນພະຍານເຖິງ ປະຈຸບັນ ມັກ , ແມ່ນ ການບໍ ລິ ການ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄວາມສຸກ ທີ່ ມາພ້ອມກັບ ລະລາຍ ແລະ ການດໍ າລົງ

ຕາມປົກກະຕິ ສະນ້ັນ commonplace ດ່ັງນ້ັນ, ແລະມີ ພ&ງແຕ່

ພ&ງແຕ່ໄດ້ການຂຶ ້ ນຕ້ົນ ແລະປຸກ ແລະ ຊໍ້າ ແລະ ໃນຕອນກາງຄື ນ

magic ແສງສະຫວ່າງ ແລະ pragmatic ໄດ້ levitating ແລະ

ພາຍເຮື ອເຮື ອ ກັບ ພາກເຫນື ອ , ເປັນວິ ຊາ shrill ແລະ shimmering 

ນາງ, ທີ່ ຫນຶ່ ງ, ມີ ຜົນຕອບແທນ ແລະທະເລ ນ້ັນຍາກ ທີ່ ຈະ

ຈິ ນຕະນາການ ແມ່ນ immenseແລະ fury tremendous ຂອງ

ມະຫາສະຫມຸດ ສະນ້ັນທີ່ ນີ ້ ການແກ້ໄຂ ການເດີ ນທາງ ທີ່ ຜິດກົດຫມາຍ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເປັນເຈົ ້ າພາບ ໄດ້ ເປັນຫນ່ວຍມົນ ມົນທົນ

ສາມຫ່ຼ&ມເປັນການ ຖອນຄື ນ ເປັນ pyramid ຂອງ sarcophagus 
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ຂອງຈິ ດໃຈ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ impenetrable ໄດ້ ... ຄື ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ລື ມ

, ເຮົ າ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຂອງຮູບພາບ ຂອງໃບ ທີ່ ບໍ່ ແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້, 

ການສະຫນອງ ການ pen ແລະ ລາຍລັກອັກສອນ ຂອງ

ດາວຂອງພວກເຮົ າ ແຕ່ລະຄົນ ເສົ າອາກາດ ການດາວທ&ມ, ຫຼື ກະທູ້

ດ&ວທີ່ ຮັກສາ ການພົວພັນກັບ ການດາວ ແລະ ໄດ້ເດີ ນທາງ ເປັນ

ຕ້ົນໄມ້ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ເກີ ດມາ ສາຂາແລະ ສວນດອກໄມ້ ເຫລື ້ ອມ

ທັງຫມົດ ມ້ືຂອງຕົນ ແມ່ນຄ້າຍຄື ໂກລໃນ ໄດ້Moonlight ທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນ

ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ເຕ້ັນໄປຫາ ຄົນອື່ ນ, plus ກ້າວກະໂດດ ເພ່ືອເບິ່ ງ kid 

ເປັນ ການເກີດແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສັງເກດເບິ່ ງ ໃຫ້ເຂົ າ

ຂະຫຍາຍຕົວແລະ ການຮ&ນຮູ້ແລະ ຮ&ນຮູ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ທີ່ ທ່ານເຫັນແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຫັນ, ວ່າພາສາ ຂອງເດັກແມ່ນ

supremacy ຜິວຫນັງຂອງປາ ຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ທີ່ ກ່&ວຂ້ອງກັບພ່ໍແມ່

ແລະການສິ ດສອນ ເພາະວ່າຂອງ ຜູ້ສັງເກດການ connivance 

ສອງຂອງ ການຮ&ນຮູ້ແລະ ການຮ&ນຮູ້ແລະ ຮູ້ວ່າເປັນ ຄູ່ ທີ່ ມີ ຄູ່

ໃນການທີ່ ການຮ&ນຮູ້ ເຊິ່ ງກັນແລະກັນ ເປັນ ລະເບີ ດຝັງດິ ນ ຫຼາຍ

ແລະສິ່ ງທ້າທາຍ ຂອງທ່ານ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະທ່ານສະເຫມີ ໄດ້ຮ&ນຮູ້

ແລະຮູ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເປັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທຸກທໍລະມານ ທີ່ ປ້ອງກັນການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ ຄື ເປັນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ທີ່ ມີ ການປະພຶດ ທີ່ ດີ ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ

ເປັນ clown'm sad smile ປອມແປງ, ໃນ ຄວາມສຸກ ບໍ່ ໄດ້ ສອດຄ່ອງ

ກັບພາຍນອກ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ເລື່ ອນໄດ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າອອກ
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ຈາກສະຖານທີ່ ຕາມປົກກະຕິ ຈະເປັນການ ເດີ ນທາງແລະການ

ທີ່ ພັກຢູ່ໃນ ຈຸດໃດຫນຶ່ ງບ່ອນທີ່ ທິ ວທັດ ຂອງຕົນເອງ ຫນ ຂອງ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເປັນ stride ສຸດຊື ້ ງ, ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ ແຕ່

ເປັນສັດທີ່ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ferocity savage ແລະຄວາມໄວ , 

ເລີ່ ມຕ້ົນ strangles ແລະຄ່າ ເຊັ່ ນ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທໍາມະຊາດ ຊະຕາກໍາ

ເພ່ືອ ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ແລະຢູ່ໃນ ການລ່ວງຫນ້າແລະ

ການເດີ ນທາງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຕາມຮອຍ ເປັນຮູບພາບ revolt, 

ກ&ດຊັງແລະ ບາບ ຈິ ງ ຈ່ົງເບິ່ ງ ຄໍ າສາບານ ໃນ ລະດັບຄວາມສູງ

ອຸນຫະພູມ ສະຫວັນເປັນ, ມາ marigold ສົດ cheerful ແລະ serene 

ທີ່ ເວົ ້ າວ່າ ຈະຢຸດເຊົ າ, ແຜ່ລະບາດ ແລະ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ , 

ຂະບວນກວ້າງຂວາງ ຮຸນແຮງ ນີ ້ ແມ່ນພ&ງແຕ່ ການໃຊ້ເວລາ ທີ່ ບໍ່ ດີ

ທັງຫມົດ ferocity ທີ່ ຈະ culminated ແລະການປັບປຸງທັນທີ ທັນໃດ

ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ ງໃດ ຫຼື ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ລົບກວນ ແລະ momentum purest 

ບອກທ່ານ ເຮັດໃຫ້ ສິ່ ງລົບກວນ ອາກາດ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ win ມັນ ທັງຫມົດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຢ້ານກົວ, 

ໂດຍທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ຮ&ນຮູ້ ທີ່ ຈະບໍ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ມີ ຈ່ັນຈັບ ທີ່ ກ&ດຊັງເຈົ ້ າ ມີ

ບໍ່ ໄດ້ທ່ານກໍາລັງ, ໃນຕົນເອງ ມະນຸດຂອງທ່ານ ທີ່ ທ່ານເຫັນ ວ່າການກະທໍາ

ທີ່ ດີ ຈະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ດາວ ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ ທີ່ ຈະລົງ mop ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້

ສໍ າພັດ ທີ່  piano ໄດ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ແຜນການ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ບໍ່ ເຄີ ຍຈະ ໄດ້ຮັບການ ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ປ້ອງກັນ ການປະຕິບັດ ພຣະອົງ

ແລະແມງວັນ ພ&ງແລະ ແມງວັນ ໃນໄລຍະ thundercloud 

210



ແມ່ນເງື່ ອນໄຂການ ຫຼາຍ ປັດໄຈ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົ າໃນການ ໄດ້ຢູູ່

heartbreaking ຝົນຕົກຫນັກແລະ ແຜ່ນດິ ນໂລກ ທີ່ ມີ ຄວາມຊຸ່ມ

ການອ່ານ ໃບຫນ້າ serene ເບິ່ ງຄື ວ່າຈະ ມີ ການຄາດເດົ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ວິ ສະວະກໍາ ສະຖາປັດຕະ ໃນ ພະລັງງານ ຂອງຕົນ, alludes ກັບ

fantastic, ຈິ ງ unattainable, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າມີ

ອໍ ານາດທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ ເຊື່ ອວ່າການ , ຂ້າງເທິ ງ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຊໍ້າ

ອ້ອມຂ້າງ ກະຈົກ ແຕ່ ສ&ງ ການສູບຢາ ທີ່ ໂປ່ງໃສ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ ຄ່າ

ແມ່ນຄ້າຍຄື ດອກທີ່ ມີ ນໍ້າ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ຢູ່ສະເຫມີ ແລະສິ່ ງທີ່ ເປັນ

ແນວພັນເຂົ ້ າ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ຢູ່ໃນຈິ ດໃຈ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກດ&ວກັນ

ດ່ັງທີ່ ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ  instincts ແລະ ferocity ຂອງ

ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງຜູ້ຊາຍ ນອກຈາກ potion ເຫມາະສົມmagic ແມ່ນ

tunnel steep ໃນການທີ່ ຄົນ ເຫັນ ເຂົ ້ າ ເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ທີ່ ສຸດ

ແມ່ນ ຕົກຮາງ ຂອງ ຂຸມ bottomless ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າມີ ບໍ ລິ ສຸດ

seized ແລະ ປະຕິບັດ.

ຈ່ົງເບິ່ ງ , ບໍ່ ມີ ໃຜ ຊະນະ ຢູ່ໃນໂລກ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ tunnel ໄດ້ຖື ກ

passing input ແສງສະຫວ່າງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ illuminates ວິ ທີ ການ

ຂອງທ່ານ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າມີແມ່ນ ເສ້ັນຊີ ວິ ດ

ແລະວ່າແມ່ນການ ໄດ້ຮັບການ ດໍ າເນີ ນການ .

ຮັກ ຄວາມຮັກທີ່ ເລິ ກ ປະສົບ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ລື ມ ຍັງ ເຄິ່ ງທາງລຸ່ມ

ໄດ້ສູນເສຍ ການກັບໃຈແລະ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ .
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ຫນ້າກາກ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໃນທີ່ ສຸດ ວິ ທີ ການ ສິ ້ ນສຸດທັງຫມົດ

ແລະໃນຕອນທ້າຍ , ຈ່ົງເບິ່ ງ , ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງເປັນ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ

ວ່າມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ໃສ່ ເປັນເສ້ັນ ຂະຫນາດນ້ອຍແລະ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂອງ

ເຂດແດນ ທີ່ ບໍ່ ແນມເຫັນເຖິງ infinite ໄດ້ ທີ່ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຫລາຍຂຶ ້ ນ , 

ດ່ັງນ້ັນເປັນ ສາຍ ທີ່ ມີ ສອງຈຸດsunrise ແລະ ພ&ງແຕ່ infinitely 

ພ&ງແຕ່ ໃບຫນ້າຂອງ ການເສຍຊີ ວິ ດ ແມ່ນຈະມາ ຊ້າເປັນ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຫາຍໃຈ ຮູ້ສຶ ກວ່າ, ພ&ງແຕ່ຍ້ອນວ່າ ເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ເຄີ ຍ

ໄດ້ເຫັນໃບຫນ້າ , ແຕ່ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະ ຊໍ້າ ຫນ້າກາກ ໄດ້.

ຫນ່ວຍຄວາມຈໍ າ

ສໍ າລັບທ່ານທີ່ ປະສົບສໍ າລັບ ທ່ານ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຮັກ ເຈົ ້ າ ກັບທ່ານ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ບໍ່ ເຄີ ຍຮັກ ອີ ກຄົນຫນຶ່ ງທີ່ ຈູບ ໃນທີ່ ທ່ານ ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນ ທີ່ ທ່ານໄດ້ມາ

ເຂົ ້ າໄປໃນ ຄວາມຮັກທີ່ ຈະສະເຫມີ ຈື່ ບໍ່ ເຄີ ຍຮູ້ສຶ ກ ຫຼາຍດ່ັງນ້ັນ

ທຸກທໍລະມານ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຈະ ເສຍຊີ ວິ ດ ສໍ າລັບທ່ານ

ໂດຍຜ່ານການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າລັບການ ທີ່ ທ່ານວ່າ ສໍ າລັບການ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ທົນທຸກແລະ ເສຍຊີ ວິ ດ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ສໍ າລັບທ່ານ ທີ່ ເຄີ ຍ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ພ&ງແຕ່ ການສູນເສຍ.

Lover ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ ເປັນເບິ່ ງຄື ວ່າ ຢູ່ໄກ ພ&ງແຕ່ມື ້ ຫນຶ່ ງ ຫ່າງ

ຈາກຄວາມຮັກຂອງ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ lover ແລ້ວ.

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເກີດໃນ ບ່ອນແລກໄດ້ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່

ວິ ທີ ການ ທີ່ ດີ ແລະບໍ່ ພ&ງແຕ່ຮູບພາບ ຂອງຕົນ ນີ ້ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ທີ່ ງ່ າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ບ່ອນແລກປ່&ນຄວາມ ໄດ້ ຕິດຕ່ໍ.

ໃນຕອນກາງຄື ນ ທີ່ ຈະແຈ້ງ ໃນຕອນກາງຄື ນ ຊໍ້າ ເປັນທີ່ ຈະແຈ້ງ ເປັນ

ອາລຸນ ບ່ອນທີ່ ມາ ຈາກ charm ຂອງທ່ານ ກາຍເປັນ ນົກຊະນິ ດ

whistling ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ມີ ແມງວັນແລະ aspire ທັງຫມົດ

ອິ ດສະລະພາບ ໄດ້.

ລາຍລັກອັກສອນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ... ແລະ ການທີ່ ດີ ຫຼາຍ ທີ່ ສາມາດມີ ບົດບາດແລະ pen ເປັນ

irresistible ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປາຖະຫນາ ພ&ງແຕ່ ຄິ ດ

ການຖ່າຍທອດ

ເສຍຊີ ວິ ດ!ແມ່ນແລ້ວ, ມັນ ແມ່ນການເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ

ການເລີ່ ມຕ້ົນຂອງ volte ໃບຫນ້າ ໂດຍບໍ່ ມີ ຂົມຂື່ ນ ໄດ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ

ຄວາມຮັກ ນີ ້ ແມ່ນ ການເດີ ນທາງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບ ທີ່ ບໍ່ ມີ , 

ແລະໂດຍບໍ່ ມີ ຄວາມກ້າຫານ ຕ້ານ ຕໍ່າສຸດ ແລະສູງສຸດ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ

ໃຫ້ອອກຈາກ ຫຼື ຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ ນີ ້ , ຈິ ນຕະນາການ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແລະສິ່ ງໃດແດ່ບາງຄ້ັງຄາວເຂົ າ ໄປ, ແລະໄດ້ໄປ ຫາລຸ່ມສຸດ ທີ່ ຮ້າຍໄປ

ທີ່ ເວົ ້ າວ່າ ບໍ່ ຢ້ານກົວ ຫລື ຕົວສ່ັນ ການເດີ ນທາງ ທີ່ ມີ ກັບຄື ນ ໂລກນີ ້

immersed ໃນຄວາມເລິ ກ ຂອງຄວາມງາມທີ່ ທັງຫມົດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ ແລະການທັງຫມົດ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, 
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ໃນເວລາທີ່ ຈະອອກຈາກ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຈະ ໃຊ້ເວລາວ່າແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄິ ດວ່າ.

Abyss'm precipice ທີ່ ຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນ ໃນຕອນທ້າຍ ໄດ້.

ລໍ ຖ້າ ແລະໄດ້ ຂີ່ ມ້າ ກັນ , ຕ້ອງ ແລະພ&ງພໍ ໂດດ, skipping 

ແລະການສູບຢາ ໄດ້ຍ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເລື່ ອນພາບ ຄວາມກັງວົນ

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະເຫມີ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນຮູບແບບ ansiosíssimo ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

, ພວກເຮົ າ ສະເຫມີ ຕ້ອງການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ , ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ ຢື ນເປັນ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ອັດຕະໂນມັດ.

ladder

ຂ້າພະເຈົ ້ ານ່ັງ equacionei , ແຕ່ຜົນໄດ້ ບໍ່ ໄດ້ ປິ ດການ ຄາດວ່າຈະ ລົງ

stairs ແລະການຟ ລະຫວ່າງແສງແລະ ຊໍ້າ ແລະ ຈ່ົງເບິ່ ງ tightening 

ເຂົ າ maneuver ທີ ສອງ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ມີ ການ ທີ່ ຂຶ ້ ນໄປ ແລະຊ້າ ລົງ

ບໍ່ ເຄີ ຍຫຸຼດລົງ .

ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ

tear A , intuition ຫຼື ການທໍາລາຍ, ຄວາມຄິ ດທີ່ ວ່າ ເປັນທີ່ ສວຍງາມ

ເຄື່ ອງດື່ ມ ຈາກຕູ້ເຢັນ ໂຮງອາຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ ສໍ ານັກງານໃຫຍ່

ໃນທ້ອງຖ່ິນແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ຮັບການ satiated ແລະ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ

magnificent.

ບໍ່ ເຕັມໃຈ ທີ່ ຈະສິ ້ ນສຸດ ການ, ສິ ້ ນ ສະນ້ັນນາງແມ່ນ ຮັບຟັງຖ້ອຍຄໍ າ
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ຂອງນອກເຫນື ອການ ໄດ້ເຫັນ terrifying ນີ ້ ເປັນຜູ້ຊະນະ

ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄປແລະ ເພາະສະນ້ັນຂ້າ ພະເຈົ ້ າ

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ສ້ັນ

Sol

ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄົງຈະເຮັດ ໂດຍອາລຸນ ຫນຶ່ ງ ຊຸດ ທີ່ ມາພ້ອມກັບ

ຄໍ່າ ມີຊີ ວິ ດຢູ່ , ຟື ້ ນຟູ ແລະເກີ ດໃຫມ່ ຄື ເຂົ າ ແສງຕາເວັນ ພະລັງງານ.

ເກີດໃນ ມ່ານ ຈ່ົງເບິ່ ງ ຄວັນຢາສູບໄດ້ , ບໍ່ ມີ ລູກເກີດອອກມາ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈ່ົງເບິ່ ງ ກໍລະນີ ທີ່  parchment, ມັນແມ່ນ momentary 

ແລະ ຝາອັດປາກຂຸມ ຍ້າຍອອກ ແລະພ&ງແຕ່ ພ&ງແຕ່ເພ່ືອໃຫ້

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ສໍ າລັບຮູບພາບ ອື່ ນ ແມ່ນງ່າຍດາຍ ເບິ່ ງ ປັດຈຸບັນ

ຢູ່ໃນຮູບພາບ ຂອງຕົນ ແລະເກີດໃຫມ່

ນໍ້າຫອມ , ຊອກຫາ, ມີ ກ່ິນຫອມຂອງ ເປັນບ້າໄດ້, ການທໍລະມານ

madness ຂອງຄວາມຄິ ດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ທັງຫມົດ ຂອງພ່ີນ້ອງ

ບໍ່ ຕິດກັນ , ເດັກກໍາພ້າ ຫົວໃຈ, ອາການເຈັບປວດ ຂອງ ຮັກ ຄົນອື່ ນ

ຫຼາຍດ່ັງນ້ັນ ທີ່ ເຈັບປວດ ເບິ່ ງແລະ ຂ້າ ຄວາມຕ້ອງການແລະ

ຄວາມປາຖະຫນາ ເປັນຜູ້ນໍ າພາ ມີພ&ງແຕ່ ປັດຈຸບັນໄດ້ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ຈາກຄວາມຄິ ດ ຂອງທ່ານ , ອາດຈະເປັນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ທັງຫມົດ ບໍ່ ພ&ງແຕ່ເປັນ

ຮູບພາບທີ່ ມີ ຄຸນນະທໍາ ແຕ່ເນື່ ອງຈາກ ຮູບລັກສະນະ ຫືຼ ສະພາບ

ຈິ ດໃຈທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເສຍຊີ ວິ ດຢູ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງການ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ທັງຫມົດແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທັນທີ ທັນໃດ ອອກ , 
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ຫຼື ອາດຈະ ນໍ າໄປສູ່ການ .

ການເສຍຊີ ວິ ດ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ລະຫວ່າງ ຊີ ວິ ດແລະ ເສຍຊີ ວິ ດ?Ouch!ການໃຫ້ອະໄພ , ມັນ

ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ ?ຢ່າງຈະແຈ້ງ , ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ຂ້າ ?ບຸກຄົນທຸກຄົນ

ທີ່ ໄດ້ປະໄວ້ ເພ່ືອອາໄສຢູ່ ປັດຈຸບັນ.ທັງຫມົດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຍົກເວ້ັນ ເປັນ

fatal ທັນທີ ທີ່ ຄິ ດວ່າພວກເຮົ າ ຈະເສຍຊີ ວິ ດ ທັນທີ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ພວກເຮົ າ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເປັນດ່ັງນ້ັນ, ກົງກັນຂ້າມ ridiculous

leavers

ຫມູ່ເພ່ືອນ ທີ່ ຮັກແພງ ... ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ໄປໄກ ... ທ່ານໄດ້ຖື ກຫມົດ

... ເພ່ືອນ ພ&ງເລັກນ້ອຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ... tonight ຈິ ດວິ ນຍານ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງໄຫ້ ສໍ າລັບທ່ານ ... !ເອົ າຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ໂອກາດ ... ກະລຸນາ ໃຫ້ອະໄພ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ... 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ທັນທີ  ... ການສູນເສຍ ໃນສະຫວັນ ... 

ທ່ານໄດ້ຖື ກ ປະຕິບັດ ... ຄວາມສຸກ return'sa ... ງ&ບນ້ັນ ... 

Silence, ເຄິ່ ງຫນຶ່ ງຂອງ-way ກັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ເສຍຊີ ວິ ດ ... ໄດ້ຖື ກ

ອະໄພໃຫ້ໄດ້ ... ຄໍ າ ສຸດທ້າຍ ...

ເສຍ

ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ evaporate ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , 

ບໍ່ ມີ ຫຍັງຈະ ຍັງຄົງລັບ debris plus, oblivious ກັບ ປັນ.ເກີດຈາກ

ການໂຄ່ນລ້ົມ ການ ລອຍ idleness ຂອງປັດຈຸບັນ ຄົນອື່ ນ, 
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ໂດຍສະເພາະ.

ຈະ

ສ&ງ , ຫົວໃຈ ປາກ, ເປັນການສໍ າພັດ ທີ່ ອ່ອນໂຍນ , ເປັນ ສີ ຫນຶ່ ງ

ຄວາມຝັນ ຈະເບີ ກບານໃນ ປັດຈຸບັນ , desperate ເປັນເອກະລັກ

ແລະການດົນໃຈ ຈາກ ແຫຼມເປັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໄລຍະຫ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ກໍານົດຂອບເຂດ ການຕ່ໍສູ້ ການຕັດເປັນທີ່  , ນອກເຫນື ອ ຈິ ນຕະນາການ

ວ່າຮູບ ເລື ອດ chick ຂອງສີ ແດງແລະ ອັກເສບ ໂດຍ ອາການເຈັບປວດ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກເປັນ , ມັນບໍ່ ໄດ້ ມີ ປິ ດ ເປັນ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ , 

ວິ ໄສທັດ ເປັນ.ໃນເວລາທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ຮ່ວມກັນແລະ

ພວກເຮົ າເຊື່ ອວ່າ ເປັນ ຜູ້ອະນຸມັດ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສ່ົງ ລັກສະນະຂອງ

ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ , ເຈື ອປົນ , ຖອນຄື ນແລະ mirrored .

ຂອງ ທັງຫມົດເຈັບປວດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ ຄົນທີ່ ບໍ່ ມີ

ຄວາມເມດຕາ ຄວາມຢ້ານກົວ, Crazy, passionless ແລະບໍ ລິ ສຸດ

ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂໍ ້ ໃນປະຈຸບັນ , ແຕ່ວ່າ ສອງ , ແລະ

ສະຫະປະຊາ , ວິ ທີ ການ , ການຈະ ສຸດທ້າຍແລະ ມີ , ແລະທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ

ໃນຕອນທ້າຍ ຈະ ...

ເມ່ືອບໍ່ ມີ

ຖ້າຫາກວ່າ ການສໍ າພັດ ແລະເຫັນ ໂລກຂອງທ່ານ, ຈະບໍ່ ສະອາດ , 

ໂດຍບໍ່ ມີ ທີ່ ລະອ&ດອ່ອນ ການສໍ າພັດ mute , ຢ່າງຫນ້ອຍ ເຊື່ ອວ່າ

ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ surpasses ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຄວາມໂສກເສົ ້ າ
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ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນງ່າຍດາຍ ເປັນຄວາມສຸກ ທັງຫມົດ ສາມາດບັນລູ

ເປັນ unattainable.ໂດຍ magic, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ irony ໃນມ້ື

ທີ່ ທ່ານເວົ ້ າວ່າ ເປັນ, ຈັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ, ວິ ທີ ທີ່ ທ່ານ ເບິ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະເບິ່ ງຜູ້ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບໍ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ໄປກັບທ່ານ.A 

ການແຂ່ງຂັນ ການເຜົາໄຫມ້ ອາການເຈັບປວດ ບາດແຜ ຢູ່ໃນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ຈະສິ ້ ນສຸດລົງ ໃນເວລາທີ່ ທັງຫມົດ ໄຫມ້.ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ ທ່ານ, 

ໂດຍວິ ທີ ທາງ ໃນການທ່ານ ຈະເວົ ້ າວ່າ ທ່ານທົນທຸກ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ທ່ານບໍ່ ເຄີ ຍ ປະໄວ້ໃຫ້ເຂົ າ ແລະຮູ້ວ່າ ເຈົ ້ າຮັກທ່ານ ແລະສະເຫມີ

ຈະຮັກທ່ານ ...

ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັກ ທ່ານ ຫຼາຍກ່ວາ ຜູ້ທີ່ ຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດຕີ ...

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫາຍໃຈອອກ | ທ່ານ ດົນໃຈທ່ານ | ອາກາດດ&ວກັນ | 

ທີ່ ຈະຮັກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສີ ທີ່ ທັງຫມົດ ທີ່ ຈະທາສີ ໂລກຂອງທ່ານ ...

  ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ສໍ າລັບທ່ານແລະ ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມື ້ ຫນຶ່ ງ

ການປູກ ຮາກ ໃນຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນມ້ືນີ ້  , ຕ້ົນໄມ້ນີ ້

ມັນເອີ ້ ນວ່າ ຄວາມຮັກ ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ ເຄີ ຍສາມາດ ໄດ້ຮັບການ torn 
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ເພາະວ່າ ທ່ານອາໃສຢູ່ ພາຍໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ການຫັນເປັນ

gleaming ຄວາມສົມດຸນຂອງ ພະລັງງານທີ່ ຫັນປ່&ນ ຄວາມເປັນຈິ ງ.

ກະດານໄຟຟ້າ ຄວບຄຸມ ຕໍາແຫນ່ງແລະ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຂອງການ

ພະລັງງານ ວິ ທະຍາໄລ .

ແສງແດດ

illuminates ອຸທອນ

ປິ ດບັງ ລັກສະນະ ຂອງໂລກ.

ແຫ່ຼງ ແສງສະຫວ່າງຢູ່ ຄື ເມັດ ໃນພ້ືນ ທີ່ ແຫ່ຼງຂອງຊີ ວິ ດ

ແລະຄວາມສະຫວ່າງ .

ປະພາຄານ

Constantly ການເຄື່ ອນໄຫວ ກໍາລັງຊອກຫາ pivotal ຂອງ

ຜິດປົກກະຕິ ໄດ້.

ໄຟຟ້າ

ເສ້ັນປະສາດ Noisy blink ກັບ electrocution ຫົວໃຈ.

ຄື ້ ນຟອງໄຟຟ້າ

ມາແລະໄປ ຄວາມຄິ ດຂອງ waveforms ປະມານ ຮູບວົງມົນຂອງ
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ຄື ້ ນຟອງໄດ້.

ການໄຟຟ້າ

ທີ່ ເນ້ັນໂດຍຜ່ານ ຮ່າງກາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນປັດຈຸບັນ ນີ ້ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເອົ າ ກັບຄື ້ ນ ວົງຈອນ

ກໍາມະຈອນເຕ້ັນ ໄຟຟ້າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ shaken ໂດຍ impulses ໄຟຟ້າ ແຜ່ ຮູບແບບການ.

ແສງສະຫວ່າງຂອງ ຄວາມຈິ ງ

ເຂ້ັມຂ້ົນ ສ່ອງ ຄວາມຈິ ງ ໃນເວລາທີ່ ຄ້ົນພົບໂດຍ impulse ໄດ້.

Blackout

Callan ແມ່ນ tormented ໂດຍສ&ງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສົດໃສ

ຂອງການເປັນ.

ແສງທ&ນໄຂ

ແສງ ເຖິງຢູ່ໃນ ອາການເຈັບປວດ

ສະສົມ ຂີ ້ ເຜ້ີງ melted.

ປະຕູ ໄຟຟ້າ

ເປີ ດ ຄ່ອຍໆ ການສໍ າຜັດ, ແຕ່ ປິ ດ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະເປີ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ .

chainsaw ຈັກ
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ຕັດດ້ວຍ ຮາກ hate vibrant ຂອງພະລັງງານ ຊໍ້າ .

Electrocuted

Electrocuted ໃນຄວັນຢາສູບ ທີ່ ສົດໃສ ລ້າງ ຄວາມຊົງຈໍ າ.

turbulence ໄຟຟ້າ

swarm ຂອງ turbulent ຈິ ດໃຈ ອັນເປັນນິ ດ electromagnetismos 

.

ມີ ໄຟຟ້າໃຊ້ Ray

ໃນຖານະເປັນ beam ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ທີ່  paralyzes ໃຈ.

ໄຟ ທີ່ ຮ້າຍກາດ

ເປັນ ແຕ່ລະຄົນມີ ກະພິບ ເປັນແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ຮ້າຍກາດ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ .

ກະພິບ

ໄຟ ກະພິບ plaguing ຂ້າພະເຈົ ້ າ

passage ຂອງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ unbroken ໄດ້.

ແສງສະຫວ່າງ Dim

ແສງ ສະຫວ່າງ Opaque ທຸກ outlandish ໃນແສງສະຫວ່າງ ໃຫ້ມື ດມົວ

ໄດ້.

ສາຍໄຟຟ້າ
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ສາຍ ດໍ າເນີ ນການ ໂດຍຜ່ານການ ພະລັງງານ vibrant ຮ່າງກາຍ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

10 ວົງຈອນໄຟຟ້າ

Subo ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ວົງຈອນ 10 ແລະ ມີ

ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ ພະລັງງານ incorruptible .

ຫຸຼດລົງ ໄຟຟ້າ

ລະບົບໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ກັບຄໍ າເວົ ້ າຂອງ ecstasy ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໄດ້.

ຕັດແສງສະຫວ່າງ

ແອັກໂກ້ Sharp ແລະສົດໃສ,

ເຫລື ້ ອມ grabbing breaking ສ&ງ ແສງສະຫວ່າງ.

ຟ້າຜ່າ ຊໍ້າ

ກະພິບ ປິ ດບັງ ທຸກ errant ທີ່ ມີ ປະຖົມນິ ເທດ ຕາ .

fluorescence

ດອກໄມ້ ແລະຫຸຼດລົງ thunder ໃນ ທິດທາງທັງຫມົດ ແລະຄວາມຫມາຍ

ບໍ່ .

" Ofusculência "

ລູກປື ນເຈາະ ຟ້າຜ່າ overshadow ຂອງຄົນອື່ ນຂອງ sensations 
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ຄວາມສຸກແລະ ເບິ່ ງ.

ແສງໄຟ

intersecting arcs ເລິ ກຢູ່ໃນ ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງທ່ານ ທີ່ ຖື  electrode 

ໄດ້ - ຊ໊ ອກ ແບບເຄື່ ອນໄຫວແລະ incandescent.

Electrocutáveis

ໃນຖານະເປັນ hint ເປັນ ຕອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ incongruous 

ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ ສໍ າລັບການ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງແລະ

ການຕັດສິ ນໃຈ .

ເມ່ືອບໍ່ ມີ  Twilight

ຫ່ໍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄ່ອຍໆ ຢູ່ໃນແສງ ສູງ ຂອງການເປັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄ່ອຍໆ delight ກັບ ຟ້າຜ່າ.

ຊົງ

ເອົ າໃຈໃສ່ ຂໍ ້ ຕົກລົງ ກ່&ວກັບການ ເປັນມ້ືທີ່ ສົດໃສ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ກະກ&ມເພ່ືອ ອອກຈາກຄວາມມືດ ແລະພະລັງງານ ຂອງແສງໄດ້ ມາ, ຈະ

ແຈກຢາຍ ພະລັງງານແລະ ພະລັງງານ ສໍ າລັບຊຸມຊົນ constelar 

ທັງຫມົດ.

ແສງສະຫວ່າງ ຂອງໄພຂ່ົມຂູ່

ໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍ ແສງ convalescent ເຫ່ົຼານີ ້ ວ່າ torment ພວກເຮົ າແລະໃຫ້
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ລ່ວງຫນ້າ ອັນຕະລາຍ.

ແສງສະຫວ່າງ ໃນຕອນກາງຄື ນ

ແສງສະຫວ່າງທີ່ ມານໍ າທ່ານ ໃນປັດຈຸບັນ bucolic ແລະບໍ່ ສາມາດ

ປະເຊີ ນຫນ້າ ນີ ້  intimidates ທ່ານໃນ secrecy.

ແສງສີ ແດງ

ແສງສະຫວ່າງ ສີ ແດງ ເຂ້ັມ ແລະສະກັດ ເສ້ັນປະສາດ ການເລັ່ ງ.

Shock

ອາການຊ໊ ອກ Zarpares ແລະຈິ ດໃຈ ໂດຍບໍ່ ມີ ການປົນເປື ້ ອນ

impulses ເຖິງ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.

ບໍ ລິ ສັດ ແສງ

ຫວ່າງ ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ ້ ນ ແລະບໍ ລິ ສັດ ບໍ່ ຮູ້ສຶ ກ ແສງສະຫວ່າງ.

Thunder

Thunder grind ແລະ shatter ສ&ງ hungry ຂອງຄວາມສຸກ.

ແສງສະຫວ່າງ ມີ ອໍ ານາດ

ແສງ ມີ ປະສິ ດທິ ຕັດສິ ນລົງໂທດ ຊີ ວິ ດຜູ້ອື່ ນ ເພ່ືອການສຶ ກສາ ໂດຍສ&ງ

ຄີ

ວິ ທີ ການ ມີ ອໍ ານາດແລະ lacerating ຄີ ທີ່ ຕັດສາຍພົວພັນ
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ທີ່ ເປັນໄປເພ່ືອ ນໍ າໄປຖ້ີມ.

ແສງສະຫວ່າງ Dim

ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ໃນອິ ດທິພົນ ທີ່ ເຈາະ beams ແສງສະຫວ່າງ bulky.

ແສງສະຫວ່າງ ສົດໃສ

ຫຼາຍ ເຍື ອງ mists ຂອງແສງສະຫວ່າງ ສີ ດໍ າ

ແສງສະຫວ່າງ Cosmic

ໃນຖານະເປັນ ການເຈາະ ແລະ cosmos ລະວ່າ ບັນເທົາ ລື ມ

ຂອງຈິ ດວິ ນຍານ ໄດ້.

ພະລັງງານຂອງ ແສງສະຫວ່າງ

ພະລັງງານ ປິ່ ນປົວຂອງ ແສງສະຫວ່າງ ສະຫວ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

filaments ເຫດຜົນໃນ foreskin ຂອງເປັນຫ່ວງ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ບຸນຄຸນ.ແສງສະຫວ່າງນີ ້ ນໍ າພາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄປໃນທິດທາງ ຂອງການ

ecstasy ປັດຈຸບັນ ຂອງຊີ ວິ ດ ປະຈໍ າວັນ, ຄວາມສະຫວ່າງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຈັບ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ກັບຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນ thunder ເຖິງ ການຂ້າສັດແລະ ກະພິບ ເປັນ ປິ ດ

ຄວາມສຸກ fatal Dynamite .

ດ່ັງນ້ັນແມ່ນ ຮັບການປິ່ ນປົວ ໂດຍແສງສະຫວ່າງ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ

ຮັບການປິ່ ນປົວ ມັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະປະໄວ້ ໃນອຸທອນ ພະລັງງານ
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ຂອງການ ມີ ຄວາມເຄັ່ ງຄັດ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ .ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າ

ຖ້າຫາກວ່າແສງ ນີ ້ ຈະສະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສຸດທ້າຍເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຢ້ານ

ວ່ານາງ ມີພະລັງງານ ໄລຍະ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງ.ເພາະສະນ້ັນ , ມີ ສອງ

poles, ສອງທີ່ ສຸດ ການພະລັງງານ ແມ່ນ.ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ struck 

ໂດຍ ໃນທາງບວກ ແລະການປິ່ ນປົວ ແລະບໍ່ ໄດ້ ສີ ດໍ າແລະ haunting 

ຜູ້ທີ່ .ແສງສະຫວ່າງນີ ້ ມາຈາກ ຄວາມຊັດເຈນຂອງ ອາລົມແລະ

ສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງ twilight ທັນທີ ທັນໃດ ແລະ impulsive ໄດ້, 

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫັນແລະ opaque, ບໍ່ ຝັງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫືຼ

nailed .ແສງສະຫວ່າງແມ່ນ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ລະອ&ດແລະການ

ໄຫມ້ທັງຫມົດ ຄີ ຫັຼງຂອງຕົນ ກ່&ວກັບຜູ້ທີ່ ຕ່ໍຕ້ານ ມັນ , ເຂົ ້ າຮ່ວມການ

ສະຫວ່າງ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໄດ້.

ຈະມີ ບໍ່ ມີ ພະລັງງານ impulsive ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ , grab 

ພອນສະຫວັນ ທີ່ ທ່ານມີ ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ ເປັນ ray ແຫຼມ

ສີ ຟ້າແລະ ventilaste Flash ຮ້ອນ ປະສົບການແລະ ບໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ

ແລະຄວາມຄິ ດ ແຜ່ຫຼາຍວ່າ victimize ພວກເຮົ າຄື ເງົ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ແສງສະຫວ່າງທີ່ ອາຫານ.ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເວົ ້ າວ່າບໍ່ ມີ

ແສງສະຫວ່າງໃນ ທ່ານແລະ ບໍ່ ມີ  thunder , ພາຍຸ ພະລັງງານ, 

ແລະແສງສະຫວ່າງ , ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ຈະແຈ້ງ ເປັນ, ແລະບໍ ລິ ສຸດ

ແມ່ນຢູ່ໃນ ຮູບແບບເປັນ primitive ທີ່ ສຸດຂອງຕົນ ໄຟ ວ່າໄຟ ທີ່ ຂ້າມ

ພວກເຮົ າແລະ ພາກສ່ວນ ພວກເຮົ າແລະ ບາງເທື່ ອກໍ ບາດແຜ

ໃຫ້ພວກເຮົ າ , ດ່ັງນ້ັນ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິ ດ ການໄຟ ຊ່ົວຄາວແລະ opponents 
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ຕ່ໍຕ້ານ ເຫດຜົນ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງພະລັງງານ ທີ່ ໃຫ້ພວກເຮົ າ

ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະສ ທີ່ ຈະອົດທົນ ຊ໊ ອກ faint ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລະ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ບັງຄັບໃຊ້ທີ່ ອັບອາຍ ແລະຊອກຫາ ສາເຫດ ແກ້ຕົວ ຂອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ , ບໍ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ພະລັງງານ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ ພະລັງງານ ,ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ມີ ແສງສະຫວ່າງ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະປັດຈຸບັນ ຂອງຕົນ , 

ມັນແມ່ນ ການເປັນ ຕົວຂອງມັນເອງ , ຂ່ົມຂູ່ ແລະມັກຈະ confronts 

ໃຫ້ພວກເຮົ າມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ strange ວ່າບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈ ເພາະວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ຍັງບໍ່ ໄດ້ diriment ບໍ່ ກ້າ ຂະແຫນງທີ່ ມີ ພະລັງງານອື່ ນໆ ແຕ່ພະຍາຍາມ

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອອກ ແສງສະຫວ່າງຂອງ , ແຕ່ນາງປະຈຸບັນແລະ ວິ ທີ ການທີ່

ມັນຖືກເປີ ດເຜີຍ infiltrates ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ sight ແລະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກເຮົ າ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂອງ ຄວາມຄິ ດ ຜ່ານການ

silence ຂອງການເວລາ , ແລະເປັນ silent ທີ່ ຈະເປັນການ ແຂງກະດ້າງ

ເບິ່ ງ ແລະຍ້ອນ ພິ inglorious ທີ່ ຜູ້ອື່ ນ ຜ່ານໂດຍຜ່ານການ ພະລັງງານ

ໃນທາງລົບຫືຼ ບວກ.ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ray ສີ ຟ້າ

ແສງສະຫວ່າງ intimidating, ແຕ່ຮັບ ພະລັງງານ ທີ່ ມັນ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ປະຕິບັດແລະ ວ່າເປັນ ວ່າຄວາມໄວ

ຂອງແສງໄດ້, ທັນທີ ທັນໃດ , ຄ້ັງທີ ສອງ , ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງການ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ແລະ ໃຊ້ເວລາແມ່ນ instantaneous ເພາະສະນ້ັນ ຈະມີ

ການຕັດ ໃນທີ່ ບໍ່ ມີ ໂຄງຮ່າງການ ຫືຼ ພຶດຕິກໍາການ ridiculous 

ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເພາະວ່າທຸກຄົນ ມີສິ ດທີ່ ຈະ ພະລັງງານ, ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ
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ຜົນກະທົບ ໃນທາງບວກ ຫຼື ທາງລົບ.ມີ ຜົນກະທົບ lacerations ຂອງ

ສີ ດໍ າ Faíska ເກີ ດຂຶ ້ ນໃນ pole ເປັນກາງຂອງ ສະຕິ ແລະ madness 

ເຮັດ ການພະລັງງານ vibrant ແລະຫິວ ສໍ າລັບຄວາມສຸກ ແລະ

luminary , ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານ ນໍ າໃຊ້ ພະລັງງານ

ຂອງຕົນເອງເພ່ືອ ບັນລຸໄດ້ໂດຍ ແສງສະຫວ່າງແລະ esbaterá smile 

ບາດແຜ ເປັນ ຂີ ້ ເຖ່ົາ,ປິ ດ ຂອງຄວາມຮ້ອນ , ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່

frantic stirred.ຂອງ quadrant ຄົນອື່ ນ ມີ  Ray ສີ ຟ້າ ທີ່ ມີ ຄວາມຄິ ດ

ບໍ່ ຖື ກລົບກວນ ຂອງ ວັນຄຣິ ດສະມາດ ແລະເນ້ັນຫນັກ ແສງ

ເປັນໄມ້ຢື ນຕ້ົນ ທີ່ ນໍ າໄປສູ່ ພວກເຮົ າ distraction.Ray Blue ຮູ້

ວິ ທີ ການລາວ , ທິ ດທາງ ການນໍ າພາ, ແລະການຕັດສິ ນ ມີ ການນໍ າຮູບ

ພະລັງງານແລະ photons , ວົງຈອນສ້ັນ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ , ແຕ່ ray 

vibrant ແລະ impulsive ສະເຫມີ ເດີ ນທາງ ຢູ່ທີ່ ຄວາມໄວ ຂອງແສງໄດ້

ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ສີ ຟ້າ .ມັນເປັນ ພະລັງງານ ການປ່&ນແປງນີ ້ ປະເຊີ ນຫນ້າໂດຍ

ການພະລັງງານ ປະຕິບັດ ແຕ່ວ່າ ຕັນບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ນໍ້າ ທີ່ ປ້ອງກັນການ

ພວກເຮົ າຈາກການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຖ່າຍ, stir thunder ແລະ

ເປັນຄູຊັດເຈນ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ຄື ້ ນສ&ງ ທີ່ ຜະລິ ດຕະພັນ ຄວາມໄວ

supersonic ແຕ່ບໍ່ ມີ ອໍ ານາດເປັນ .ໃນຖານະເປັນ ການຜະເຊີ ນຫນ້າ

ໂດຍກົງແລະ overwhelmed ໂດຍປະຊາຊົນ ທີ່ ສົດໃສ ຫນາ ແສງ

opaque ທີ່ ມີ ການບິ ດເບື ອນ ສິ່ ງທີ່ ເປັນຈິ ງ ແລະເບິ່ ງຄື ວ່າ unreal, 

ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ແສງ ນາມສົມມຸດ ຍັງມັນ ແມ່ນພະລັງງານ ຂອງແສງ

ຈິ ນຕະນາການ ໄດ້.

228



 Ray ສີ ຟ້າ

enraged Ray ສີ ຟ້າ ລຸກລາມ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ ເຫັນໄດ້ຊັດ

ພະລັງງານທີ່ ກະແສ ໃນ ອະຄະຕິ pores ເປື ້ ອນແລະ intolerances 

ຟ້າຜ່າ ສີ ຟ້ານີ ້ ຈະໂຈມຕີ .

ແສງເລເຊີ

ແສງສະຫວ່າງ laser ນີ ້ ທີ່ ສ&ບແທງແລະ invisibly penetrates ກັບ

ເບິ່ ງບໍ່ ເຫັນແລະ unnoticed.ມັນເປັນ ແສງສະຫວ່າງ psychic 

ແລະແມ່ບົດໃນ ການສົມມຸດຖານ ກ່&ວຂ້ອງກັບ crossroads 

ຂອງຕົນເອງ psychic ໄດ້.ສາເຫດ ແນມບໍ່ ເຫັນແຈ້ງ ແລະ innocuous 

ຜ່ານ suction beam ຂອງຄວາມຄິ ດແລະ ແນວຄວາມຄິ ດ

preconceived ມີ ສານພິດ ຂອງຕົນໃນການ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ

ສານພິດແລະ ເຄື່ ອງແກ້ ຂອງຕົນ.

ແສງສະຫວ່າງ Roof

ຄວັນຢາສູບ ນີ ້  pervades ແສງສະຫວ່າງຂອງ covert ຄວາມຊົງຈໍ າ

rags ໃຈ ຍົກເລີ ກ ໃນຫົວ ວ່າງ ທິ ດທາງແລະ ປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ ທີ່

motor ທີ່  cools ຂ້ັນຕອນ ຂອງຄວາມຄິ ດ ຂອງ frantic 

massificador ຊ້າແລະ ພ້ອມພ&ງກັນ ເຄີ ຍດຶ ງ ໄດ້.ລູກປື ນເຈາະ ໃນ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ leisure ແມ່ນ enthusiastic ແລະຈໍ າຫນ່າຍ ສະຫມອງ

ແລະແສງ ທີ່ ຫນ້າຕື່ ນເຕ້ັນ Deambulante stimuli ຕ້ົນຕໍ.
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ຄວາມຊົງຈໍ າ ເຫ່ົຼານີ ້ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ ຄ່ວນໄດ້ ຕະຫຼອດໄປແລະ

ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງແມ່ນ ສະເຫມີໄປເປີ ດ ຫຼື ປິ ດ ຫນ້າເອິ ກໃນ.

ຟ້າຜ່າ

ຄວາມຮ້ອນແລະ darkens ແລະຈະກາຍເປັນ motionless ແລະ

silent, ແຕ່ລະດັບຄວາມ ແລະສິ່ ງລົບກວນ ໃນເວລາທີ່ ມັນ

ເກີດຂຶ ້ ນແມ່ນ breathless ແລະ overwhelming ວ່າຕິດ rage 

ໃນການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະຈະປະຈຸ ບັນດາ ໄຟ ແລະ illuminations 

ຫຼື ງ່ າຍດາຍ ເຖິງແມ່ນທັນ ພ້ົນເດັ່ ນຊັດເຈນ ຄວາມມືດ ເຮື ອຂອງ sighs 

ແລະ breaks ໄດ້Silence ກັບ ໄຟຟ້າ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ.ຟ້າຜ່າ ນີ ້  clears 

ຈິ ດໃຈຂອງທ່ານ ຫມາຍໂດຍ ອອກ moans eloquent ແລະວ່າ ຕົກ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ negligenciador ດໍ າເນີ ນການຂອງ ຄຸນສົມບັດທີ່ ຈະເປັນ

ໂອກາດທີ່ ຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຟ້າຜ່າ ຄົນອື່ ນໃນ ໂລກນີ ້ .ສີ ຂີ ້ ເຖ້ົາ

ແສງສະຫວ່າງ ວ່າການເຫ່ົຼານີ ້ ເຄື່ ອງຫມາຍການ ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ເຕົາ

ທໍາມະຊາດ ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ ພ&ງແຕ່ ທຸບ ທ່ານໄດ້ຕິດເຊື ້ ອ ໂດຍ

ສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ ສຸດ ແສງສະຫວ່າງແລະ ໃນອະນາຄົດ ທີ່ ແພ່ຫລາຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ລື ມກ່&ວ ແລະການກະບົດ ທີ່ ທ່ານວ່າ.ການຕັດເຖິງການ spur 

ຂອງປັດຈຸບັນ ແລະຂະຫຍາຍພັນ ຢ່າງຊ້າໆ ວາຍ ແລະ effusively 

ບອກທ່ານ ຄວບຄຸມ ທ່ານ, ແລະ throws ທ່ານ ເຂົ ້ າໄປໃນດ&ວ

ຂອງແສງວ່າ drowns ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍ າ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ

ມັກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ pouring thirst ຂອງທ່ານສໍ າລັບ
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ແສງສະຫວ່າງ.ໃນ ຄວາມໂກລາຫົນ ເປັນ ແມ່ນ embers smoldering 

ຂອງຮ່າງກາຍຂອງ ແມ່ເຫັຼກທີ່  whistles ແລະ ກະພິບ ໃນ

ຫົວໃຈຂອງທ່ານ ລຸກທີ່ ມີ ຄວາມປາຖະຫນາ ສໍ າລັບການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

, virile ແລະ masculine ຫຼື  feminine ແລະ sensual ຫັຼງຈາກນ້ັນ , 

ນີ ້ ເຮັດໃຫ້ໃຈຫ້າຍ double ທ່ານ ມີ ລັກສະນະ ເປັນ ການບຸກຄະຄູ່ ທີ່ ບໍ່

ໄດ້ຜົນຜະລິ ດ ດ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ ມີຫນຶ່ ງຫຼື ກັບຄົນອື່ ນ.

ເຫ່ົຼານີ ້ ຄວາມຮ້ອນ ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຂີ ້ ເຖ່ົາ ຊໍ້າ ແລະ ບໍ່ ເຫມາະສົມ

ທີ່ ສຸດແລະມີ ຢູ່ໃນ ການປ້ອງກັນ ຄວາມຮ້ອນ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຂອງລະດູຝົນ

ແລະ devoured ການແຜ່ກະຈາຍ ໃນທ່ົວ ທະວີ ບແລະ ຊ່ອງ timeless 

ວ່າ.

ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ຂອງຄວາມສຸກໄດ້

ແສງສະຫວ່າງທີ່ ລຸກລາມ ແລະເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົ າ ຮູ້ ຟຸ່ມເຟືອຍແລະ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ຄວາມສຸກ ຄວາມສຸກ countless sedentary ເຄມີ

ຊຶ ມເສົ ້ າແລະ ຄວາມກັງວົນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ crusty , ແຕ່ວ່າ

ການພິມອອກໃນ ການປະເຊີ ນຫນ້າ ມະນຸດຕ່າງດາວ naive 

ຂອງຄວາມສຸກທີ່ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ການເປັນຢູ່ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫຼື

ຄວາມຮູ້ສຶ ກນີ ້ .ຮູ້ສຶ ກວ່າທ່ານ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ມີ ຄວາມສຸກ dazzling 

ແລະສ່ອງແສງ ແລະບັນເທົາ ຮູ້ສຶ ກວ່າໂດຍ ການເກີນຂອງ ຄວາມສຸກ

ການເຮັດສັນຍາ , ການເກີນ ນີ ້ ວ່າ ການປ່&ນເສ້ັນທາງ ໃຫ້ພວກເຮົ າ

ຮູ້ສຶ ກ ແລະ ຄວາມສຸກ.ການເກີດຂອງ ຄວາມສຸກ ການພັດທະນາ ແລະ

ພາກສ່ວນກ່&ວ ເສບຕິດ ທີ່ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ນ້ອຍລົງ ແລະບໍ່ ຍ້າຍອອກ ແລະ
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ຂະແຫນງທີ່ ຢູ່ໃນຜົມຂອງ ການປະຕິເສດ ຄວາມສຸກ Crazy.

ແສງສະຫວ່າງ hypnotic

groping ຮູ້ສຶ ກໃນ   ໃບຫນ້າຂອງ ການເປັນພະຍານ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ແສງສະຫວ່າງ hypnotic ທີ່ ສັນຍາວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສິ່ ງເສບຕິດ

ທີ່ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ໃນການປັບປຸງ ແລະເຊື່ ອວ່າ

ມີ ແສງສະຫວ່າງ ໄດ້.ສໍ າລັບການມັນ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີ ແນວໂນ້ມ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ສິ ນເຊື່ ອແລະ ຫນີ ້ ສິ ນ ທີ່ ບໍ່ ມີ , stagnant ເປັນຊີ ວິ ດ ຈິ ດ

ຂອງມະ transcendent ຜູ້ທີ່  indulge ໃນແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ ຄວາມສຸກ

hypnotic .ຮອງ ວ່າການເຫ່ົຼານີ ້ ຜົມ rave ແລະ eyebrows modesty 

ແລະ idleness loaded.transcendental ແສງສະຫວ່າງ ທີ່

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ກັບສິ່ ງທ້າທາຍ ໃຫມ່ໃນ ແບບດ&ວກັນໃນ ຕິກິຣິ ຍາ

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຕິກິລິ ຍາ insane ແລະບໍ ລິ ສຸດ ເຫລົ່ ານີ ້ ກໍາລັງປະເຊີ ນ

  ຄວາມປາຖະຫນາ ອັນບໍ ລິ ສຸດ ທີ່ ຈະມີ ຄວາມສະຫວ່າງ ຢູ່ໃນອໍ ານາດ

ຂອງພຣະອົງ ໄດ້ຮັບການປ້ອນ ໂດຍມັນແລະ ຂັບເຄື່ ອນ ໂດຍແກ້ວ

ວ່າງວ່າ ເຂົ ້ າມາຮ່ວມກັນ ເຊັ່ ນ: ດິ ນເຜົາໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ .

ແສງສະຫວ່າງ ສົດໃສ

ແສງ ທີ່ ຖື ກແບ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕ້ັງ ການເຄື່ ອນໄຫວ

ມະນຸດຕ່າງດາວ oscillates ລະຫວ່າງສອງ ວິ ທີ ທີ່ ງ່ າຍ ໃຫ້ແຈ່ມໃສ, 

ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ການສະຫນອງ ພະລັງງານ ໃດກ່ໍຕາມ, ມັນແມ່ນຕົນເອງ

ມີ ແລະ ຍັງຄົງຢູ່ໃນ ຄວາມໂສກເສົ ້ າແລະ ຄວາມຕົກໃຈ ຂອງ hypnosis 
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ລະບົບທີ່ ຂາດອາຫານແລະ ພັດທະນາ.ແຕ່ວ່າສະຕິ ເປັນ

ແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ ອອກ ແລະຕົນເອງ ສ່ົງ ອໍ ານາດ ດ&ວກັນ ໄປ.

thunder psychedelic

intertwine Psychedelic ໃນ ສິ່ ງລົບກວນຂອງ thunder brave ທີ່

ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ ຜິດປົກກະຕິ ທີ່ ມາຈາກ

ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ ພວກເຮົ າ ໄດ້ຖື ກປົກຄຸມ ໂດຍການນີ ້ ໄດ້ trovoa-

psychedelic ໄດ້.ດີ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ມັນ radiates ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ສອດຄ່ອງ

ບໍ່ ມີ ອໍ ານາດ ຫືຼເກັດ , ທີ່ ຈະເປັນ ພ&ງແຕ່ pretext ສໍ າລັບການ

ຜິດປົກກະຕິ ຂອງ thunder ສີ ດໍ າ ໄດ້, cage ແລະ grunts 

ໃນຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແປກປະຫລາດ ແລະເລິ ກ ຂອງເຄື່ ອງດູດ ເຫດຜົນ

ເພາະວ່າມັນ ອອກ ລະດັບ ການ, ແລະຍ້າຍໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຢ່າງຫນ້ອຍ

ຄວາມລັບ , ໂລກ ກົດວ່າຂອງ ແສງ psychedelic ຄວາມລໍ າບາກໃນ

ໃຜມັນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ outwit , ຫຼື

ຄວາມສຸກຄວາມສຸກ ທີ່ ໄດ້ຖື ກຍ້າຍ ຍ້ອມສີ  prejudiced ໂດຍສີ ສະຫຼ&ງ

stagnant, ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ສ້າງຫລື  indulgence ແຕ່.imbued 

ມີ ຈິ ດໃຈຂອງ ຄວາມຄິ ດຂອງ ຊິ ້ ນສ່ວນຂອງ ຄວາມເປັນຈິ ງ

fragmented ຂອງຜູ້ ທີ່ ຈິ ນຕະນາການ ໂລກອື່ ນ , ຫ່າງຈາກ

ການຖືກລົບກວນ ທີ່  irritate ພວກເຮົ າເປັນ ເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ

scratch ຕາ, ຫຼື ພ&ງແຕ່ ພິບຕາ .ການເຄື່ ອນໄຫວນີ ້  alienated 

ການເຄື່ ອນໄຫວ ອື່ ນໆ , GLOW ແລະ spray ຈິ ດໃຈ ທີ່ ຫ່າງໄກແລະ

oblivious ກັບ ຄວາມເປັນຈິ ງ ທີ່ ງ່ າຍດາຍ ຂອງການເປັນ ທຸລະກິດ ຫືຼ
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hectic.Thunder ແມ່ນ psychedelic ແລະເຮັດໃຫ້ ໄປວິ ນຍານ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ສະແດງ , ຍ້ອນບໍ່ ມີ ແມ່ນ, 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຂະຫນານໄດ້ ຂອງຂ່າວລື ແລະ intransigent ເປັນ

bogeyman ໄດ້, ແລະບໍ່ ມີ ໃຜ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ກິນ ບຸກຄົນທີ່ ແປກປະຫລາດແລະ

ຊື່ ຂອງ preexisting ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ຈິ ງ.ເພາະສະນ້ັນ ທຸກຄົນທີ່ ເປັນ

unreal ມີ ເລື່ ອງ timeless , ແຕ່ວ່າມີ ສິ່ ງໃດແດ່, ຢ້ານກົວ, ຢ້ານວ່າ

deporteaza ຂອງ ໃນຂອບເຂດ ຂອງ 5 ຂະຫນາດ polígonas , 

ແລະຮູບແຂບ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ມີ ແນວໂນ້ມ ຫືຼແມ່ນແຕ່ ການ ລັກສະນະ

ໃດກ່ໍຕາມ, ລັກສະນະ ນີ ້ ແມ່ນວ່າ ຊີ ກໂລກ ໄດ້ແລະ apotheosis 

transcendent ໄດ້ ຄິ ດວ່າ.ບໍ່ ມີ ດອກ ຫລື ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ໃນ

filaments ຂອງແນວຄວາມຄິ ດ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ ວ່າເປັນຫຍັງ, 

ກໍາມະຈອນເຕ້ັນ ແມ່ນ ລັກສະນະ ທີ່ ເກີດມາ ເຄີ ຍເຫັນ , ແລະ

ການຕົກແຕ່ງ , ການເຄື່ ອນໄຫວ imitation ແລະຄວາມເຫມາະສົມ

ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ ຮູ້ແລະ ການຄໍ ານວນ

ຫນ້ອຍໄດ້.ບໍ່ ມີ ການຄິ ດໄລ່ thunder ແມ່ນທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະບໍ່ ແນ່ນອນ

ທີ່ ມີ ການ ທໍາມະຊາດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ວ່າ ແມ່ນໂງ່ ຄິ ດວ່າ ແຫລ່ງອື່ ນໆ ຂອງ

psychedelic ພະລັງງານ ແມ່ນ.Grind ແລະ grind ຫົວຫນ້າຂອງ

yore ໄດ້ແລະມີ desvanecestes ໃນໃບ ເປັນສີ ເຫືຼອງແລະ

ບໍ ລິ ໂພກໂດຍ bibliófagos , ແລະ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂ່ົມຂູ່ perseverance 

ຫນ່ວຍຄວາມຈໍ າ ລ້າສະໄຫມ ແລະເຮັດໃຫ້ ການປອມແປງແລະ

ມາດຕະການ ຂອງຕົນ.ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍ ຂະຫນາດ ອຸປະກອນ
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ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ rotulantes Abyssinians ແລະ laugh 

ຢູ່ thunder ຂອງ Abyssinian ໄດ້.ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ຂອງ

ໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ ແນະນໍ າ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ ແສງສະຫວ່າງຂອງ

ໄລຍະຜ່ານມາ , ຜູ້ທີ່ ເສຍຊີ ວິ ດຈາກ ນອກເຫນື ອການ ບຸກ

ອົງການຈັດຕ້ັງ ຊ້ັນສູງ ເປັນຄູຊັດເຈນ ຢູ່ໃນຄວາມຈິ ງ ເກີ ດຂຶ ້ ນ, 

ທັນທີ ທັນໃດ ໄດ້.ແຕ່ວ່າທັງຫມົດ ເປັນຄໍ າຖາມ ທີ່ ສົດໃສ , ແສງ ຫຼາຍຫືຼ

ຫນ້ອຍສົດໃສ , ແຕ່ວ່າມີ ພະລັງງານ ລັງສີ ທີ່ ບໍ່ ເຂົ ້ າກັນ ກັບ

ໄລຍະຜ່ານມາ , ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນການພັດ MO- ທີ່ ຜ່ານມາ.ແສງ

ທີ່ ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ພ້ືນຖານ ການປ່ອຍ ລັງສີ ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ ບໍ່

overshadow ແສງ ສະຫວ່າງ ແລະສົດໃສ ທີ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຕິດໄຟ

ໃນປັດຈຸບັນ momentum, ຫຼື ປັດຈຸບັນ .ສໍ າລັບ ໄລຍະຜ່ານມາ

intersects ມີ ປະຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ , momentum , ຄ້ັງທີ ສອງ ຫືຼ

ສ່ວນຫນຶ່ ງ , ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ ມີ ອິ ດທິ ພົນ ການພະລັງງານ ພະລັງງານຫືຼ

ສະຫວ່າງ ຂອງຕົນຂອງຕົນ .ພວກເຮົ າ ເພາະສະນ້ັນຈຶ່ ງ ສະເຫມີໄປໃນ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສໍ າລັບການ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ມີ ພະລັງ ແລະຈະແຈ້ງຂອງ ນໍ້າ

ecstasy ທີ່ ຕັດ ພະລັງງານລົມ ໃນຄວາມສຸກ ໃບຫນ້າ ຈົນກ່ວາ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ປິ ດ ຂອງສົງ ພືດຫມູນວ&ນ ປະມານ ຄວາມສຸກຂອງ

ການດໍ າເນີ ນການ ແສງສະຫວ່າງຫຼື ເປັນ enlightened ໄດ້, ເພາະວ່າ

ສິ່ ງທີ່ ຈະນັບ ເປັນທີ່ ແນ່ນອນ ແມ່ນພະລັງງານ ຫືຼແຮງດັນໄຟຟ້າ ຫຼາຍ

ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ ເອີ ້ ນ ໄດ້ impulse ໄຟຟ້າທີ່ ໂດຍການພ&ງແຕ່

ຊອກຫາຕ່ໍກັບ ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງຕົນ, 
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ແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ ຫນ້ອຍ , radiation ຈາກຊີ ວິ ດ ທີ່ ຜ່ານມາ, 

ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ນໍ າພາ ຫັຼກການຂອງ ແສງສະຫວ່າງ ການກະທົບ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ກໍາມະຈອນເຕ້ັນ ແສງສະຫວ່າງ unmasked , 

ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ພາບ ທີ ສອງ, ພ&ງແຕ່ເປັນການ ຄລິ ກທີ່ ງ່ າຍດາຍ

ແລະພ້ອມທີ່ ຈະ ເຮັດໃຫ້ເຖິງ ແສງສະຫວ່າງ ມີ ລົດຊາດຂົມ ແລະເບິ່ ງ

glances ອັນຕະລາຍແລະ ການເຜົາໄຫມ້ຂອງ envy ແລະຄວາມກ&ດຊັງ

ທີ່ ພ&ງແຕ່ ກວາດປະມານ ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ cling 

ກັບ ອົງການຈັດຕ້ັງ ສະຫວັນ ທີ່ ມີ ລັງສີ  .ດີ  radiation ແມ່ນ radiation 

ແລະນີ ້ ແມ່ນການປົນເປື ້ ອນ , ສະນ້ັນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ

ແສງສະຫວ່າງ ແສງສະຫວ່າງ ຂອງທ່ານໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ໃນເວລາ

ທັງຫມົດທີ່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ ທັງຫມົດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລັງສີ  , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ຄົນອື່ ນ, ມັນ

ເປັນເລື່ ອງຂອງ ລັງສີ ເປັນແລະບໍ່ ມີ ມາ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ມີ ແສງ innate 

ເຫ່ົຼານີ ້ ເພາະວ່າ ແຕ່ລະຄົນມີ ຄວາມສະຫວ່າງ ອັນບໍ ລິ ສຸດ ຂອງຕົນ , ຈະ

ຫິວນໍ້າ ແລະ ຈິ ນຕະນາການ ແລະ ການພັດທະນາ ພະລັງງານ ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ

ແລະການສ້າງ.magic ແສງສະຫວ່າງທີ່ ມີ ສີ ສັນທີ່ ຢູ່ໃນ ແສງສະຫວ່າງ

ຂອງຕົນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນ ບ່ອນທີ່ ມີ ຮ່ົມ ຂອງພະລັງງານ

ແສງຕາເວັນ ສີ ເຫຼື ອງ.ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ບໍ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ , 

ມີ ພ&ງແຕ່ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ທີ່ ເຫຼື ອ ແລະໃຫ້ຖື ກຂອງ foci ກັບ objectify 

ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ ຈະ ເບິ່ ງ .ດ່ັງນ້ັນບໍ່ ມີ ບໍ່ ແມ່ນຄວາມຈິ ງ , 

ແມ່ນ ຫມາກຜົນຂອງ ray ມີ ອໍ ານາດ ທີ່  alludes ພວກເຮົ າຮູ້ .ແຕ່ ຄີ
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ສະຕິ ແມ່ນຫຍັງ?ເປັນ ແນວໃດກ່ໍ ມີ ສະຕິ ຫຼື ເສຍສະຕິ lo ອຸປະສັກທີ່

ບໍ່ ແມ່ນຈະເປັນ ຈິ ງ ສໍ າລັບການ ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ທີ່ ຈະເຮັດ ແລະໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈ ວ່າທຸກຄົນທີ່ ເປັນຫົວຫນ້າ ສໍ າລັບການ

ປັດຈຸບັນ ໄດ້.ລາຍ ການນີ ້ ຈິ ງ ອຸປະສັກ ອຸປາທານ ແລະເວົ ້ າວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ໃນປັດຈຸບັນ ໃນເວລາທີ່  insurmountable 

ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ອຸປະສັກ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ.ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແມ່ນ

ມຸດຂຶ ້ ນແລະ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຫຼື ບໍ່ ຈິ ງ ທັງຫມົດ ອາໄສຢູ່ໃນ ນໍ້າ ດ&ວກັນຂອງ

ພາບລວງຕາ , ທີ່ ນ່ັງ ຂອງພຣະວິ ນຍານ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຜົນຕ່ໍ ພວກເຮົ າ

ຢູ່ໃນຄວາມຈິ ງ ເພາະວ່າບໍ່ ມີ ແມ່ນ, ຫຼື ຈິ ງແລ້ວບໍ່ ມີ ອຸປະສັກ ລະຫວ່າງ

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມສະຫວ່າງ ຂອງເສຍສະຕິ ໃນປະຈຸບັນ

ສະເຫມີ ໄປໃນ ສະຕິ ແລະ ບໍ່ ມີ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າສະຫງວນ ເພ່ືອຕົວເຮົ າເອງ

ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ເຊື່ ອວ່າໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ , ແຕ່ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ

ບໍ່ ມີ ກະແສ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼື  impulses ແມ່ນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຈິ ນຕະນາການ

creatures ດາເທິ ງສະຫວັນ ຍານອະວະກາດ ຜູ້ທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ມັນເວົ ້ າວ່າໃນ ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່

ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ແສງສະຫວ່າງ ຂອງຕ້ອງໄດ້ມີ ພະລັງງານຫືຼ ມາດຕະການ, 

ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ ທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ການແຊກແຊງ

ທີ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງ ແສງສະຫວ່າງ, ບໍ່ ໄດ້ຫ້ິຼນ ຫມາຍເຫດ

ແສງສະຫວ່າງແລະ ແມ່ນເພ່ືອຊອກຫາ ກັບໄປ ຂອງນາງ.

ແສງສະຫວ່າງ ທໍາມະຊາດ

ມັນເປັນພ&ງແຕ່ ທໍາມະຊາດທີ່ ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ຈະແຈ້ງແລະ
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ທໍາມະຊາດ, ມັນເປັນ ທໍາມະຊາດທີ່ ສອດຄ້ອງກັນ.ຄວາມສອດຄ່ອງ , 

ຄວາມທຸກຍາກ, ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ , ການຮັບໃຊ້ ຫວານຫູ ແຕ່ ເປັນ

ທັດສະນະຄະ accumulator ແລະບັນຫາ ສະຕິ ແຕ່ວ່າບໍ່ ເປັນ

ເລິ ກທີ່ ເປັນ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ ທໍາມະຊາດ.ລະຫວ່າງ ແສງສະຫວ່າງ

ທໍາມະຊາດ ແລະບໍ່ ມີ ອາການຊ໊ ອກ ຫນ້ອຍແມ່ນ ແລ້ວວ່າ ທໍາມະຊາດ

ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພວກເຮົ າແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ຮູ້ສຶ ກສະບາຍ

ແລະງ&ບສະຫງົບ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແມ່ນປົກກະຕິ

ແລະທໍາມະຊາດ .ອາກາດ , ຄວາມສຸກ ທໍາມະຊາດ ທີ່ ອ້ອມຮອບ

ພວກເຮົ າ, ທີ່  knocking ແລະ flees ແລະການສໍ າພັດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ , ການສໍ າພັດ ທີ່ ອ່ອນໂຍນ ສໍ າລັບຜູ້ ທີ່ ມັກ puffs 

ຂອງແສງສະຫວ່າງ .

ແສງສະຫວ່າງ ພະລັງງານ ນິ ວເຄລັ&

ແຫ່ຼງ ມີສັກຍະພາບ ຂອງພະລັງງານ radiates ພວກເຮົ າ ການປ່&ນແປງ

, ການປ່&ນແປງ ທາງຈິ ດໃຈ, ເຊິ່ ງຫັຼງຈາກນ້ັນ ພິຈາລະນາ hit ໂດຍ

ພະລັງງານ nuclear ນີ ້ .ພະລັງງານນີ ້  vibrant ແສງ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ

ທີ່ ສົດໃສ ຜົນກະທົບ ຂອງການເປັນ ທີ່ ຍອດຍ້&ມຂອງ mutations 

ແລະວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ບໍ່ ໄດ້ທົນທຸກ ແຕ່ເປັນ peacock ເປັນ seeps 

ພວກເຮົ າ impulses ຂອງ seized ແລະ ທີ່ ນໍ າໄປສູ່ ທີ່ ຈະເຮັດ.ເພ່ີມ

radiation ລະເບີ ດ ນີ ້ ເຄື່ ອນໄຫວ ແລະຈະແຈ້ງ.ເພາະສະນ້ັນ ພວກເຮົ າມີ

pinnacle ໃນ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ພະລັງງານ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ຈະເປັນ ຕົວແທນ

nuclear ທີ່ ແກ້ໄຂແລະ ຮອງ ແສງສະຫວ່າງ ເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ ການ
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unbalance ຍ້ອນວ່າມັນເປັນ ສິ່ ງທີ່ ດີ ເລີ ດ ຂອງການຫັນເປັນ

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໄດ້.ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ເຮັດໃຫ້ການ, 

ການປ່&ນແປງນີ ້ ທີ່  raises ພວກເຮົ າແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ

ພວກເຮົ າກ່&ວກັບ ລັງສີ .

ແສງ ຈິ ດແລະປະສາດ

ໃນຖານະເປັນ ຖ້າຫາກວ່າໂດຍ magic ຫຼື ປະສົມກົມກ&ວ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ທີ່ ດິ ນແລະ ທີ່ ເລື່ ອນໄດ້ ແລະຕີ ເຫ່ົຼານີ ້ ປີ ກ ແສງ psychotropic ວ່າ

fascinate ພວກເຮົ າແລະ ແລກປ່&ນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ

ການທີ່ ຈະເປັນ ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ດີ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ຫວັງສໍ າລັບການ

ເປັນ omen ບໍ່ ດີ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ກັບ ໂລກ ນີ ້ , ບ່ອນທີ່

ໃຊ້ເວລາເປັນ ເຄື່ ອງ ໃຊ້ເວລາ ພວກເຮົ າຫ່າງໄກມິຕິ ທີ່ ແທ້ຈິ ງແລະ

ໃຊ້ເວລາເຮົ າ ເຂົ ້ າໄປໃນ ໂລກຂອງປັນ, unreal ຫຼື ຄວາມສຸກໄດ້.

ເພາະສະນ້ັນມີ ມິຕິ ທີ ສາມ ຂອງກິດຈະກໍາ ປະສາດສໍ າຜັດ ແລະພະລັງງານ

ຊໍ້າ ເປັນ ເວລາທີ່ ເບິ່ ງ ຈາກທັດສະນະ ຂອງກັນ Crazy ໄດ້ ໂດຍ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ການທີ່ ຈະ ominous ອອກຊິ ເຈນ ແລະການໄຫຼ ໄຟ

psychotropic ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ດິ ນໃນ ທັດສະນະ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ

ແລະຂະຫນາດ voluptuous ແລະທີ່ ດີ ເລີ ດ ຜູ້ທີ່ ຍັງຄົງສາ ໃນ

episodes sporadic .ການຂັດແຍ້ງ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ລະຫວ່າງ ຄວາມເປັນຈິ ງ

ຂອງໂລກ ຫືຼແສງ ຫືຼຍ້ອນວ່າ ລັກສະນະ ທີ່ ມີ ແສງໄດ້.

Thunder
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ໃນຖານະເປັນ rift ຂົມແລະ ເຫ້ືຼອມ, infuriates thunder 

ວ່າພາກສ່ວນ ທີ່ ດິ ນຂອງ ຜູ້ລອດຊີ ວິ ດ ຂອງ amórfica 

ແລະແສງສະຫວ່າງ ໂປ່ງໃສ ໄດ້.ຊາວອົບພະຍົບ ຢູ່ໃນ ອົງການຈັດຕ້ັງ

ຊ້ັນສູງ ລົດຊາດຂົມ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ເຮັດໃຫ້ອອກ rage ການຄວບຄຸມ ຂື ້ ນ

ໂດຍແສງ lava ນີ ້ ແລະ ພະລັງງານ.ບາດແຜແລະການ ລ້&ງ

ແສງສະຫວ່າງ ຂອງການເປັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ບຸກ by blackouts 

ທາງລົບ ເຫ່ົຼານີ ້ ຢູ່ໃນ ຄວາມມື ດ ບໍ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງແລະ ພະລັງງານ

sneaky ແລະ ວ່າໃບ acalorar ໂດຍພະລັງງານ magma thunder 

ແລະເສີ ມຂະຫຍາຍ ຄວາມສຸກ ຂອງແສງໄດ້.ຄວາມສຸກຂອງ beams 

ແສງສະຫວ່າງ ຂອງມະ uncharacteristic ຈະເປັນ.

ໂດຍທ່ົວໄປ

ໂດຍທ່ົວໄປຮັກ ໂດຍທ່ົວໄປ, ຫຼື ຄວາມຮັກ ?

ຈະເປັນແນວໃດ ຄວາມຕ້ອງການ ນໍ້າມັນ ທໍາມະດາ ນີ ້ ບໍ່  virtual, ແລະນີ ້

ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ຈິ ດໃຈ ໂປ່ງໃສ kiss ແລະຫິວ ສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ສໍ າຄັນ ການພັດທະນາ ຂອງພະລັງງານ ລົມ ແລະການພົວພັນ

ໄຟຟ້າໄດ້.ໂດຍທ່ົວໄປນີ ້ ອຸປະກອນ egos ແລະບຸກຄົນ ທີ່ ມີ

ການປະເຊີ ນຫນ້າ ເຊື່ ອງໄວ້ໃນ ການເປັນຕົວແທນ ປະຈໍ າວັນເປັນ

ໃນການກິນ ອາຫານເຊົ ້ າ ຫລື ຄໍ່າ , ຫຼື ນໍ້າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພະລັງງານ

ຂອງມື ້ ວັນກັບ ໄດ້.ຫນ້າກາກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼື ຄວາມຄິ ດ lacerating , 

enquadramo ພວກເຮົ າໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ພະລັງງານຂອງ
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ຄວາມຮັກຫຼື ຄວາມຮັກຂອງ ການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ແລະ

ລູກປື ນເຈາະຂອງ ແຫຼມແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ເບິ່ ງ ຄວາມຮັກແລະຄວາມ

ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ ທີ່ ອາໃສຢູ່ ປ້ອນໂດຍ ສາຍໄຟທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ປິ ດລົງ , 

ເປັນພະລັງງານ incorruptible ໄດ້, ແຕ່ວ່າເປັນຄວາມຈິ ງ, ຕະຫຼອດໄປ!

ສະເຫມີ ໄຟຟ້າ ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະເບິ່ ງ ຫິວ ແລະຄວາມອົດທົນ ບາງ

invented monotony ຂອງມື ້ ແລະສະຫຼ&ງ ການປະເຊີ ນຫນ້າ

ທີ່ ເປັນຕົວແທນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງໃນ ຂະຫນາດກາງ ແມ່ນມີ ໄຟຟ້າ ສາຍ

ການວ່າງໄດ້.ບໍ ລິ ສັດ ເຂົ ້ າໄປໃນ ຈິ ນຕະນາການ ຂອງ motor innate 

ແລະ ຜູ້ບຸກເບີ ກ ຄວາມເປັນຈິ ງ ແຕ່ວ່າມີ choke ການຕິດຕ່ໍ

instantaneous.ຕິດຕ່ໍ ທີ່ ສໍ າຄັນ ກັບຊີ ວິ ດຂອງ motor , motor ນີ ້

ຈະມີ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ເປັນເອກະສັນ ແລະບໍ່ ໄດ້ຮັບ ໃນປະຈຸບັນ , 

ແຕ່ວ່າ oblivious ຂອງຄວາມເປັນຈິ ງ ອື່ ນໆເກືອບ imperceptible 

ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ສະຕິ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ບໍ່ ມີ !ມີ ສະເຫມີ ມີ ຢູ່ໃນ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ໂອກາດ ທັນທີ ທັນໃດ , ດ່ັງນ້ັນ ສື່ ມວນຊົນ ບໍ່ ສາມາດຈະ

ເປັນນໍ້າ ແຕ່ວ່າ ບໍ ລິ ການ ຢູ່ໃນ ຄວາມຄິ ດ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ

ການສື່ ມວນຊົນ ຄວາມຮັກແລະຄວາມ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ;

ກ່&ວກັບຄວາມຮັກ ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນສະເຫມີໄປ prowl 

ແລະສິ່ ງແວດລ້ອມ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ virtual ອື່ ນໆ ແລະການຄວບຄຸມ ນີ ້ ຫຼາຍ

ເປັນຂອງ ການເອົ າໃຈ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ບໍ່ ສາມາດ ປົດ ຕົວທ່ານເອງ

ຂອງຄວາມສຸກ ມັນສ້າງ , ແລະ proliferates ໃນການເຫ່ົຼານີ ້

ປະເຊີ ນຫນ້າ ເຄີ ຍປະຈຸບັນ ຂອງການສິ ້ ນ ຈິ ດວິ ນຍານ ທີ່ ທ່ານສະເຫມີ
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ຕ້ອງການຢາກ stifle.ສໍ າລັບການມັນ ບໍ່ ສາມາດຂາຍ ຊິ ້ ນສ່ວນຂອງ

ພະລັງງານ , ເປັນພະລັງງານ ແມ່ນຫນຶ່ ງແລະ ວັດທະນະທໍາ

ໃນຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ຂອງຕົນ, ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ

ທີ່ ພັດທະນາ ຄວາມເປັນຈິ ງ ຕ່າງໆ, ສໍ າລັບ ພວກເຮົ າມີຄວາມ virtual 

ແລະ ຈິ ນຕະນາການ , ມີ ພ&ງແຕ່ ໃນທີ່ ປະທັບ ຂອງຄົນອື່ ນ ຫລື

ກ່&ວກັບບ່ອນແລກ ໄດ້ເຊື່ ອງ ພະລັງງານ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫມ່ພະລັງງານ

ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ neutrons, ວ່າການເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນສັດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ

ແສງສະຫວ່າງ.ມັງກອນ ແສງ ສາມາດແສງ ເຖິງ!

ການໄຟຟ້າ

ປະຈຸບັນນີ ້  flowing ຜ່ານ ພວກເຮົ າແລະ revitalizes ປະຈໍ າວັນ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ mime ແພວ ແລະທຸກ

errant , ແມ່ນ!ຊາວນະຄອນຫລວງ ເພາະວ່າ ມັນອາດຈະມີ

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ບໍ່ ສະບາຍແລະ convalescent 

oppression ທີ່ ປະມາດ ກັບຄວາມເປັນຈິ ງ dualistic ແລະ

oppressive.ບໍ່  abatas ທ່ານກ່&ວກັບ poles ກະທົບທາງລົບ

ໃນປະຈຸບັນ ນີ ້  infiltrating subconscious ແລະການຫຸຼດຜ່ອນ

ອາການເຈັບປວດ ເລິ ກຂອງ ບຸກຄະລິ ກ ທີ່ ສໍ າຄັນແລະ ກົງກັນຂ້າມ, 

ພາກສ່ວນທີ່ ທ່ານ ແທນທີ່ ຈະໄດ້ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ transcendent 

ແລະຕໍາແຫນ່ງ ຂອງການຕ້ານ ວົງຈອນ ສານເຄມີແລະ ສານເຄມີ

feeder ຂອງພຣະວິ ນຍານ ຂອງ ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນ ແລະຄວາມສໍ າເລັດ , 

ຜົນສໍ າເລັດ ນີ ້ ຊຶ່ ງບໍ່ ແມ່ນ ການຍົກຍ້າຍ ເປັນ ທີ່ ສອດຄ້ອງກັນ Rida 
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feeders frantic ຄວາມສຸກ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ແຕ່ວ່າ ເຮັດແນວ ຈິ ດໃຈຂອງ

ຄື ້ ນຟອງ ສະນະແມ່ເຫັຼກ ຂອງຄວາມຄິ ດແລະ ລະບົບສາຍສ່ົງ

ຂອງໂຄງການນີ ້  .ລະບົບສາຍສ່ົງ ຂອງຄວາມຄິ ດ ທີ່ ເປັນຈິ ງແລະ

ກົດຈິ ດແລະການ ພັດທະນາ ວົງຈອນ ແລະບໍ່ ມີ ໃຜ ສາມາດ ປະຕິເສດ

ວົງຈອນ ເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ການແຜ່ກະຈາຍ ໃນປະຈຸບັນ ໃນອາກາດ timeless 

ຂອງ sensations ແລະຄວາມສຸກ ເພາະວ່າ ບີ ບບັງຄັບ ພວກເຮົ າໄດ້

ເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຈະ ພະລັງງານ ຈາກພາຍນອກ beta ຕົວ ທັງຫມົດ ແຕ່ວ່າ

ເສີ ມຂະຫຍາຍການ thirst ຂອງພວກເຮົ າ ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ .impulses 

ເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ຜົນກະທົບ ເພາະສະນ້ັນ ແນວຄິ ດ ຂອງພວກເຮົ າ

ແລະບາງເທື່ ອກໍ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ຫລື ພັດທະນາ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ໃນຄວາມຄິ ດ, 

ແຕ່ວ່າສາມາດ ນໍ າເອົ າຄວາມສຸກ ໄຟຟ້າ, ທີ່ ຕື່ ນເຕ້ັນຂອງການ ປະຕູຮ້ົວ

ຈະນໍ າໄປສູ່ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຈາກພາຍນອກ.

ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຟ້າ

ກະ ລົມທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຟ້າ ຂ້າມ ຂົວແລະ stairs ແລະ

infiltrates ການພະລັງງານ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າພາກສ່ວນ

ແລະພັດທະນາ witty ທ່າແຮງເປັນ.ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ ຄວາມງາມ beams 

ຂອງ ultra ທີ່ ລະອ&ດອ່ອນ ຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ມິດ eloquent 

ວ່າການເບິ່ ງການ ສໍ າລັບການ ເລັກນ້ອຍຫຼາຍ ສີ ຟ້າ, ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ, 

ຫຼາຍກວ່າ, ແລະພັດທະນາ ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ constellations ມີ ແຫນງ

profound ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະຈະຖື ກ ຫ່າງ ໃນຄື ້ ນ ບົກ ນີ ້ .ພະລັງງານນີ ້

ມີ ຜົນກະທົບ ຈິ ດໃຈຂອງ ສະຫຼ&ງ ພາຍ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງ ຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ
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ບ່ອນທີ່ ມີ ຮ່ົມ ຂອງສີ ຟ້າ , turquoise ຜົນກະທົບຕ່ໍ ມິດ ເລິ ກ

ແລະຍາວນານ , ມັນເຮັດ ຕົວມັນເອງ beams magical ຂອງ

madness ແລະ lovers delight ຂອງຄວາມງາມ ທີ່ ຫາຍາກແລະ ປັບສີ

ຟ້າ.ຫົວຂໍ ້ ຂອງຄວາມເຂ້ັມ twilight ນາງ ພັດທະນາແລະ ສ່ົງ ພະລັງງານ

ແລະຄວາມອົບອຸ່ນ ຂອງການປ້ອງກັນ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະ ຊື່ ນຊົມ ກັບ

ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ silence, ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ຫນ້າກາກທີ່ ຍັງຂາດ ແລະ

alludes ໃຫ້ພວກເຮົ າ ມີແນວຄິ ດ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ , ມັນເປັນ

ແທນທີ່ ຈະເປັນ ແສງສະຫວ່າງ ສີ ຟ້າ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງແລະ

ເຂ້ັມຂຸ້ນຂຶ ້ ນຄວາມສຸກ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະການມຸດ , ແຕ່ມັນ ມີ ຜົນກະທົບ

ແລະ ຜູ້ທີ່ ສະເຫມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ການເຄື່ ອນເຫນັງ ແລະການ

ດໍ າເນີ ນການອອກ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ສໍ າລັບມິດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະ ການອົດທົນຈົນ

ໄດ້.ນາງ ຢູ່ ໃນຄວາມຮັກແລະ ວິ ທີ ການທີ່ ພາຍ ເຫດຜົນ ແຕ່ການຮັບໃຊ້

ສະບ&ງອາຫານ ທີ່ ຈະ ອາລົມ, ມາແລະເອົ າ ຄວາມສຸກແລະຄວາມ lust 

ຍິ ນດີ  , ຄວາມສຸກ ທີ່ ເປັນ ພະລັງງານ ແລະ ບຸກລຸກ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແລະເປັນ frenzy ມີ ຄວາມຕື່ ນເຕ້ັນ ທີ່ ມີ ແສງ ສີ ຟ້ານີ ້ ທີ່ ຈະເຣັດໄດ້ ລົງ

ແລະ rolls abrochaການສະສົມຂອງ ພະລັງງານ ທີ່  deplete ກັບ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ຫາຍໄປໃນ ອະນາຄົດນີ ້  , ເຊັ່ ນ ແມ່ນສະເຫມີໄປ

ນໍ າສະເຫນີ ນີ ້ ແສງສະຫວ່າງ ການປ້ອງກັນ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົ າ

ພັດທະນາ ໃນລະດັບ ຂອງຄວາມສຸກ ທີ່ ສົດໃສ ຄວບຄຸມ ໄດ້.

cord ການພະລັງງານ

ພໍ ສົດໃສ ຂອງຄວາມກັງວົນ ທີ່ ເນ້ັນໂດຍຜ່ານ ອົງການຈັດຕ້ັງ
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ໂດຍຜ່ານການ ໄຟຟ້າ ສາຍ feeders ຄວາມຫວັງແລະ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ໃຫມ່ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະລາດ ທີ່ ໃບ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຄົງທີ່ ແຕ່ວ່າມີ

ແນວຄິ ດ ໄວແລະ ຕ້ອງການ.motion ເປັນອໍ າມະພາດ , ຄວາມກົດດັນ

ສູງເຖີງ ຢູ່ໃນຂອບ ແລະຄວບຄຸມ ຕົວຈິ ງ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ ລົງ

stairs ຂອງຄວາມຄິ ດ ທີ່ ຜູກມັດ ພວກເຮົ າ ກັບອື່ ນໆແຕ່ລະ ວັດ .ນີ ້ ຄື

ຄວາມຄິ ດຂອງ ladder ການທີ່ ພວກເຮົ າ ປະເພດ ພຶດຕິກໍາທີ່

ປະເຊີ ນຫນ້າ, ແລະເຄື່ ອນໄຫວແລະ ໂຄງຮ່າງການ ຂອງພວກເຮົ າ ໃນການ

ສື ບເຊື ້ ອສາຍຂອງ ແລະ ascent ຂອງປັດຈຸບັນ ຂອງຊີ ວິ ດ, 

ແສງສະຫວ່າງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ escalator ຢຸດ

ຈະພາທ່ານໄປ madness ຂອງຄວາມເປັນຈິ ງ ທີ່ ວ່າ ການແປ ໃນວິ ນາທີ

.Xxi , ພະລັງງານ , magic , costumes, ທັງຫມົດທີ່ ມີ ປະສົມກົມກ&ວ

ປາກົດຂື ້ ນ , ແຕ່ລະວັງ stairs ການ, ທຸກຄົນ ຈະບໍ່ ໄດ້ escalator ຂອງ

ຊີ ວິ ດ, ມີ ທຸກຄົນທີ່ ຮູ້ສຶ ກເມ່ືອຍ stairs ທີ່ ເພ່ີມສູງຂຶ ້ ນ ແລະໂດຍສະເພາະ

ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ສະຫນັບສະຫນູນ , ທີ່ ເປັນພ&ງພໍ ຫຼື ວ່າມັນເປັນ

ເລື່ ອງຂອງການດຸ່ນດ່&ງ.ຄວາມສົມດຸນຂອງ ພະລັງງານແມ່ນ ສໍ າຄັນ

ເພ່ືອຄວາມສົມດູນ ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະຢູ່ ແລະເພ່ີມສູງຂຶ ້ ນ

ໃນລະດັບ ຂອງການເປັນ ທຸກ, ແຕ່ທັງຫມົດບໍ່ ສົມຄວນທີ່ ຈະ ລົງໄປ

ຫຼື ການ ສະຫນັບສະຫນູນ ພວກເຮົ າກ່&ວກັບ ການສຶ ກເມ່ືອຍ

ຄວາມພະຍາຍາມ , ແລະຄວາມພາກພ&ນ ແມ່ນສໍ າຄັນ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຍົກສູງບົດບາດ ຕົວເອງໃຫ້ ພຣະວິ ນຍານຂອງ ການເສຍສະລະ ,

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ບາດເຈັບຫືຼ ຢຸດແລະ ນາງ ຈະໃຊ້ເວລາ ທີ່ ທ່ານ ຢູ່ໃນ
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ແສງສະຫວ່າງ ຂອງການເປັນ ການຄິ ດ.ຄວາມດຸ່ນດ່&ງຂອງ

ກໍາລັງພາຍນອກ ທີ່ ສາມາດໃຫ້ ບໍ່ ມີ , ຂ້ັນຕອນ ແມ່ນແຂງແລະການ

ປ້ອນໂດຍ ສາຍ ຂອງຄວາມຫວັງ ມາກັບ ສາຍ ໄຟຟ້າ ທີ່ ສໍ າຄັນ ທີ່ ສຸດ

ຂອງວົງຈອນ ຂອງຊີ ວິ ດ, ພະລັງງານທີ່ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນທ່ົວໂລກໄດ້ .

ແສງສະຫວ່າງ ຟູ່

Cai ແລະ burble , diluted ແລະຂະຫຍາຍຕົວ ເຂົ ້ າໄປໃນ

ແສງສະຫວ່າງ ການແຕກ ຄວາມປາຖະຫນາ impregnable , ມັນເປັນ

ພາບລວງຕາ effervescent ຄ້າຍຄື ການທັງຫມົດ ແສງສະຫວ່າງ

ຊຶ່ ງຫັຼງຈາກນ້ັນ crumble ເມ່ືອເວລາ ປະເຊີ ນຫນ້າ ກັບຄວາມເປັນຈິ ງ

ຈາກພາຍນອກ.Endowed ມີ ເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມປາດຖະຫນາ

ປອມ madness sporadic effervescent ເປັນ ການຂະຫຍາຍການ

ຄວາມຮັກແລະ ການປົນເປື ້ ອນ, ທີ່ ພັກ ຄວາມຄິ ດ ທັງຫມົດແລະ

ອະນຸຍາດໃຫ້ ລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແລະ ຈະ ເດັ່ ນ , ມັນ ເປັນການແລກປ່&ນ

ຂອງພະລັງງານ ຫມູນ , ຄໍ  effervescence ທີ່ ດີ , ເນື ້ ອໃນ luminous 

ແມ່ນບໍ່ ມີ .

ເຄົ ້ າ Lit

ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ຈະບັນລຸ ຍອດ ເລີ ດຂອງ

ເຄົ ້ າ ສົດໃສ, ເປັນ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີຮູບດາວ ທີ່ ໃຫ້ ທ່ານມີຊີ ວິ ດ

ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ ຄວາມຄິ ດແລະ ແນວຄວາມຄິ ດຫຼື ຄວາມຈິ ງ

ຄວາມຕ້ອງການ ຊີ ມັງ ໄດ້.ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກວ່າທີ່ ສວຍງາມ ເຄົ ້ າ lit ໂດຍ
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ການພະລັງງານ constelares ວ່າ ຂໍ ອຸທອນກັບ ການຮ່ວມພົວພັນ

ຄົງລະຫວ່າງ ດວງດາວ, ແລະ ພະລັງງານຂອງ ດາວ ຂອງນ້ັນແມ່ນ

ເປັນເອກະລັກ , ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ເວົ ້ າຫຍັງ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ຈິ ດວິ ນຍານ

ທີ່ ມີ ເຄົ ້ າ ຈະ illuminated ແລະຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບການ ປ່&ນແປງ

ແລະການນໍ າທິ ດ ແລະການສໍ າພັດດາວ ດຶ ງດູດ ຄວາມຄິ ດ.

ເດັກ ພະລັງງານ

ມັນ scares ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວິ ທີ ການ ພະລັງງານ ຫາຍ ໃນຄວັນຢາສູບ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ flame , ເຊັ່ ນ: ບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຕີຄວາມຫມາຍຂອງ

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ mica Coş.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜິດຫວັງ ໃນເວລາທີ່

ພະລັງງານ ອັນສໍ າຄັນ ໄດ້ຖື ກ ປາບປາມ ໂດຍ ການທີ່ ພັກ ແລະ

ໄປເຊຍກັນ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ບໍ່ ຕ້ອງສົງໄສ ຜ້າອັດດັງ ຂອງການກວດແກ້

ທາງດ້ານການເມືອງ ໄດ້.ຈິ ດວິ ນຍານ O ຂອງພະລັງງານ ບໍ ລິ ສຸດ ປ່&ນ

ທ່ານເຂົ ້ າໄປໃນ magic ແລະແມງວັນ ຈິ ດໃຈ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ

impulse ຂອງຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງແລະ ການປ່&ນແປງຂອງ ສິ່ ງທີ່

ມີ ການປ່&ນແປງ ຂ້ັນຕອນແລະການ ຮອບວ&ນ ສໍ າລັບການ

ທີ່ ທັງຫມົດທີ່ ຜ່ານການ ແລະ ການພັດທະນາ , ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ເຄີ ຍຢູ່ໃນ

ວິ ທີ ການຂອງ ຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ sofridão .

ຟຣີ ຕົວທ່ານເອງ ແລະຂະຫຍາຍຕົວ ຄຸນ ທໍລະມານແລະ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກາຍພັນຂອງ ຊີ ວິ ດ, ການປ່&ນແປງນີ ້ ທີ່

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ .
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ແສງສະຫວ່າງ ຂອງຊີ ວິ ດ

ນໍ້າຖ້ວມ madness ຂອງ passion ໄດ້.ເປັນຫຍັງ instinctively 

ຮັກແລະ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການຮັກ passions ແລະຄວາມຜິດຫວັງ

ເປີ ດ illusions ຫຼາຍ.deluded ແລະ ຮັກຂ້າພະເຈົ ້ າ ສຸມໃສ່ການແລະ

ເອົ າໃຈໃສ່ ໃນທ່ົວ ວິ ທີ ການ ຂອງຄວາມຮັກຂອງ ຄວາມຈິ ງ, ວ່າ pierces 

falsehood ໃດ.Naked ໃນພາກສະຫນາມ ມັກຫຼີ ້ ນຂອງ ອັນເປັນທີ່ ຮັກ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ກໍາລັງປະເຊີ ນ   ຄວາມຈິ ງທີ່ ຂອງ ການເປັນ , ສະນ້ັນ

ໄດ້ຮັບການຮັກ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ເຮົ າ ເລິ ກ conscientious ເປັນຫຍັງ

ຈະຖື ກຮັກແລະ ຍັງ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ dichotomy ຂອງ

ເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ທີ່ ດີ ຕອບສະຫນອງ ແລະ ຄວາມຮັກ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ, 

ພາສາ ນີ ້ ແມ່ນຖືວ່າ1 + 1 = 1, ໃນເວລາທີ່ ມີ ເຫດຜົນ ຫນຶ່ ງ ບໍ່ ສາມາດ

ມີ ຄວາມສຸກ ຫຍັງ.ດ່ັງນ້ັນ ຢ່າງມີ ເຫດຜົນ 1 + 1 = 2 , ຖື ກຕ້ອງ , 

ແຕ່ວ່າ ການປະພຶດ ຈະບໍ່ ມີ ການຜະລິ ດ ຖ້າຫາກວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ ບໍ່

ດ້ານວິ ຊາການ ແລະນໍ າໄປຖ້ີມ ທັດສະນະແລະ ຄຸນຄ່າແລະ ພຶດຕິກໍາ

ໂດຍທ່ົວໄປ , ດ່ັງນ້ັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນມີ ຕໍາແຫນ່ງເປັນ ສະຫະປະຊາ

ຢູ່ໃນພາກກາງ ຂອງ ກ້&ວພາລາສີ ໄດ້.ການດໍ າເນີ ນການ

individualistic ຫຼື ອື່ ນໆ ເຂົ ້ າໃຈ ແລະເປັນ ພ&ງແຕ່ແຫ່ຼງ ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ

ຄວາມສຸກ , ຫຼື ຈະ ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າ ການປະຕິບັດ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ

ເປັນ ຄວາມຈິ ງ.ດີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ບໍ່ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ເອົ າຊະນະ

ຂ້ັນຕອນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  , ມີ ເຫດຜົນຫືຼ illogical ຈະ criterion ສໍ າລັບການ

ຈໍ ານວນຫຼາຍຂອງ ທ່ານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
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ຢ່າງແທ້ຈິ ງ , ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລາ ຈາກ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ກັບເວລາ, ແລະໃນມ້ືນີ ້ ແມ່ນ donkeys hardlyດ່ັງນ້ັນ, ມີ

ຫຼາຍ donkeys ປອມ , ຜູ້ທີ່ ໂກງ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ໃຈ ເກີ ດຂື ້ ນ

ບາງຄ້ັງໃນ ພາລະບົດບາດ ນີ ້  , ໃຊ້ເວລາ ສະຫຸຼບ ຂອງຕົນເອງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ໄດ້ທີ່ ນີ ້ ສໍ າລັບການທີ່  , incidentally ກ່&ວກັບ follies 

ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ , ແລະທັດສະນະ ທີ່ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ ນັບຕ້ັງແຕ່ Crazy ແມ່ນ

ພ&ງແຕ່ຢູ່ໃນ ສະຖານະການ ສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ໃນເວລາທີ່

ການພິພາກສາ ຄົນອື່ ນ , ເຊັ່ ນ: ມັກຈະ ຂຶ ້ ນຢູ່ກັບ " ທີ່ ຢູ່ອາໄສ

."diverting ບາງສ່ວນຂອງ ສົມເຫດສົມຜົນ ວ່າຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເວົ ້ າວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ Crazy, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສົມມຸດວ່າ liked 

ປະຊາຊົນ ຈໍ ານວນຫຼາຍ ແລະເພາະສະນ້ັນ , ພວກເຮົ າ ບໍ່ ເຄີ ຍ ພໍໃຈ, 

ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ຄວາມຮັກຫຼາຍ ແລະເພ່ີມເຕີມແລະ ເພ່ີມເຕີມ ... 

ວ່າເປັນຫຍັງ ທະເຍີ ທະຍານ ນ້ັນ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ ເປັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າໃຈໃສ່ ຄໍ າຖາມ.Retreat ວ່າ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  , ທັງຫມົດ

ແມ່ນຟຣີ ທີ່ ຈະ ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ follies ໃນຄວາມຮັກ, ພວກເຮົ າມີ

ຄວາມສ່&ງແລະ ຈັດການ ມັກ.ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ໃນການເຊື່ ອຖື ວ່າມັນ

ເປັນຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຄວາມຮັກນ້ັນ , ວ່າເປັນຫຍັງ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບ ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າການທີ່ ກະຕຸ້ນ

ຜົນກະທົບແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ສະຕິປັນຍາ ຂອງຊີ ວິ ດ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ ແລະສ່ົງ ຄວາມຮັກນ້ັນ ຢ່າງຊັດເຈນແລະ spontaneously , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເວົ ້ າວ່າຍ້ອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສິ ດທິ ທີ່ ຈະ
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ໄດ້ຮັບການ ຮັກເນື່ ອງຈາກວ່າ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຮັກ ກັນແລະກັນແລະ

ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ກັບຊີ ວິ ດ ໂດຍຜ່ານການ ຫນຶ່ ງ ຄວາມພະຍາຍາມ

ແລະທິດທາງ ໄປຕາມເສ້ັນທາງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ◌້ ◌ໍ າຕາ ຫຼື

ອາການເຈັບປວດ .ມີ ຄວາມສຸກ ເປັນການ ສິ່ ງມະຫັດທີ່ ສະເຫນີ ທ່ານ

ຜູ້ປົກຄອງ ພະລັງງານ ສູງສຸດ.ການ ບົດລະຄອນ ແສງສະຫວ່າງໃນ

beams ທີ່ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ລະບົບ ແສງຕາເວັນ ຂອງມັນເອງ , ເຊື່ ອວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ບໍ່ ເຄີ ຍຢູ່ໃນ ຂອບເຂດ ທີ່ ຫ່າງໄກ captures 

ແສງສະຫວ່າງຂອງ ຄວາມຮັກ, ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ສາມາດແຜ່ລາມ

ໂດຍການຕິດຕ່ໍ , ກະຕຸ້ນໃຫ້ ຟື ້ ນຟູ ພະລັງງານ ເຫ່ົຼານີ ້ .ແລະ

ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະສະມະການ ຄື  1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus 

infinity.ດີ ພາກສະຫນາມ ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງ ສໍ າລັບກໍາລັງ

ສະນະແມ່ເຫັຼກ , ຜົນບັງຄັບໃຊ້ seductive ແລະດຶ ງດູດ

ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະຮູ້, ແລະຕອບສະຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການ

ຫຼື ພ&ງແຕ່ ມີ ຄວາມສຸກ.

ສະມາຄົມ ພະລັງງານ

ແສງສະຫວ່າງ: ຄວາມຮ້ອນ: ແສງຕາເວັນ : ພະລັງງານ : 

ການຄັດແຍກ : ນໍ້າລາຍ : kiss: ການແລກປ່&ນ : ຄວາມຮູ້ສຶ ກ : joy 

: ພັກ ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ : ວັນເດື ອນປີ ເກີດ : ອາຍຸ: ອາຍຸສູງສຸດ : 

ຄວາມອົດທົນ : ຄວາມອົດທົນ : Conquest : ການເສຍສະຫຼະ : 

ອາການເຈັບປວດ : Healing ການແພດ ສຸຂະພາບ : Vitality: 

ພະລັງງານ:ພະລັງງານ: impotence : ຜິດຫວັງ , ຄວາມໂສກເສົ ້ າ : 
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ການສູນເສຍ : Vertigo: dizzy : crazy : crazy ຫມໍ : ໂຮງຫມໍ: 

ການສູນເສຍ ຄວາມປາຖະຫນາ ຄວາມປາຖະຫນາ : ຕ້ອງການ: ຊະນະ : 

ຊະນະ ຮົບ : ສົງຄາມ : ການເສຍຊີ ວິ ດ , ການຫາຍສາບສູນ

ການສູນເສຍ : ບໍ່ ມີ : loneliness : ແນວຄິ ດ :ການສ້າງ: invention : 

ນອນ : cruelty : immoral : ການລົງໂທດ : ການລົງໂທດ : rebuke 

, ການປັບໄຫມ : ຕໍາຫຼວດ : ປົກປັກຮັກສາ : ຄວາມປອດໄພ: 

ສະຖ&ນລະພາບ : ຍອດ : imbalance : ຜິດປົກກະຕິ : ພະຍາດ : 

psychiatry : ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ: ການປິ່ ນປົວດ້ວຍ : 

ທາງດ້ານການຊ່ວຍ : ສັກ: ນາງພະຍາບານ : morphine : 

ຢາເສບຕິດ:ພາບລວງຕາ : ຄວາມຜິດຫວັງ : ຄວາມກັງວົນ

ວິ ຕົກກັງວົນ ແຮງດັນ : ການຕ່ໍສູ້ : ການຕ່ໍສູ້ : Fighter: ຜູ້ຊະນະ: 

ເຊື ້ ອຊາດ : ການແຂ່ງຂັນ : adrenaline : ຄວາມຢ້ານກົວ : 

ຄວາມຢ້ານກົວ : ບໍ່ ຕ້ອງສົງໃສ : ຄໍ າຖາມ: ຄໍ າຖາມ: ຄໍ າຕອບ : 

ຄໍ າຖາມ: ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ , ຄວາມສົນໃຈ;ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ , 

ມີ ຄວາມສຸກ : Orgasm : ຄວາມຮູ້ສຶ ກ : conscientious : 

ການບັນຊີ : ຄວາມຜິດ : ຄວາມຜິດ : ຄື ຊິ  : Free: ສິ ດເສລີ ພາບໃນ : 

ຍຸຕິທໍາ: ຄວາມຊື່ ສັດ : ຄວາມຈິ ງ , ຄວາມຈິ ງໃຈ , ຄວາມໂປ່ງໃສ : 

ເບິ່ ງບໍ່ ເຫັນ: Unreal: ບໍ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ : ຈິ ນຕະນາການ : ສ້າງສັນ , 

ຄວາມຝັນ : ນອນ : ສ່ວນທີ່ ເຫືຼອ : ສັນຕິພາບ:ສະຫງົບ : ອອກຈາກ : 

ຢຸດເຊົ າການ : ອາການ : ສັນຍາລັກ : Drawing : Pencil : 

ຢາງພາລາ: ຢາງ: Road : Travel: ການຂົນສ່ົງ: ຝຶກອົບຮົມ: line: 
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ເຂັມ pin: Sewing : ການດໍ າເນີ ນງານ : ການແຊກແຊງ : 

ການປ່&ນແປງ : ການປ່&ນຜ່ານ: ຂ້ັນຕອນ: ການປັບ : 

ການຈັດປະເພດ : Index:ເງື່ ອນໄຂ : ຄໍ າສັບຕ່າງໆ , ປະໂຫຍກ : 

ປຶ ກສາຫາລື  : ການສື່ ສານ : ການສະແດງອອກ : ສາທິດ : 

ການນໍ າສະເຫນີ  : Introduction : preamble : ການນໍ າ : Book : 

Sheet : ຕ້ົນໄມ້ ທໍາມະຊາດ : ລົມ: ອາກາດ: ທະເລ ໄຟ ແຜ່ນດິ ນໂລກ

, ລະບົບການ ແສງຕາເວັນ : ພະລັງງານ : ແສງສະຫວ່າງ : ພະລັງງານ : 

ray:) blue

ການປັບປຸງ ພະລັງງານ

ທີ່ ອາໃສຢູ່ ບໍ່ ພໍໃຈ ກັບ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ

ຂົງເຂດ ຂອງແສງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສີ ທີ່ ທັງຫມົດ ທີ່ ຈະທາສີ ໂລກຂອງທ່ານ

ແສງສະຫວ່າງ ເປັນອໍ າມະພາດ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຈະຢຸດເຊົ າການ ພວກເຮົ າຖ້າຫາກ ພວກເຮົ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ສື ບຕ່ໍ, ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງ ຢຸດເຊົ າການ ຖ້າຫາກວ່າມັນ

ແມ່ນ ການປະຕິບັດ ທີ່  unfolds ແລະສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ, ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ແລະ stimuli , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນເວລາທີ່ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ຕອບ

ກັບພວກເຮົ າແລະ ການປະຕິບັດ ສະຫນອງ ຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ອົດທົນ, ແລະ ທາງທີ່ ຈະ ເຂົ ້ າໃຈອື່ ນໆ ຈະຖືກ ເຊີ ນຫນ້າ ອາການເຈັບປວດ

.ນ້ັນຄື ຄໍ າຖາມ ທີ່ ວ່າເປັນຫຍັງ ການຟຣີ ພະລັງງານທີ່  paralyze 
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ພວກເຮົ າ ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລ້ວ.

ມີ ຄວາມກ້າຫານ ຄໍ າ ທີ່ ຮັກແພງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນຄໍ າສ່ັງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ

ການພິພາກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ ຈະເປັນ ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງເຫດຜົນ , 

ທີ່ ສາມາດຈະ ປົກກະຕິແລະ ຜິດປົກກະຕິ ໃຜ ... !ພວກເຮົ າທຸກຄົນ

ມີ ສັດທາ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີສັດທາໃນ ຜູ້ທີ່ ມີ ສັດທາ ໃຫ້ ວ່າກໍລະນີ

ຂອງຄວາມກັງວົນ ຂອງການຈະແລະ omniscient ແລະຄວາມຕ້ອງການ

ນີ ້ , ແຕ່ວ່າເປັນ harp ທີ່  alludes ແລະ ຍັງຂາດ ນໍ າສ່ົງ ສ&ງ mermaid 

ມີ ຂອງແອັກໂກ້ hallucinatory ໄດ້.ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ພັກຜ່ອນແລະ

ຮັບຟັງ ພວກເຮົ າມີ ສອງ ຫູ ແລະ ປາກ ເພ່ືອຮັບຟັງ ສອງເທ່ົາ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ສົນທະນາແລະ silence ແມ່ນ ການດໍ າເນີ ນການ ແລະບໍ່ ໄດ້

naive ຫຼື ການຄວບຄຸມ , ຈໍ ານວນຫນ້ອຍຕ້ານ ທ່ານຈະ ພະຍາຍາມ

silence ເຖິງແມ່ນວ່າ ສາມາດຈະ ທໍລະມານ ແຕ່ວ່າຄໍ າຕອບ ບັນຫາ

ວິ ຊາການ ຈໍ ານວນຫຼາຍແລະ silence ຄູ່ ແມ່ນ silent ແຕ່ສາມາດ

ເຮັດວ&ກເປັນ ອາວຸດ ທີ່ ດີ ເລີ ດ ປາຖະຫນາ ຖືກກະຕຸ້ນ ຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ ການຄວບຄຸມ ດ່ັງນ້ັນ ສະຫງົບລົງ ແລະຟັງ ຟັງ silence ໃນທ່ານ!

ຖ້າຫາກວ່າມື ້ ຫນຶ່ ງຈະ ໄລຍະທາງເປັນ

ຖ້າຫາກວ່າມື ້ ຫນຶ່ ງ ຈະເປັນໄລຍະ , ຈະ ທໍາລາຍ , scary, noisy ຫຼື

ສົດໃສ relentless , ສວຍງາມ, ສົດໃສ ແລະແຂງແຮງ ... ray 

ແຕ່ລະຄົນມີ ເປັນ ມະນຸດ ລັກສະນະ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ຮູບແບບ

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການດໍ າເນີ ນ , ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , 

ເຊັ່ ນ ray ແຕ່ລະຄົນ /ເປັນເອກະລັກ ແລະສະເພາະ .ດີ ຖ້າຫາກວ່າ
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ມື ້ ຫນຶ່ ງ ຈະເປັນໄລຍະ ຢ່າງຫນ້ອຍ ມັນແມ່ນ ຕ້ົນສະບັບ.ray ແຕ່ລະຄົນມີ

ຮູບແບບຂອງ ການດໍ າເນີ ນການ , ເປັນ ຢູ່ໃນ ທຸກເວລາ ປະຊາຊົນທີ່

ສ່ວນແບ່ງ ໃນເວລາທີ່ ເກີດຂື ້ ນ ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ ງ.ພວກເຮົ າມີ

ການສະແດງສຸດ beam ໄດ້ / ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົ າສາມາດ

ມີ ການປ່&ນແປງ ທິດທາງແລະ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ .ຖານກ່&ວກັບ

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ແລະໃຊ້ເວລາ ທໍາອິ ດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຂໍ

ພຣະນາມຂອງ ພຣະເຈົ ້ າ , ມື ້ ຫນຶ່ ງ ປາກົດວ່າ ຈະມີ ຄວາມເຊື່ ອຖື

ການສົນທະນາ ແລະຄວາມສັດທາ ທີ່ ມີ ຜູ້ຕິດຕາມ ຫນັງສື ພິມ

ຜູ້ທີ່ ໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ເລື່ ອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະອະທິບາຍ : ມີ

ທ່ານ ເກມສໍ າລັບການ ໃຫ້ມື ແລະ vehement ຂໍ ໃຫ້ ພຣະເຈົ ້ າ

ຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຄະແນນ ສູງສຸດແລະ ປະໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ອອກຄໍ າຄິ ດເຫັນ

ໄດ້.ຕ້ົມ ທີ່ ຮັກແພງ ເລື່ ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ລົງແຕ່ ຜູ້ທີ່ ສຸດທ້າຍໄດ້

ປ່ອຍອອກມາເມື່ ອ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ?ແຕ່ຫ່າງ ຈາກເລື່ ອງ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບອກທ່ານວ່າ ພວກເຮົ າມີ ການດໍ າເນີ ນການ ແລະການ

radius / ໄດ້ຮັບການ ສະແດງທີ່ ມີ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະໃນແຕ່ລະ

rolls dice ມີ ພະລັງງານ / ຮູບຮ່າງ / ການປະພຶດ ຂອງທ່ານ.

ຄໍ າສອນຂອງ ພຣະບິ ດາຂອງ ຈົບການສຶ ກສາ ໃນຄວາມສະຫວ່າງ

ຂອງຊີ ວິ ດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂໍ ຂອບໃຈທີ່ ພຣະບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ການປະກອບສ່ວນ ນີ ້

ຕ່ໍຄໍ າສອນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ ... ນ້ອຍຂອງ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

... ວ່າແມ່ນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ພວກເຮົ າ ... ພວກເຮົ າ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ໃນເວລາທີ່
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ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ເອົ າໃຈໃສ່ກັບ ຊີ ວິ ດ ... ໃນ ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົ າ ... 

ດ້ວຍ ຄວາມໄວ ເພ່ືອທຸກຄົນ

ແສງສະຫວ່າງ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ reflect'm ພ&ງແຕ່ Crazy

ໃນຕອນເຊົ ້ າ ສົດໃສ

ວິ ທີ ການ ທີ່ ດີ ນ້ັນ wake ເຖິງຢູ່ໃນ ໂລກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ມີ  canary 

ໃນການ ຮ້ອງເພງ, ປາ ກັບລອຍແລະ ອົກຊີ ເຈນທີ່ ເປັນໄມ້ຢື ນຕ້ົນ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫນີ ໃຫ້ທ່ານ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິ ດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ : pints 

canary ທີ່  enchants ກັບການຮ້ອງເພງ ຂອງນາງ.ລອຍນໍ້າ ໄດ້

Smarty ປາ ແລະບໍ ລິ ການ ໃນໄລຍະ ນໍ້າ .ແລະ bonsai Amazon ໄດ້

ວ່າຫາຍໃຈ ແລະດົນໃຈ .ໃນນີ ້ ສາມທຸກ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ຂອງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໂລກ glittering, ຂ້າພະເຈົ ້ າຖື ຫຼາຍກວ່າ ໂລກ ໂລກໃນ

ປ່ອງຢ້&ມທີ່ ປາຍ ໂລກ ເປັນມັນແມ່ນການ 20 ປີ ກ່ອນຫນ້ານີ ້  , 

ມີ ພ&ງແຕ່ ຕົວຢ່າງ ຂອງສະຫະພາບ ການ ກໍຍັງຢູ່ rep .Soviet 

ສັງຄົມນິ ຍົມ .ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ທັງສອງ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ທະເລຊາຍ, ທັງສອງ

ປະກອບດ້ວຍ ເມັດພືດ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຂອງດິ ນຊາຍ ຂອງທະເລຊາຍ

ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດ ໂລກ ສະຫະປະຊາ ໄດ້ , ໃນໂລກ ແມ່ນເພ່ີມຂຶ ້ ນ

ເຫ່ົຼານີ ້ ຢູ່ໃນ ສີ ຕ້ົນສະບັບ ຂອງຕົນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍຄວາມວ່າ

perseverance ແລະອີ ກ painted ໃນໂຕນ ສີ ຂ&ວເຂ້ັມແຂງສັນຍາລັກ

ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫວັງວ່າ.ໃນໂລກ ຂ&ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ຄິ ດວ່າ, ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ຖື ກລົບກວນ .

ໃນ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ ອົບອຸ່ນ ທີ່ ດີ ເລີ ດແລະ ໃນຕອນເຊົ ້ າ ສົດໃສ

ທີ່ ຈະຂ&ນ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ຄວາມຮັກ ບາງ ທີ່ ນີ ້ ຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ຈິ ນຕະນາການ ສູງ ຂອງ fellowship .

200 ວັນ ກັບ " vulgar " Filipe Moorish

ຂ້າພະເຈົ ້ າ woke ຂຶ ້ ນໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ວາ

ປົກກະຕິແລະ ການສໍ າຫລວດ rar ຫລັກສູດ ລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍຜ່ານ

ຫນັງສື ເຫ້ັຼມນີ ້ ຈະ ຂະຫຍາຍ ການເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ກ່&ວກັບ ວິ ທີ ການ ລະບົບສາຍສ່ົງ

ຂອງຄວາມຄິ ດແລະ equate ໄປ ເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະພະລັງງານ

ຂອງຕົນ.

ດ່ັງທີ່ ພວກເຮົ າ ທຸກຄົນຄິ ດວ່າ ກ່&ວກັບ ທັດສະນະການ ຫຼາຍ

ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໄດ້.

ຈິ ດວິ ນຍານ ທີ່ ມີ ປັດຈຸບັນ ຖື ກລົບກວນ.ວິ ທີ ການ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ເຫັນຕົວເຮົ າເອງ , ບໍ່ ແມ່ນການ ສະເຫມີໄປ naive.

ພະລັງງານທີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ .ຈິ ດໃຈຂອງ ບັນຫາທີ່ ມີ  misdemeanors 

ແມ່ນ perpetuated .

ສ&ງໃນ unison ສ&ງ ດັງກວ່າ ສ&ງ.
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ຄໍ າສັບຕ່າງໆແມ່ນ ການສະແດງອອກ ຂອງສິ ນລະປະ ເປັນ.

ຈາກຈຸດ ນີ ້ ຈະມີ ການດົນໃຈ.ຫ້ິຼນໃຫ້ເກີນແມ່ນ ຫົວໃຈ ທີ່ ມີ  rhythm 

ຂອງຕົນ ທີ່ ຈະຂະຫຍາຍ ເສ້ັນ.

ການ repression ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍ stealth.

ທັງຫມົດທີ່ ມີ  q ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ ຄິ ດກ່&ວກັບ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.ບາງຄ້ັງພວກເຂົ າ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ ປິ ດ .

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ຄິ ດວ່າ.ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ ໄປ ໃນປະຈຸບັນ .

ບໍ່  pratiques ຄວາມກ&ດຊັງ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່ ດີ .ບໍ່ ໄດ້ເວລາ ມີ ໂອກາດ

ໃນເວລາ ສິ ດທິໃນການ ທັງຫມົດ.

ບາງຄ້ັງພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າທົນທຸກ .ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ມີ

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ການສະແດງອອກ .

ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ຄວາມຊື່ ສັດ ຄວາມຈິ ງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ

ຫຼາຍຮູບແບບຂອງ ການສະແດງອອກ .

ເປັນ ທີ່ ດີ ແມ່ນ ມີ ຄວາມດຸ່ນດ່&ງ.

ການດຸ່ນດ່&ງການ ເປັນວົງຈອນ ປົກກະຕິ.ເປັນ ລະບົບປະສາດ ເປັນ

imbalance ໄດ້.ຄົນຮັກກັບຄວາມ ຄິ ດຄໍ າເຫັນ.

ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຄວາມບໍ ລິ ສຸດ .ແສງຕາເວັນແມ່ນ ແຫ່ຼງຂອງ

ພະລັງງານ.

257



ຄວາມຮັກ ວິ ທະຍາໄລ begets ເຫັນອົກເຫັນໃຈ .ຜິດປົກກະຕິ

ແມ່ນບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເກີ ດຂຶ ້ ນ.ທັງຫມົດ ໃນເວລາທີ່ ລື ມກ່&ວ ພວກເຮົ າ

ຕ້ອງການ.ມີ ສະເຫມີ ທັດສະນະການ ຫຼາຍ.ຫຼາຍ ຄວາມເຊື່ ອຖື

ແນວຄວາມຄິ ດ ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ .

ບໍ່ ມີ ສິ່ ງທີ່  irreparable.ທັງຫມົດ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບການ injustice.

ຄວາມຮັກເປັນ ແຫລ່ງທີ່ ມາຂອງ ຄວາມສຸກໄດ້.

ສະເຫມີ ໄປ ຄົນດ&ວແລະ ການປົກປ້ອງ.ມີ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຄິ ດວ່າມີ  .

ສ້າງຈິ ດສໍ ານື ກ ເປັນ flashlight ທີ່ ແຈ່ມແຈ້ງ ພວກເຮົ າ.

ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ການບໍ  .ບາງຄ້ັງ ພວກເຮົ າມີ ຄວາມຢ້ານກົວ.

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ເວົ ້ າວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຮັກ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຂ&ນ ສໍ າລັບໃຜ.

ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າ ບໍ່ ຕ້ອງການ

ທີ່ ຈະຈື່ ຈໍ າ ແຕ່ ເປັນການດີ ທີ່ ຈະຮູ້ວ່າ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າມີຄວາມ

ໂສກເສົ ້ າແລະ ສະເຫມີ ໄປ ຍອມຮັບມັນແລະ ບໍ່ ຊ່ອນ ຫຍັງ.

ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຄວາມອ່ອນແອ .ພວກເຮົ າທຸກຄົນ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ມີ ຄວາມສຸກຂອງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ໄດ້.

ໃນເວລາທີ່ ມີ ໂອກາດໄດ້ lurks ເປີ ດປະຕູ ສໍ າລັບເຂົ າໄດ້ .ມີ ພ່ີນ້ອງ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກກັບ ອື່ ນໆແຕ່ລະຄົນ ຮູ້ສຶ ກ.ບໍ່ ມີ ໃຜເປັນ ບໍ່ ມີ ໃຜ
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ແລະເພ່ືອໃຫ້ມີ ການມີສິ ດ ທັງຫມົດ ກັບ shine.

ທີ່ ເປັນ ສະເຫມີເປັນ ຫັຼກການ ທີ່ ດີ ເພ່ືອນທີ່ ເປັນ ກັນ ເອງ .

ປະຕິບັດຕາມ instinct ຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານ ເບິ່ ງ ໃນທາງບວກ.

ພວກເຮົ າ ທຸກຄົນສາມາດ ໄດ້ຮັບການຮັກ ແລະຮັກ ເຮົ າຮັກ

ແມ່ນໂດຍທ່ົວໄປ ແສງສະຫວ່າງ.

ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ຖື ກຮັກ ທີ່ ພວກເຮົ າຄວນ ເຄົ າລົບນັບຖື

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວ່າ.

ມັນເປັນຄວາມຮັກ ແລະເພ່ີມທະວີ ອັດຕາການ ເກີດລູກ.ສະເຫມີ ໄປ

ທີ່ ມີ ຄໍ າ ຢູ່ໃນເກມ crossroads ໄດ້.

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ !Capture ແມ່ນການຮ&ນຮູ້ !ກໍາແຫນ້ນ

ແມ່ນຄວາມຈິ ງ!ປະຕິບັດ ດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້!

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທີ່ ທ່ານມີ , ແມ່ນ, ພວກເຮົ າມີ , ເຂົ າເຈົ ້ າມີ !

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ທັງຫມົດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ!ແລະເຂົ າເຈົ ້ າມີ ພວກເຮົ າ!

ແລະຫັຼງຈາກທີ່ ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າມີ ?ພວກເຮົ າ ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົ າ
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ມີ !

ພວກເຮົ າ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າໄດ້ຖື ກ ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນ!

ການສ້າງ ການອອກແບບ ໂດຍຜ່ານການ !ແສງສະຫວ່າງ ຂອງຊີ ວິ ດ!

ການອອກແບບຈິ ນຕະນາການ ແລະຄວາມເປັນຈິ ງ !

dualism ລະຫວ່າງສິ່ ງທີ່ ເຮົ າຕ້ອງການແລະ ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງ !

ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງທີ່ ຖື ກ ແປຄວາມຫມາຍ ເປັນຈິ ງແລ້ວ!

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົ າ !ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ

ໄດ້ຮັບການ ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນ!ຫມາຍຄວາມວ່າ ປ່&ນແປງພວກເຮົ າ !

ການປ່&ນແປງ / mutation !ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນ ແລະການປ່&ນແປງ !

ການປ່&ນແປງ ຂ້ັນຕອນ ຂອງວົງຈອນ?ໂຄງການໄລຍະ ການຫັນປ່&ນ !

ອຸປະສັກ ການຫັນ !

ເອົ າຊະນະ ຮອບວ&ນແລະ ເອົ າຊະນະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ !

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະການມຸດ ຫລື ຄວາມຈິ ງ !

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ ການ / ບັນຫາ ນໍ າທິດລະຫວ່າງ subconscious 

ແລະ ສະຕິ !

ສະຕິ ແລະຜົນສໍ າເລັດ !ເສຍສະຕິແລະ ການຄາດຄະເນ !

ການອອກແບບຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!
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ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ !

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຢູ່ ໃນທັນທີ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີ !ພວກເຮົ າມີຄວາມ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ !

ໂລກ A!

ໂລກ A , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຫັນ ກັບພວກເຮົ າ !ພວກເຮົ າ ປະຕິບັດ ໃນໂລກນີ ້

ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ພວກເຮົ າ!

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງ ທ່ານ!

ທ່ານ ປະຈຸບັນ ກ່&ວກັບການ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ!

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ໃນໂລກ!

ທຸກ ໂລກ!

ສັບພະສັດ ຜູ້ທີ່ ມີ ຫຼື ບໍ່ !ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຫຼື ບໍ່ ມີ ຊີ ວິ ດ !

ຜະລິ ດຕະພັນ ແສງສະຫວ່າງ capture ແສງສະຫວ່າງ!ພະລັງງານ

ແສງສະຫວ່າງ!

ພະລັງງານ ພະລັງງານ!ພະລັງງານແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາ !

ຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນຢາກ !ຢາກ ແມ່ນທີ່ ແທ້ຈິ ງ !

ທັງຫມົດ ທີ່ ພວກເຮົ າ ສາມາດບັນລຸ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ!ທີ່ ແທ້ຈິ ງແມ່ນ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ

ແລະພຶດຕິກໍາ !ພຶດຕິກໍາ ການດໍ າເນີ ນການ !

ປະຕິບັດງານ ເປັນ ການຕອບສະຫນອງ ກັບໂລກ ໄດ້!ໂລກໃນ
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ປະຕິບັດງານ ແມ່ນການຫັນ !ການຫັນເປັນແມ່ນ ມີການປ່&ນແປງ !

ການປ່&ນແປງແມ່ນ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ!ການປ່&ນແປງແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາ

ຄົງທີ່  !ຢ່າງຖາວອນ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີຢູ່ໃນ EnCalcE ຂອງຕ້ອງການ ໄດ້!

ຄວາມປາຖະຫນາ ສາມາດ ບີ ບບັງຄັບ !ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າ

ຕ້ອງການທີ່ ສຸດໃນໂລກ!ຄວາມບໍ່ ພໍໃຈ !

ຈາກສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າມີ ແລະ ບໍ່ ມີ !ບໍ່ ມີ  unreal!ຄວາມຄິ ດ ບໍ່  factual !

factual ບໍ່ ມີ ບໍ່ ໄດ້ ສາມາດບັນລູ !ເປັນຫ່ວງ ບໍ່ ສາມາດບັນລູ !ເປັນຫ່ວງ

ທຸກທໍລະມານ !

ທຸກທໍລະມານ ນ້ັນບໍ່ ມີ  !

ສິ່ ງທີ່ ມີ ບໍ່ ໄດ້ດຶ ງດູດ ຄວາມຕ້ອງການ !

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ສິ່ ງທີ່ ເປັນ ບໍ່ ມີ !ພວກເຮົ າຈະ ບໍ່ ໄດ້ບັນລຸ

ຄວາມສຸກ!ຄວາມສຸກ ຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມ !

ພໍໃຈແລະເວົ ້ າ ທີ່ ວາງໄວ້ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ unattainable !

ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ !

ຜະລິ ດ ຊຶ ມເສົ ້ າ !

ການຊຶ ມເສົ ້ າ ທາງຈິ ດໃຈ ຂອງລັດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດໄດ້.

ບໍ່ ໄດ້ເຮັດ, ບໍ່  factual unreal!
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ໃນໂລກ ຄວາມເປັນຈິ ງມີ  unreal ອອກມີ!ກໍາລັງແຮງ ແລະເຫດການທີ່

ກໍາລັງ ຖື ວ່າ ເປັນໂລກ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ !

ບໍ່ ບັນລຸໄດ້ ເປັນທາງວິ ນຍານ !ທາງວິ ນຍານແມ່ນ ວິ ທີ ທາງທີ່

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ !ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ອາໄສຢູ່ ໃນຈິ ດໃຈ!

ພຣະວິ ນຍານ / predisposition

ສິ່ ງລະດົມໃຈ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ !

Impulse ການປະຕິບັດ !

ປະຕິບັດງານ ກ່&ວກັບຄົນອື່ ນ !ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດ !

ອື່ ນ ໆ ພວກເຂົ າ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມາ!ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເມ່ືອທ&ບໃສ່ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ

(ໂລກ )ໂລກ ທາງສັງຄົມ!

ການຮ&ນຮູ້ ພຶດຕິກໍາ !ຊັກຂອງ ຄວາມຮູ້!ຄວາມຮູ້ ຂອງຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງ!ອາວຸດ ຂອງຄວາມຮູ້ ຄວາມຮູ້!ການສ່ົງ ຄວາມຮູ້!

ລະຫວ່າງພວກເຂົ າ ທີ່ ພວກເຮົ າ ໃນໂລກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ !ຮູ້ຈັກໂລກ ແມ່ນ

ຈະຢູ່ໃນມັນ !

ພວກເຮົ າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມີ ໃນໂລກ ຂອງຄວາມຮູ້ !

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ມີຄວາມຮູ້ ບາງຢ່າງ!

ຄວາມຮູ້ ແບ່ງປັນ ແມ່ນການຮ&ນຮູ້ !

ການຮ&ນຮູ້ແມ່ນ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ !ຊີ ວິ ດແມ່ນ ການສື່ ສານ!ລາຍງານ
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ທີ່ ຈະກ່&ວຂ້ອງ !ຄວາມສໍ າພັນ ແມ່ນການ ພົວພັນ !

ພົວພັນ ແມ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນໂລກ !

ການສະແດງສຸດ ໃນໂລກໄດ້ຖື ກ ປ່&ນເປັນສີ  !ການຫັນເປັນ

ໂລກໂດຍຜ່ານການ ຄວາມຮູ້ ການພັດທະນາ !

ຂະບວນ ແມ່ນການ ມີຄວາມຮູ້ !

ຄວາມຮູ້ ແມ່ນຮູ້ ເຮັດ !ປ່&ນເປັນສີ ຄວາມຮູ້ ເຂົ ້ າໄປໃນໂລກ !ສະຕິປັນຍາ

ວັດທະນະທໍາ ?

ສະຕິປັນຍາ ອັນເປັນນິ ດ !

Infinite unreachable !

ເປັນ ຄົນສະຫລາດ ແມ່ນ utopian !Utopian ແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາ

ທີ່ ຈະບັນລຸ ໄດ້!ຈະ!

ຈະ ເປັນ ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນ !

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ !ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ຫັນປ່&ນ ໂລກ!

ໃນໂລກແມ່ນມີ ການຫັນ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ.ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ມີການປ່&ນແປງ

ໃນໂລກ !

ພວກເຮົ າແມ່ນຜູ້ ປ່&ນແປງໂລກ ໄດ້!ໂດຍຜ່ານການ ເຫດຜົນ!

ຄວາມຍຸຕິທໍາ ເຫດຜົນ!

ຄວາມຍຸຕິທໍາ ສິ ດເທ່ົາທ&ມກັນ !ສິ ດທິ ພ&ງແຕ່ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົ າຈະ
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ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ !ຫນ້າທີ່ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ !

ພວກເຮົ າຄວນຈະ ຍຸດຕິທໍາກັບ ໂລກ!

ປະຕິບັດມີ ສະຕິ ແລະເປັນພ້ືນຖານ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ!

ສະແດງທີ່ ມີ ຈິ ດສໍ ານື ກ ກັບຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ unreal!

ຈິ ນຕະນາການ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງທີ່  Unreal

ການອອກແບບ ຈິ ນຕະນາການຈະເປັນແນວໃດ ບໍ່ ມີ ໄດ້ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນ !

ການສ້າງ ພະລັງງານຂອງ ຈິ ນຕະນາການ !ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຈະສ້າງ

ແມ່ນຈະ ໄດ້ຟຣີ !ອິ ດສະຫຼະພາບ ແມ່ນການຮູ້ !ຈະຮູ້ວ່າແມ່ນ ທີ່ ຈະຫລິ ້ ນ!

ການຕີຄວາມຫມາຍ ແມ່ນຈະ !ເອົ າ ເປັນ ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ !

ຄໍ າຫມ້ັນສັນຍາ ເປັນ ພັນທະສັນຍາ !ພັນທະສັນຍາ ເປັນ ສາບານ !

Jura ແມ່ນ ຄວາມສັດຊື່ ຕ່ໍ !

ຄວາມຈົງຮັກພັກ ແມ່ນຄວາມຈິ ງ!

ຄວາມຈິ ງເປັນ ຫນຶ່ ງ!

Uno ເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ຫນຶ່ ງຂອງໂລກ !

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ພວກເຮົ າ ທ່ານ.ສັບພະສັດ .

ການຂະຫຍາຍຕົວ ແມ່ນ ການເປັນ.ເປັນ ແມ່ນບໍ່ ມີ .
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ມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ແທ້ຈິ ງເປັນ.

ມັນເປັນ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີຢູ່ແລະ ພວກເຮົ າມີຄວາມ

ໃນໂລກ!

ໂລກຂອງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະທຸກ inanimate !

ໂລກຈະກາຍເປັນ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ສໍ າລັບທ່ານແລະ

ສໍ າລັບພວກເຂົ າ .

ໃນໂລກແມ່ນມີ ການພັດທະນາ !

ຂະບວນ ແມ່ນການ ມີຄວາມຮູ້ ເພ່ີມເຕີມ!

ເປັນ ຄວາມຮູ້ ແມ່ນການມີ ຄວາມຮູ້!

ຄວາມຮູ້ ແມ່ນຮູ້ !

ຄວາມຮູ້ນີ ້ ແມ່ນ ປະສົບການ !ພະຍາຍາມ ຮູ້ສຶ ກວ່າມັນ !ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຄື ການຮູ້ !

ພ&ງແຕ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າ ປະສົບກັບມັນ !

ພ&ງແຕ່ຖ້າວ່າ ພວກເຮົ າ ໄດ້ພະຍາຍາມ !

ສິ ດເສລີ ພາບໃນ ທາງເລື ອກທີ່ ຈະ ປະສົບ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການ!

ສິ ດ, ຫນ້າທີ່ ທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການ ເຄົ າລົບນັບຖື !

ພວກເຮົ າ ບໍ່ ຕ້ອງການ, ບໍ່ ໄດ້ຮູ້ຈັກ!
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ພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ ຮູ້ວ່າພວກເຮົ າ ບໍ່ ໄດ້ ຫັນປ່&ນໄປສູ່ !ຄວາມຮູ້ ທີ່ ໄດ້ມາ !

ການ selves ຕ່າງໆ ໃນໂລກ!

ທ່ານບໍ່ ຮູ້ວ່າ , ທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ພະຍາຍາມ ຄໍ າຖາມອື່ ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!

elation ຂອງຮູບແຕ້ມ ກ່&ວກັບ ປະສົບການຂອງ ຕົນເອງ

ແລະໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້!

ບໍ່ ມີ ສິ່ ງທີ່  erroneous departing ຄົນອື່ ນໄດ້ ປະສົບການ!

ແລະມັນ ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທ່ົວໄປທີ່ ບໍ່ ດີ  !ສະຕິປັນຍາ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ທ່ົວໄປຂອງ ຊີ ວິ ດ!ສະຕິປັນຍາ ຂອງຊີ ວິ ດ!

ປະສົບການ ແບ່ງປັນ!

ຄວາມຮູ້ ທີ່ ໄດ້ມາ !ໂດຍຜ່ານການ ປະຕິສໍ າພັນ , ພົວພັນ ການຫັນປ່&ນ

ເປັນ!

ໂລກແມ່ນ ປະຕິສໍ າພັນ !

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ໃນໂລກ!ຂ້າພະເຈົ ້ າ am ໂລກ, ທ່ານ, ພວກເຮົ າ , 

ທ່ານ, ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ!ການແລກປ່&ນ , ມິດ !

ອາການແຊກຊ້ອນ ທີ່  !

ຄຸນຄ່າຂອງ ການແບ່ງປັນ!

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ດ&ວກັນກ່&ວກັບ ຂໍ ້ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ.ສັງຄົມ ທີ່ ພວກເຮົ າ ມີ.
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ພວກເຮົ າ ທັງຫມົດມີ ເພ່ືອນ!ລະຫວ່າງພວກເຮົ າ ພວກເຮົ າສາມາດ

ປະຕິບັດ !

ໂດຍການສະແດງ ລະຫວ່າງ ພວກເຮົ າພວກເຮົ າ ມີຜົນກະທົບ ມັນ!

ພຣະອົງ ໃນໂລກ!ການຈັດສັນ ຂອງໂລກໄດ້!ການປ່&ນແປງ !

ໃຫມ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ການຫັນເປັນ, ພວກເຮົ າ , ເຂົ າເຈົ ້ າ, ທ່ານ!A ໂລກໃຫມ່.

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ໃຫມ່.

ຄວາມຕ້ອງການ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ kiss ໄດ້ ... ຄື ກັນກັບ ຄົນທີ່ ທ່ານຮູ້ ?ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ kiss 

ເຊື່ ອງໄວ້ , ເຊັ່ ນ ວ່າພວກເຮົ າ surripiá- ອື່ ນໆແຕ່ລະຄົນ ໃນເວລາທີ່

ຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ kiss ຂອງປາ ທີ່

ທ່ານຮູ້ຈັກ !!ຫວານ ຫວານ ຮູ້ທ່ານ!ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຫ້ທ່ານ kiss 

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

insomnia

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ນອນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ ຕ້ອງການນອນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ .ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ ອຸປະສັກ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕື່ ນຂຶ ້ ນ ເປັນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ປະເຊີ ນກັບ ມັນມີ insomnia

wolf shadow Shadow Wolf Caricuao ໄດ້ສູນເສຍໄປ

ແຕ່ທີ່ ພົບເຫັນ .ການປ້ອງກັນ, ແຕ່ວ່າພ&ງແຕ່ ການເລື ອກ by .

ການໃຫ້ອາຫານ ຊໍ ານິ ຊໍ ານານ ຂອງທ່ານ ແຂງ ທາງເຄມີ ແລະ H20 
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fissile ພິມອອກ.ການ shadow ຂອງຕົນເອງ ບໍ ລິ ສຸດ ໄດ້ເຊົ າ

ສໍ າລັບການ ໄຟອັນຕລາຍແລະ ມີທີ່ ດິ ນ , Caricuao .ໃນຖານະເປັນ

wolf ໄດ້ຖື ກປົກປ້ອງ , ແຕ່ວ່າໂດຍ ທັດສະນະຄະ ຄົນດ&ວ , immersed 

ໃນຄວາມໂດດດ່&ວ ປາກົດຂື ້ ນ.ໃນມ້ືນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ&ນດ້ວຍ Caricuao 

wolf confronts ໂລກໄດ້ແລະ ຕີ ຄວາມຫມາຍມັນ .Friend 

ເປັນເອກະລາດ ບໍ່ ໄດ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລັກສະນະ ທໍາມະຊາດ

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າເປັນ newbie ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຊີ ວິ ດ ການກຸສົນ , 

embryo ໃນ Caricuao ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົບການສຶ ກສາ ທີ່ ມີ

ເລື ອດໄວຫນຸ່ມ ຈົງຮັກພັກດີ  , ມີ ຄວາມຊື່ ສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ລັກສະນະ fearless, ຢ່າງຮຸນແຮງ ຂອງຕົນໃນ ທີ່ ສໍ າຄັນ ແຕ່ວ່າ

ຍຸຕິທໍາແລະ ເຄົ າລົບຂອງ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານcompanion 

ແລະຫມູ່ເພ່ືອນ .ດ່ັງນ້ັນ companion ການເດີ ນທາງ ທີ່ ຊື່ ສັດແລະ

ການແຊກຊ້ອນ ສະເຫມີ ໄປ ຕີ ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ silence.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ພ&ງເລັກນ້ອຍ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຮູ້ວ່າ ເງົ າຂອງ

ຖະຫນົນຫົນທາງ ແລະ Caricuao Cª ໄດ້.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ wolf 

ມີ ຄວາມກ້າຫານ ແລະພຣະອົງໄດ້ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ເພ່ືອນ

ສະຫນິ ດ dumb ແລະ ນິ ຕິບັນຍັດ ສໍ າລັບການ ສິ ດເສລີ ພາບ

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.ຖ້າຫາກວ່າມີ ສິ່ ງຫນຶ່ ງທີ່  wolf ໄດ້ ເປັນ ອິ ດສະລະພາບ , 

ແຕ່ວ່າ ເຂົ າແມ່ນຜູ້ດ&ວ , ຢູ່ຄົນດ&ວ!ແລະຟຣີ !Wolf Shadow 

extrahuman ໂກລ ພະລັງງານ ໃນວິ ທີ ການ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

ຂອງການເປັນ.ເປື ອກ ຂອງເຂົ າ imposed ເປັນເອກະລາດ
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ເກມຂອງຕົນ ທໍາມະຊາດຂອງ ລັກສະນະຂອງ ເຊື ້ ອໄດ້.ການຕັດສິ ນໃຈ

ທີ່ ຈະແບ່ງປັນ cod ແລະດ&ວ ທາງວິ ນຍານ ວັນຄຣິ ດສະມາດ Eve 

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າມີ  wolf ຫຼື ແທນທີ່ ຈະ shadow wolf Caricuao 

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ດ&ວກັນ ຢູ່ໃນ unison ເຊື່ ອມຕ່ໍ ພ່ີນ້ອງ ໂດຍ ອາຫານແລະ

ເຄື່ ອງດື່ ມ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.ພວກເຮົ າ ໄດ້ຢູ່ຄົນດ&ວ ໂດຍ ການເລື ອກ?

Claros ແມ່ນຟຣີ ທີ່ ຈະ ຄິ ດຄ້າຍຄື ລັກສະນະ ວິ ທີ ການ.ມັນ

ເປັນຂອງປະທານ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ວັນຄຣິ ດສະມາດ ນີ ້  wolf ໄດ້ Caricuao 

, ແຕ່ເຂົ າ ປ່າທໍາມະຊາດ ສໍ າລັບການ ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງພັນທຸກໍາ

innate pulls ທ່ານ chromosomes ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ການຂອງລັດ ຂອງ

ຄວາມບໍ ລິ ສຸດ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃນທໍາມະຊາດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເອງ

.Enigmatic ເປັນວິ ທີ ທາງ ຂອງຊີ ວິ ດ ແຕ່ວ່າ ນໍ ້ າມັນເຊື ້ ອໄຟ ໂດຍ lust 

ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ ແລະມີຄວາມສຸກ ມື ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ ແຕ່ການຟຣີ

ຂອງທ່ານທີ່ ຈະ ຈໍ າກັດ ຫຼື ກໍານົດໃຫ້ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ wolf ເງົ າ ທີ່ ມີ ຫມູ່ເພ່ືອນ ແຕ່ uncharacteristic 

ໃນວິ ທີ ການ ຂອງການເຮັດວ&ກ ໃນວິ ທີ ການ unconventional 

ຂອງການບັງຄັບ ອື່ ນໆຂອງຕົນ , ແມ່ນຟຣີ ໂດຍທໍາມະຊາດ

ຂອງແມ່ແລະ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົ າ ຂະຫຍາຍຕົວແລະ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ

induced infiltrate ພວກເຮົ າ.Havana ສະໂມສອນ ເປັນຫົວໃຈຂອງ

madness ໄດ້ thirst ດ&ວກັນສໍ າລັບ ການປະຕິວັດ ແລະພວກເຮົ າ

ໃຊ້ເວລາ ບັນຊີ ຂອງພວກເຮົ າເປັນ , ໃນທີ່ ນີ ້ ເປັນ pact ຟຣີ

ແຕ່ໂດດດ່&ວ ທີ່ ມີ  instinct canine ສໍ າລັບ ການຮ່ວມມື .
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ດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບ ອັນເນື່ ອງມາຈາກ ທັງຫມົດ, ໃຫ້ ທ່ານທີ່ ທ່ານ ແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ!ເປັນແນວໃດທ່ານ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂອງທ່ານ?ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍ ທ່ານ ສໍ າລັບການມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າອ່ານ , 

ບາງທີ ອາດ ຢື ນຢູ່ ໃຈ !

ການຖ່າຍທອດຂອງ ພິຈາລະນາ ໄດ້ອ່ານ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລ້ວໄດ້ເອົ

elation ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢູ່ ຢ່າງຫນ້ອຍ ຂອງປະທານ ຢ້ານ eloquent ກັບ

ຊ່ົວໂມງ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລ້ວ ມະຫາຊົນ ເວລາທ່&ງຄື ນ ຫລື ເກມ

rooster ທີ່ ເປັນຄໍ າຖາມ ຂີ ້ ຮ້າຍໄດ້! ?

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ການ ecstasy ການສື່ ສານ ທາງ ການ silence 

ຕໍາ◌່ ສຸດທີ່ ແລະ ແຕ່ຂອງ echo ທີ່  separates ພວກເຮົ າ.ກິດຈະການ

ມີ ອາການເຈັບປວດ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນ ການປະຕິເສດ

ການງ່າຍດາຍຂອງ ການບາດແຜ.ອຸປະສັກ insurmountable 

ທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ເຄມີ ຂອງຮໍ ໂມນ ແລະທາງວິ ນຍານ ຈະສົດໃສ.

ອົງການຈັດຕ້ັງ ຊ້ັນສູງ ບຸກ ພວກເຮົ າສໍ າລັບ ການອອກດອກຂອງ

pansy ໄດ້.ໃນການຊອກຫາ clover ຄວາມຮັກ, ເພາະວ່າ

ຄວາມຮ່ັງມີ ຂອງ ປະກອບດ້ວຍໃນ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຂອງ ມະ

multifaceted ແລະສະເຫມີ ກັບ ສິ່ ງທີ່ ຈະເພ່ີມ ທັດສະນະນີ ້  .

ນອກຈາກນ້ັນ ອີ ກປະການຫນຶ່ ງ , ເປັນ ການເພ່ີມຂຶ ້ ນ ຄວາມຕ້ອງການ

ສໍ າລັບຄວາມເມດ ແລະຮູ້ສຶ ກ ວ່າ ຖື ກເນລະເທດ ພວກເຮົ າໄດ້

ເຊື່ ອຫມ້ັນຕົນເອງ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ໃນສື່ ມວນຊົນ ສັງຄົມນີ ້  .ເບິ່ ງ ທັດສະນະ

ຂອງ ຕົນເອງ ແລະ ແຍກ , ບໍ່  alie- ໃນຈະ ສໍ າລັບ ຄວາມປາຖະຫນາ
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ຫລາຍ ທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນໃນ ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ .ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ ຂອງຄໍ າ ນີ ້ , 

ເອກະສານອ້າງ ຂອງສາດສະຫນາ ທີ່ ດີ ແລະ ຄວາມສັດຊື່ ຕ່ໍ

ແລະການນັບຖື  , ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຍ້ອນການ ບໍ່ ມີ .ພວກເຮົ າມີຄວາມ

ບໍ ລິ ສຸດແລະ ທໍາມະຊາດໃນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສະນ້ັນ , ແລະ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງຫຼາຍ ກ່ວາ ເຫັນແກ່ຕົວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ຜູ້ທີ່ ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ

ສະເຫມີ ໄປ ບຸກລຸກ ທີ່ ມີ ຈຸດຂອງ ເຂົ າເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຄົນອື່ ນ.ອັກເສບ ໃຈ

ສາມາດ ເປັນການແລກປ່&ນ ທີ່ ງ່ າຍດາຍຂອງ ແນວຄວາມຄິ ດ , ມັນເປັນ

ການອຸທອນ ຮີ ບດ່ວນເພ່ືອ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທ່ົວໄປ.ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໃຫ້

ຫຼື ເອົ າມາໃຫ້ ຕົນເອງ ກັບປະເທດອື່ ນໆ ໄດ້.ບໍ່ ມີ ຫຍັງ trivial ຫຼາຍ

ປະຕິເສດ ສິ່ ງທີ່ ເຮົ າບໍ່ ຕ້ອງການ, ມັນ ເປັນງ່າຍດາຍ.ຄວາມຮັກແລະ

ຄວາມຮັກ ແທນທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄົນອື່ ນແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ທັດສະນະຄະ ຂອງ ການກ່ໍສ້າງ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ລະຫວ່າງມະ ພວກເຮົ າ, 

ທົນທຸກຈາກການ ປະສົມກົມກ&ວ ທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຮ່ວມກັນກັບ ທຸກອື່ ນໆ

.ພິມອອກໃນ ພຶດຕິກໍາ instinctive ພ&ງແຕ່ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ.ï

ການຂັດແຍ່ງ ເນື່ ອງຈາກວ່າຫນຶ່ ງ ແມ່ນໄດ້ຫັນ ເຂົ ້ າໄປໃນ selves 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ເຄີ ຍຮູ້ວ່າ ຕົນເອງ ວິ ທີ ການ ຈໍ ານວນຫຼາຍ

ແລະພວກເຮົ າ ຕ້ອງອົດທົນ ໃຫ້ຜົນຜະລິ ດ ອື່ ນໆ.ມັນເປັນປະເພດ

ມາເຖິງພວກເຮົ າ ທີ່ ເປັນ ສະເຫມີໄປເປີ ດ .ຄວາມສົນໃຈ ຫະພາບເອີ ຣົບ

ຂອງ ຕົວເອງດ້ວຍ ວ່າເປັນ ຕົວຂອງມັນເອງ ປຸ່ມ guys ທ່ານແລະສິ່ ງທີ່

ລະດັບຂອງການ ເຫັນແກ່ຕົວ ແມ່ນ.ດີ ປະຈໍ າຕະກູນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຄີ ຍມີ
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ການເປັນ cries that- ນ້ັນໂດຍ ທີ່ ທ່ານ ວ່າ ມີຢູ່ແລະວ່າ ມີຫຼາຍ eu 

ຂອງ eu ຂອງ ການຄລິ ກ ຈໍ າຕະກູນ.ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ ວິ ທີ ການທີ່

ໄດ້ມາໃບຫນ້າ ໃນບ່ອນແລກໄດ້ ແລະໄດ້ຮັບການ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ພ&ງແຕ່ ຕົນເອງ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເພາະວ່າທັງຫມົດ ຂອງ eu ໄດ້ that- ຮ້ອງ

pelo ຂອງ eu ຂອງ ໂລກ.ສໍ າລັບພວກເຮົ າ ຢ່າງດ&ວ, ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນ , 

ໃນເວລາ ທີ່ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການຢາກ ໄດ້ຮັບການ ຮ້ອງຂໍ ດັງສະຫນ່ັນ

ພ&ງແຕ່ເນື່ ອງຈາກ ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຂອງຫຼາຍ eu ຕ່ໍ eu 

ຂອງ.Loneliness ວ່າ ຄໍ າວ່າ ຮັກຕົນເອງ , ມີ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ສ້າງ ໃດ

ຫຼາຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮັກທ່ານ.ຄວາມຮັກ: ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ທ່ານ Vincit ຫມົດ

ຮັກເອົ າຊະນະ amor ທັງຫມົດ.

ໂອ້ຍຖ້າຫາກ ພວກເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ ພວກເຈົ ້ າຢາກແລະ ບໍ່ ມີ ທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກ

ແລະເປັນຫຍັງທ່ານ ບໍ່ ຄວນ ກັງວົນ ສິ່ ງເສດເຫືຼອ ນີ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ມັນເປັນ ທີ່ ຮ້າຍແຮງ ແລະຍາວ ມາ ນັບຕ້ັງແຕ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເບິ່ ງບໍ່ ເຫັນບໍ່ ໃຫ້ ທີ່ ສົມບູນແບບ ເປັນຈະເປັນ feat ທີ່ ທ່ານເຂົ ້ າມາ ແລະ

ທ່ານເອົ າມາໃຫ້ trouxesses ບໍ່ ໄດ້ແມ້ແຕ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ O

ອາການເຈັບປວດ ແລະ ບໍ່ ຕ້ອງການ ພະລັງງານ ແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່

ສາມາດຕ້ອງການ ຂ້ອຍຕ້ອງການ ກອງປະຊຸມ ຈຸດໃດຫນຶ່ ງແມ່ນ

ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງ ມີ ຊີ ວິ ດ ການໃສ່ສີ ຫຼາຍ ທີ່ ມີ ສີ ສັນຫຼາຍ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

pints ທີ່ ບໍ່ ຄວນ ຈະຢູ່ທີ່ ນີ ້ ຕ່ໍໄປ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງ

ໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ການເຮັດສວນ ດອກໄມ້ ແລະຫຸຼດລົງ ກີ ບດອກມີ ສີ ຂາວ

ຍາວ lapse ແລະຄວາມປາຖະຫນາ ບໍ່ ເຄີ ຍ ຢູ່ຄົນດ&ວ , ແຕ່ວ່າ
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ຖ່າຍໂອນຂໍ ້ ມູນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນທີ່ ນີ ້ ທ່ານ ມີແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ

ທ່ານຢູ່ທີ່ ນີ ້ ແລະຕາ ສີ ນໍ້າຕານ ງາມຂອງທ່ານ ແມ່ນຄ້າຍຄື ເວີ ທະເລ

ເຂົ າເຈົ ້ າພ&ງແຕ່ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າທ່ານ ເຕື ອນຂ້າພະເຈົ ້ າ

woke ຂຶ ້ ນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ woke ເຖິງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄວ້ໂດຍບໍ່ ມີ ຊໍ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນຕົວເອງ ຍາວ ແລະຄວາມປາຖະຫນາ ຫ່ໍ passion 

ໃນການທັງຫມົດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ແລະຈື່ ຈໍ າ kisses ເຂ້ັມແຂງ, 

hugs ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ທັງຫມົດທີ່ ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ ແລະໄດ້ຮັບ ແລະ ຖາມຈະບໍ່

ເກີດ ການເກີດໃຫມ່ ຂອງການເປັນ, ແລະບໍ່ ໄດ້ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ຢູ່ໃນ

ຄວາມຮັກ ໂດຍບໍ່ ມີ ອາການເຈັບປວດ ໄດ້ເຫັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຢາກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ນຶ ກເຖິງ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະສິ່ ງທີ່ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ທັງຫມົດ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ສາມາດ ຢື ນຢັນ ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມຮັກ, ການດູແລ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈ , passion ສໍ າລັບ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ວ່າຄໍ າສັບ ບໍ່ ເຄີ ຍ ເວົ ້ າວ່າບໍ່ ມີ ກັບຫົວໃຈ ແລະ

ມີ ການລໍ ຖ້າ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຖື ກຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການບໍ ລິ ຈາກ

ແມ່ນເປັນຄວາມຈິ ງ ແມ່ນບໍ່ ມີ ທີ່ ຈະໃຫ້, ໂດຍບໍ່ ມີ ການຄໍ າຮ້ອງຂໍ

ຫຼື ຕ້ອງການ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ຍິ ນ ພາກສ່ວນທີ່ ບໍ່ ເປັນ , ເຮັດໃຫ້

ການຊອກຫາ ເພ່ືອຊອກຫາ ຊ້ວນ elixir ແລະ ສົມກ&ດທີ່ ບໍ່ ມີ

ຄວາມເທ່ົາທ&ມກັນ , ມີ ພ&ງແຕ່ ຊັບສົມບັດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຄໍ າ ອັນ

ຄວາມຮັກແລະຄວາມ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກ

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ບອກທ່ານ ວ່າທ່ານ ໄດ້ເຫັນມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

deeper, ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຫັນ ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ແປ ເປັນ ພະລັງງານ
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ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໄດ້ເກີ ດມາ ເປັນ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເຫັນ

ພາຍໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອຢາກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະທ່ານ ໄດ້ຂ&ນວ່າ, 

ແລະບໍ່ ໄດ້ ໄປເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ

ຄວາມຮັກ, ມັນແມ່ນການບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າ ຕ້ອງການຢາກແຕ່

ໄດ້ບໍ່ , ແຕ່ ເສຍດາຍທີ່ ຮັກ ຈິ ງເປັນ ເຂົ າຊອບ ທີ່ ຈະເບິ່ ງມັນ

ຂະຫຍາຍຕົວໄປ dusk ເກີ ດຂຶ ້ ນທັງຫມົດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຢ້ານກົວ, 

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ສ່ັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງ ຫຸຼດລົງນອນຫລັບ

ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ ເປັນມື ພາຍໃຕ້ ຫົວໃຈ ເປັນໄດ້

ໂດຍບໍ່ ມີ ປ່ອງຢ້&ມ ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງ ທ່ານແຕ່ ໄດ້ພົບກັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ນໍ້າຫອມ ແມ່ນ ມັນ ມີ ກ່ິນຫອມ ຂອງໄມ້ຈັນ ແລະ ມະລິ ຟັງ ແຕ່

ບໍ່ ໄດ້ຍິ ນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຮູ້ ແມ່ນບໍ່ ມີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຖື ກຮັບຮູ້

ໃນມ້ືວານນີ ້ ແມ່ນການ ດ&ວກັນ, ແຕ່ ໃນມ້ືນີ ້ ແມ່ນ ໄດ້ເຫັນ

ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , ກ່ິນ ແລະໄດ້ຍິ ນແມ່ນ ໃບຫນ້າເພ່ືອ ປະເຊີ ນກັບການ

ເປັນເອກະລັກ ແມ່ນການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງພິເສດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຈັບປວດ

ແລະມັນແມ່ນການ ທີ່ ຈໍ າເປັນ ການຫາຍໃຈແລະ ຫາຍໃຈເອົ າ ລົມຫາຍໃຈ

ສໍ າລັບທ່ານ, ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງທ່ານ , ບໍ່ ໄດ້ ຮູ້ສຶ ກ ແລະບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ສຸດ ເພາະວ່າທ່ານ

ບໍ່ ມີ , ໄກ ແຕ່ນີ ້ ຖາມ ຄູບາອົງຫນຶ່ ງ ທີ່ ຈະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຕ່ໍໄປ, 

ອະນາຄົດແລະ guessed ວ່າໄດ້ ມີ ຢູ່ໃນ ພ້ືນຖານຂອງ, ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້&ມ

ທີ່ ຈະເບິ່ ງ ບໍ່ ເຫັນ ທ່ານ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໃຫ້ ທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມ

ຕົວທ່ານເອງ ທີ່ ມີ ອາກາດ ການປະຕິບັດ ເຂົ ້ າໄປໃນ ທະເລ ໃຫ້ ທ່ານຮູ້ວ່າ

ມີ ກ່ິນຫອມຂອງ ການຫາຍໃຈ ຊຸ່ມ ທະເລແລະ ຄວາມສຸກ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ
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ເຈົ ້ າໄດ້ເຫັນ ທະເລ, ດິ ນຊາຍໄດ້, ປ&ກ, ອາກາດແຕ່ ການຫາຍໃຈ

ຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແສງສະຫວ່າງ ຢາສູບ thoughtfully ແລະມີ ຄວາມສຸກ

ປະສົມກົມກ&ວ ລະຫວ່າງການ ແລະວິ ຊາ ການຄິ ດ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

wander ລະຫວ່າງ ແຖວເກັດທີ່ ຢູ່ ແລະກະແສ ໃນການຄິ ດ

ແນວຄວາມຄິ ດ ແລະຈຸດປະສົງ ຕິດຕ່ໍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ນັກຂ&ນແລະ

ຜູ້ອ່ານ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ອ່ານ ສາຍ ທີ່ ຈະ fuse ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຂ&ນວ່າ, 

strange , ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າຄົນທີ່ ອ່ານມັນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ຢາກ ຈະ

ສາມາດບັນລຸ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບ່ົງບອກ ຫຼື ຈະເປັນ ຢາສູບ

vague ໄດ້ອອກໄປແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະໄດ້ຮັບ ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ເປັນຮູບແບບ

ຂອງການເປີ ດເສລີ ທາງວິ ນຍານແລະ ສິ ນທາງປັນຍາ ທີ່ ເຮັດໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າດີ ຕ້ອງການ ອ່ານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນເນື ້ ອໃນ

ແລະສະຫວັດດີ ຂ້າພະເຈົ ້ າເລື ອກ ສໍ າລັບປະເພດ ຂອງການຂ&ນ

concrete'm ທ້າຍ ຫຼາຍບໍ່ ແສງສະຫວ່າງ ແລະພະລັງຫລາຍ ແຕ່

ໂດຍຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ , ຈິ ດໃຈ

ຂອງຄົນອື່ ນຮັກ ຄໍ າປະເພດ vociferous ສໍ າລັບຄົນ ທີ່ ມັກການ ອ່ານ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຮັກຫລາຍກວ່າ , ສະຫລາດແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າກັບ

ແຂນເປີ ດ ທີ່ ຈະຮັກ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໂດຍບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງແລະ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ທີ່ ຕ້ອງການເປັນ ເດັດຂາດ ໃນຄໍ າສັບຕ່າງໆ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍກົງ ແລະສີ ມັງ, ຕ້ອງການ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ
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ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ ຫນ່ວຍບໍ ລິ ການອ່ານເພ່ືອ ເປັນພ່ີນ້ອງກັນ writer 

ດ່ັງນ້ັນ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສະເຫມີ  spontaneous 

ແຕ່ ການອຸທອນກັບ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງ ຂໍ ້ ຕົກລົງ ຄໍ າ ລະຫວ່າງ

ຕົວອັກສອນທີ່ ເຂົ ້ າມາຮ່ວມກັນ ແລະປະໂຫຍກ ຮູບແບບ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ

ສະເຫມີ ໄປ, ແລະຈິ ງຫຼາຍ ຄິ ດ ຄວາມຫວັງ ຄໍ າວະລີ  meditative ຂໍ ອະໄພ

ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ແຕ່ວ່າມັນເປັນ ດີ ທີ່ ຈະຄິ ດຖ້າຫາກວ່າ

ພ&ງແຕ່ກ່&ວກັບ ໂງ່ ດ່ັງທີ່ ມັນເປັນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ມີ ຢູ່

ພ&ງແຕ່ກ່າວວ່າ ຍັງມີ ຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ງ່ າຍດາຍ ຫືຼປະກອບ

ໂດຍຜ່ານການເປັນ Filipe Moorish ທ່ົວໄປສໍ າລັບ ທັງຫມົດ

ຜິດປົກກະຕິ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອ່ານ ມັນບໍ່ ແມ່ນ ຄວາມບໍ່ ມີ ໃຈ ທ່ົວໄປສະນ້ັນ

ເພ່ືອອ່ານສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາລະພາບ,

ຂ້າພະເຈົ ້ າອ່ານ ພ&ງເລັກນ້ອຍແຕ່ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່ານີ ້ ແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ທ້າທາຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະອ່ານ ແລະສື ບຕ່ໍການ ອ່ານແລະ ຄິ ດວ່າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ບຸນຄຸນແລະ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ກ່ວາທີ່ ຄິ ດວ່າ ຄົນອື່ ນ ຄິ ດວ່າ

ຄວາມຄິ ດຂອງ?ບາງທີ ບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກຄື ກັບ

ລະດູຝົນ ໃນແຜ່ນຫີນ ເຂົ ້ າສູ່ ຮູ sidewalk ໄດ້ຖື ກ ສະຫະປະຊາ ພາຍໃຕ້

ດິ ນຊາຍ ແລະໃນທ່ົວໂລກ tough ແລະຄວາມຕ້ອງການ ການເຊື່ ອມຕ່ໍທີ່

ສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ມີ ຊ່ອງ ຫຼື ແກນ ອື່ ນ ຈ່ົງເບິ່ ງ ກ້ອນຫີນ ສາຍພົວພັນ

ປະສິ ດທິພາບ , ແຜ່ນດິ ນໂລກ , ດິ ນຊາຍ ໄດ້ຍ່າງໄປເທິງ ພວກເຂົ າ

ດ່ັງນ້ັນປະຕິສໍ າພັນ ການພົວພັນ ລະຫວ່າງກ້ອນຫີນ ເຢັນ ມີ ຫຼື ບໍ່ ມີ
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ດິ ນຊາຍ ຫືຼແຜ່ນດິ ນໂລກ ແຕ່ ສະຫະປະຊາ ໂດຍມື ຂອງ mason ຜູ້ທີ່

ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມແລະ ດີ ພ້ອມ ຮັກໃນໄລຍະ ທັງຫມົດ ໃນທ່ົວໂລກ

ຄວນໄດ້ຮັບການ ສະຫະປະຊາ ເປັນ cobblestone Mason ໄດ້

ເປັນຜູ້ຊາຍ ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍ ແກນ ຕ່າງໆແລະ ບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຫົວໃຈຫີນແຕ່

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ moldable ການ ສິ ້ ນອື່ ນໆ ຄວນຈະເປັນ ຊຸດຂອງຕ່ອນ

ທີ່ ຮ່ວມກັນ ຢື ນ ໃດ ນໍ້າ ຫຼື ໃສ່ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ dare ທໍາລາຍ ການທ່ອງທ່&ວ

ທີ່ ພວກເຮົ າ ຍ່າງນ້ັນ ແມ່ນປະຊາຊົນ ທຸກທໍລະມານ ການໂຫຼດ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ

ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຜົນກະທົບແມ່ນ ຄະນະກໍາມະ

ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ-t ການສິ ້ ນອື່ ນໆ ທີ່ ມີ ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຈະຕ້ອງ

ມີ ດິ ນຊາຍແລະ ຝຸ່ນ ທີ່ ຜູກພັນເຮົ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈຸດອ່ອນ, ພ&ງແຕ່ໃສ່

ຫຸຼດຜ່ອນ ຖ້າຫາກວ່າຕ່ອນ ທັງຫມົດ ແມ່ນມີຮ່ວມກັນ ແລະສະຫວັດດີ

ຜູ້ຊາຍ cobbled perfects ແກນ ຂອງຕົນເອງແລະ ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ອື່ ນໆຮ່ວມກັນ ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະເປັນວິ ທີ ການ ຫ່າງໄກ ແລະແຂງ

ໃນທ່ົວໂລກແມ່ນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຜູກພັນເຮົ າ ປະເພດ lego ຈ່ົງເບິ່ ງ

ເປັນ fortress unbreakable ທັງຫມົດ ສະຫະປະຊາ ແລະ flawless 

ຖ້າຫາກວ່າ ກ້ອນຫີນ ແຕ່ລະຄົນ ທົນທຸກ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ແຕ່ຊາຍ ໃສ່

ການເອົ າໃຈໃສ່ ໃນສະຖານທີ່ ການແກນໄດ້ເປັນ ຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ

ທີ່ ເປັນແກ້ວ ມະນຸດໄດ້ຖື ກ ທົດແທນ ຈາກ ການທີ່ ຈະໃສ່ ແລະຊີ ວິ ດ ທີ່ ມີ

ຂະຫນາດນ້ອຍ , ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ ດ່ັງນ້ັນສະນ້ັນ ບໍ່ ວ່າ ເຫມາະ

ທໍາມະຊາດອື່ ນໆ ທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ Lapidary ເປັນຜູ້ຊາຍ ໃນໂລກນີ ້

ທີ່ ຈະ , ແມ່ພິມ ທີ່ ຈະເຫມາະ ເຂົ ້ າໄປໃນ ເວັບໄຊ ທີ່ ຖື ກຕ້ອງເບິ່ ງກັບ
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ປິ ດບ່ອນທີ່ ຕ່ອນທັງຫມົດ ທີ່ ເຫມາະຮ່ວມກັນ ສະນ້ັນທຸກຄົນ ມີສະຖານທີ່

ແລະແມ່ນບໍ່ ມີ ຫນ້ອຍທີ່ ສໍ າຄັນ ກວ່າຄົນອື່ ນ ທີ່ ຈະ ປິ ດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຮູບ

ພາກສ່ວນ ການບິ ດເບື ອນ ມີຄວາມຈໍ າເປັນ ທັງຫມົດໃນ ທ່ົວໂລກດາວ

ຂອງໂລກໄດ້ ຕ້ອງການ ຜູ້ຊາຍ ທັງຫມົດແລະແມ່ຍິ ງ ບໍ່ ມີ ໃຜເປັນ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມີ ວິ ທີ ການ ວິ ທີ ການ ໄດ້ຮັບການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ແລະການເຊື່ ອມຕ່ໍ ກັບແຕ່ລະ ອື່ ນໆ ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ແຜ່ນດິ ນໂລກ

ປິ ດເປັນ huge ທີ່ ພວກເຮົ າ ອາໄສຢູ່ ແລະຖື ກເຊື່ ອມຕ່ໍ ກັບແຕ່ລະອື່ ນໆ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຮູ້ ແຕ່ວ່າ ທຸກຄົນຫ້ິຼນ ໃນຕອນທ້າຍ ທີ່ ຈະປິ ດການ ສິ ດທິ

ຫຼາຍຂຶ ້ ນ, ງໍ ອື່ ນໆແຕ່ວ່າມັນເປັນ ທໍາມະຊາດທີ່ ທັງຫມົດ fits ຫັຼງຈາກທີ່

ທັງຫມົດທີ່ ພວກເຮົ າຕ້ອງການ ໄປຕາມເສ້ັນທາງ sidewalk ແມ່ນ

ປະສົມກົມກ&ວ ລະຫວ່າງມະ ທີ່ ເຮັດວ&ກທັງຫມົດ ຮ່ວມກັນສໍ າລັບ

ຈຸດປະສົງ ດ&ວກັນ ຄວາມຮັກແລະການ ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ມິດສະຫາຍ

ດ່ັງທີ່ ພວກເຮົ າ ສາມາດກໍາຫນົດ ຕົວເຮົ າເອງ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ອື່ ນບໍ່ ໄດ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະບໍ່ ໄດ້ບອກ ຄວາມຈິ ງຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ແມ່ນບໍ່ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຈະແບ່ງປັນ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມັນ

ເຈັບປວດທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ແຕ່

ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້ແກ້ໄຂ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ມົນ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ຖ້າຫາກວ່າໃຈ ແລະພວກເຮົ າມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ costumed ມີ ໃບຫນ້າ

ຂອງພວກເຮົ າ ໃບຫນ້າ ຂອງພວກເຮົ າແລະ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ

ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ຄວນຈະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃບຫນ້າ ດ່ັງກ່າວແລະສິ່ ງທີ່ ມັນ

ແມ່ນການເປັນ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂໍ ອະໄພ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ
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ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ໃບຫນ້າແລະ ໃບຫນ້າ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ແມ່ນສໍ າລັບ ການຂາຍບໍ່

ມີ ລາຄາແພງ ເກີ ນໄປເພາະວ່າ ເງິ ນ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ຊື ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫຼື ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນສໍ າລັບການ ຂາຍ , ໃຫ້ ຢູ່ຄົນດ&ວ ຊື ້

ແຕ່ສິ່ ງຫນຶ່ ງແມ່ນ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຈົ ້ າຕ່ໍ ເອີ ຣົບ ໃນເງື່ ອນໄຂ

ຂອງເຮື ອນຍອດຂອງ ທີ່ ຜູ້ຊາຍ ບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າວ່າ ຊື ້ ທັງຫມົດ ເພາະວ່າຂ້າພະ

ເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ ຄົນ ແລະເຮື ອນຍອດ ບໍ່ ຕ້ອງການ ບໍ່ ຕ້ອງການແທ້

ກັບຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທຸກທໍລະມານ ເພາະວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້ທົນທຸກ ບໍ່ ມີ ແລະ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ ຂາຍ ມີການຊື ້

ແມ່ນມີຄວາມສຸກເພາະວ່າເງິ ນ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ເຫັນ ໃບຫນ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະ ມັນໃຊ້ເວລາ chutzpah ຈະໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົ າມີຄວາມ ບໍ່ ດີ

ບໍ່ ມີ ໃຜ ດີ ພໍ ເພາະວ່າມື ້ ຫນຶ່ ງ ເຮື ອນຍອດຂອງ ການທົດແທນ

ທີ່ ລາຄາແພງ ແລະ ຈະປະເຊີ ນກັບ uncrowned ອາການເຈັບປວດ

ຄື ກັນຮັກຢ່າງແຮງກ້າ ດ&ວກັນນີ ້ ແມ່ນ passion ຄວາມຮັກ ແມ່ນການ

ຈິ ນຕະນາການ ຂອງພວກເຮົ າ ການຂົນຍ້າຍ ມຸດ ຂອງພວກເຮົ າ

ທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈົງຮັກພັກດີ ຄວາມຮັກ , ຄວາມຮັກ

ຂອງບາດແຜ ແລະ ອາການເຈັບປວດ ເຖິງແມ່ນ ວ່າ splendor 

ຂອງທ່ານ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລະຄອນຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນໂລກ

ຂອງພວກເຮົ າແມ່ນ ລະຄອນຜູ້ຍິ ງ ເດ silent ແຕ່passage 

ຂອງພວກເຮົ າ ແມ່ນຍິ ງ ເປັນຮູບເງົ າ romantic ທີ່ ຮ້ອງເພງ "ນີ ້
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ແມ່ນຄວາມຮັກ ຂອງພວກເຮົ າ ການເຜົາໄຫມ້ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ອາການເຈັບປວດ " ທ່ານສາມາດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເປັນທ່ານ

ແມ່ນຫັຼງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົ າກໍາລັງ ທັງສອງເບິ່ ງ ແລະເບິ່ ງ ທັດສະນະ

ດ&ວກັນ ແນ່ນອນດ&ວກັນ ໃນອະນາຄົດ ຄື ກັນ ທີ່ ມຸມ

ຂອງພວກເຮົ າຊ່ອງດ&ວກັນ ຊັກທັງຫມົດ ໃຊ້ເວລາ all'm projecting 

ກັບ idealize ສຸດທ້າຍ ທີ່ ເຮັດວ&ກ ວິ ທີ ການ ດ&ວກັນໄດ້ໂດຍ

ເສ້ັນທາງດ&ວກັນ ແລະຫາຍໃຈ sigh ທ່ານສະເຫມີ ຫັນໃຈໃຫຍ່ ທີ່ ທ່ານ

ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງອະນາຄົດ ໄດ້ ຍາກທີ່ ຈະເບິ່ ງ ທ່ານທົນທຸກ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເຈັບປວດ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮັບການ ບາດແຜ ຊີ ວິ ດ

ຮູ້ວ່າ yesຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈິ ນຕະນາການ ແລະການ ຈິ ນຕະນາການ ບໍ່ ຫນ້າເຊື່ ອຖື ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ວ່າພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມຕ່າງກັນ ແຕ່ພ້ອມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພ&ງແຕ່

ເປັນຢູ່ທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ທີ່ ທ່ານ ຕອບສະຫນອງ ທ່ານຮູ້ຈັກ

ບ່ອນທີ່ ທ່ານ ບໍ່ ເຄີ ຍຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຊອກຫາໂຕເອງ ນີ ້ ແລະບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ສະເຫມີ ໄປ ກັບທ່ານຍັງບໍ່ ຮູ້

ເພາະວ່າພ&ງແຕ່ ຈິ ນຕະນາການ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ ທັງຫມົດ

ມີ ຂອບ ດີ ອຸປະສັກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ພວກເຮົ າ ທັງສອງ ສະເຫມີ

ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ນໍ າກັນຫືຼ ຫ່າງກັນ ມີການເຊື່ ອມຕ່ໍ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ

ແລະທ່ານ ຂ້າພະເຈົ ້ າທ່ານ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ react ທ່ານ

laugh ຂ້າພະເຈົ ້ າ smile ທ່ານເວົ ້ າຂ້າພະເຈົ ້ າ ອະນຸມັດ ທ່ານ ທ່ານເບິ່ ງ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງທ່ານ Seest ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ ພວກເຮົ າ
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ມີ ສະເຫມີ ໃນ tune ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ພ&ງແຕ່ສໍ າລັບ

kiss ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເດີ ນທາງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດໍ າເນີ ນການ ສະດຸດລ້ົມ ບິ ນ ແຕ່

ບໍ່ ສະເຫມີ ໄປ ຕົກຫຼື  aleijo ຂ້າພະເຈົ ້ າທ່ານ ແມ່ນປິ່ ນປົວ ຄໍ າສັນຍາ

ຄວາມປາຖະຫນາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຕອບສະຫນອງ

ທ່ານແລະເປັນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະບໍ່ ຮູ້ວ່າ

ຫຍັງເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຄິ ດວ່າມັນ ຈະເປັນຄື ໃນອະນາຄົດ

ໄດ້ເຫັນທ່ານ ຮູ້ສຶ ກວ່າທ່ານ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍັງເປັນ ທ່ານອ່ານ ສິ່ ງທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຂ&ນແລະ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຢູ່ໃກ້ກັບ ສະເຫມີ ກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເກີ ນ riot 

ໄດ້ແຕ່ບໍ່ ການສູ້ຮົບແມ່ນ ບໍ່ ມີ ໃຜ disculpa ກາ ແມ່ນເພ່ືອຕໍານິ

ເພາະວ່າທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເບິ່ ງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຊອກຫາ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ ທີ່ ທ່ານເຫັນ ແມ່ນ

conquest imperial ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະບໍ່ ແມ່ນ ຈິ ນຕະນາການ ແມ່ນ

glance ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຫຼອກລວງ.

ຄວາມໄຮ້ ຫຼື ສູນ ຈ່ົງເບິ່ ງ , ບໍ່ ມີ ໃຜ ອອກຈາກ ເກມ ໃນເວລາທີ່

ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ບັນລຸ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ນ່ັງ ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນ

ມີ ຄວາມສຸກ ຊ່ົວຄາວ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທະເຍີ ທະຍານ ແມ່ນການ ຊະນະແລະ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຊະນະໄດ້ ເພ່ີມເຕີມຄວາມສຸກ ສະນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ ບັນລຸ

ຄວາມຜິດຫວັງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມັນໄດ້ບັນລຸ ແລະ ຕ້ອງການເພ່ີມເຕີມ

ສະເຫມີ ໄປຫຼາຍ coisita ໃດຖ້າ ທ່ານກະລຸນາ ແລະມີຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຄວາມສຸກ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ following've ຄິ ດວ່າ ຄົນອື່ ນ ຕ້ອງການ
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ໃນປັດຈຸບັນ ຫັຼງຈາກນ້ັນ mr .Genius ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມ

ຄວາມປາດຖະຫນາ ບໍ່ ໄດ້ແຕ່ ຄວາມປາຖະຫນາ Arem 

ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ mr .Genie ຫາຍໄປ ໄດ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກຄື ກັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ພ&ງເລັກນ້ອຍ ຫຼາຍທາງຫລັງຂອງ

ຄວາມງາມເປັນ ລັກສະນະທີ່ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ

ສະເຫມີ ໄປ ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍສະເພາະ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະປະຕິບັດ

ເພາະສະນ້ັນຈຶ່ ງ ປ້ອງກັນ ການ ທີ່ ເຫມາະສົມ ການປະພຶດ ແລະບຸກຄົນທີ່

ສັງຄົມໄດ້, ທີ່ ຮັກແພງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແຕກຕ່າງກັນນີ ້ ຊຶ່ ງເປັນ

ທັດສະນະຂອງ ການສະແດງຂອງແລະ ຈິ ງ ເປັນ ຄວາມຄິ ດ, 

ຄວາມຄິ ດທີ່ ເປັນ ວິ ທີ ການຫນຶ່ ງ ທີ່ ຈະ ປະຕິບັດຕາມ ເພາະສະນ້ັນຈຶ່ ງ

ສະແຫວງຫາ ຫຼື ເຖິງ ຄວາມພາກພູມໃຈ ວ່າ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທໍາມະຊາດທີ່

ອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກເຮົ າເພ່ືອ ຈະເປັນຄົນທີ່ ພວກເຮົ າ ມີຄວາມທຸກ

ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການຜະລິ ດຂອງ ເຫດຜົນທີ່ ຕົນເອງ ກັບສິ່ ງທີ່ ເຮົ າ

ປາດຖະຫນາ ຈະເປັນພິເສດ aiບໍ່ ເຊື່ ອວ່າທ່ານ ມື ້ ຫນຶ່ ງ pier ແລ້ວ

ເຈົ ້ າອົດທົນ ເອົ າໃຈໃສ່ກັບ ແຕ່ຍັງ ຮັກແລະ ຕ່ໍສູ້ກັບ ການຢື ນຢູ່ໃນ

ການຫຸຼດລົງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ມີ ສັດທາ ພ&ງພໍ ທີ່ ຈະໄປ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

parachute ເປັນ ຕົກ ແຕກ ໃນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຜິດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ແກ້ຕົວ

ຂໍ ້ ແກ້ຕົວ ແລະ UPA !ສີ ຂ&ວ, ສີ ນໍ້າ charm princess ຂອງທ່ານ

ຈິ ດວິ ນຍານ ຂອງທ່ານ ຂອງທ່ານແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ່&ວກັບການ

ຕ້ອງການທີ່ ທ່ານ, ເປັນ ຜູ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , ການຫາຍໃຈ marigold 

cheerful ສີ ທີ່ ທ່ານ ປິ່ ນປົວ ຄວາມເຈັບປວດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະຫວ່າງ
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ຂອງທ່ານແມ່ນ fascination ແລະຜົມ ງາມຂອງທ່ານ ທີ່ ສວຍງາມ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ມົນຕີ ມີ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ລະຫວ່າງ ຮາກ ຂອງຫົວໃຈ

ສ້າງເພ່ືອຂ້າ loneliness ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ ຄວາມກະຕັນຍູ

ສໍ າລັບການ passion ນີ ້ ວ່າ ການສໍ າພັດ ມື ທີ່  , smile ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບຄໍ າຂວັນ ທີ່ ວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນທ່ານ ເບິ່ ງເຖິງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ກັບຄື ນ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ ເພ່ືອສ້ອມແປງ ຊອບ ຮັກ ຮັກນີ ້

gesture ຂອງຄວາມຮັກ.

ທ່ານໄດ້ ດ່ັງນ້ັນສະນ້ັນ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນ ວ່າມັນບໍ່ ໄດ້ ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານ ວິ ທີ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ແລະ

ທ່ານເກືອບ choravas ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກເສົ ້ າໃຈ ແລະທ່ານຂໍ ສະນ້ັນບໍ່

ເປັນຄື ທ່ານ ຖາມຂ້າພະເຈົ ້ າ ດີ ໃຈ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ຢາກໃຫ້ທ່ານ

ຖ້າຫາກມ້ືຫນຶ່ ງ ທ່ານຈະຊອກຫາ ຕົວທ່ານເອງການສູນເສຍ ການຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ ຈຸດເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ຄິ ດວ່າຊີ ວິ ດ ໃນແຜນທີ່ ແລະວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຊອກຫາທ່ານແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ທ່ານ ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບ

ທີ່ ນີ ້ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ການເດີ ນທາງ ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ທ່ານມີແລ້ວ ບັນຊີ ທີ່ ມີ

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ໃນ ເຊື່ ອງການຂອງທ່ານ ວ່າສະຖານທີ່

ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫນຶ່ ງ beijito ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ສວຍງາມ.

ຈິ ນຕະນາການ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ສ້າງ ຂ&ນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ອ່ານ ການໄດ້ຍິ ນ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຮັບຟັງ ການສຶ ກສາ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ອອກແບບ ຈ່ົງເບິ່ ງ
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motto ໄດ້ ຫົວຂໍ ້ ທີ່ ເຫັນແລະຮູ້ສຶ ກ ແລະໃຫ້ ຕົວທ່ານເອງ ໄປກ່&ວກັບ

ຕົວອັກສອນໃນ ຄໍ າສັບຕ່າງໆໃນ ປະໂຫຍກ ໃນ poems ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ

ທັງຫມົດແມ່ນມີ ບັນຫາ ໃນມ້ືນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ທັນສະໄຫມ

ໃນປັດຈຸບັນ ກັບອະດີ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນຂະນະທີ່ ເຕືອນຂ້າພະເຈົ ້ າ ລື ມກ່&ວແລະ

ເຮັດແນວໃດມັນ ທັງຫມົດຫຼາຍກວ່າ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງ ໃນຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ນີ ້ ຄວາມຈິ ງໃນ ຕາໄດ້ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃບຫນ້າຂອງ ອາຍຸ

ຢູ່ໃນດວງຕາ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງທ່ານແລະ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ irony ຫຼື

demagoguery'm spontaneous ເຈົ ້ າ punctual ແລະປັດຈຸບັນ

factual ໃນມ້ືນີ ້ ໄດ້ ສະນ້ັນລື ມ ມັນ ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ມີ ແມ່ນບໍ່ ມີ

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຜ່ານມາມາຈາກ ຕາພາຍໃນ ພາຍນອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈື່ ໄດ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຢູ່ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ຕົນເອງໃນ ປັດຈຸບັນ ໃນປັດຈຸບັນ

ໄດ້ຮັບ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ຊອກຫາຢູ່ໃນ ຫນ້ານີ ້

ປັດຈຸບັນ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຄ້ັງດ&ວ ແຕ່ປະຈຸບັນ ປາກົດວ່າ

ເກືອບ ເກີ ດ ພຣະຄໍ າຂອງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຂອງ ທີ່ ພ&ງແຕ່ວ່າ

ຕ້ອງການຂອງ ການ ນີ ້ ຈະ ມີ ຄວາມສຸກ ພ&ງແຕ່ຈະ ຂ&ນຫຍັງ ວ່າແຕ່

ກົງ ກັບວິ ໄສທັດ ຂອງມ້ືນ້ັນ ແລະໄດ້ເກີດເປັນ ພະລັງງານ

ລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງຄວາມສຸກ ຂອງຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ ອາໃສ ເລື່ ອນ ວັນກັບ

ວັນຂອງພຣະອົງ ແລະ ເກື ອບ ມະລາຍຫາຍໄປ ນໍ້າທີ່ ຈະແຈ້ງແລະ serene 

ການເດີ ນທາງ ໃບຫນ້າ ອ່ອນໂຍນ ແມ່ນມີ ນໍ້າຕາ ແລ່ນສຸດ ໃບຫນ້າສາວ

ຂອງທ່ານ lady ຂອງແມ່ຍິ ງ ວ່າບາງຄ້ັງ ໄດ້ຮັບການ ສູນເສຍແລະບໍ່

ແນ່ໃຈວ່າສິ່ ງ ທີ່ ເຂົ າຕ້ອງການ ແຕ່ ມີ ຈຸດປະສົງ ທີ່ ຈະ ເປັນຫວານເປັນ
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cherry ມີ ຕົວອັກສອນ ມີບາງຄ້ັງ ຄໍ າສັບຕ່າງໆເປັນ silly 

ເປັນອື່ ນໆມາຈາກ ພາຍໃນທີ່ ມີ ແສງສະຫວ່າງ ແສງສະຫວ່າງ ບໍ່ ຮູ້ວ່າ

rage ແຕ່ຮູ້ສຶ ກວ່າ ເປັນບາດແຜ ບາດແຜ ຂອງການກັບຄື ນ ໄດ້

ຈາກການເດີ ນທາງ ເພ່ືອ ຕົນເອງ ໄດ້ຖື ກ ປ່&ນເປັນສີ  passage 

ໃນໂລກຂອງທ່ານ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງໃຫ້ເຂົ າດ້ວຍ ເບິ່ ງລະ ຮູ້ ວິ ທີ ທີ່ ທ່ານ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ມີ ຄວາມຢ້ານກົວຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຮູ້

ຄວາມປາດຖະຫນາ ຂອງທ່ານໃນ ຕອນບ່າຍ ເຫ່ົຼານີ ້ ຢູ່ໃນ ຄື ນ ເຫງົ າ

ນ້ັນບໍ່ ມີ  passion ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ທ່ານປິ ດ ຕາຂອງທ່ານ ຮູ້ສຶ ກວ່າ

ຄວາມຢ້ານກົວ ແມ່ນ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຄິ ດວ່າ cheerful 

ຂອງທ່ານແລະ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ brave ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ smile ລໍ ຖ້າ ໃຊ້ເວລາ

ລັກ ບຸກ ແຕ່ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຂອງຕົນເອງວ່າ ເປັນຄວາມຝັນ

ຂອງທ່ານພວກເຮົ າ ກອງປະຊຸມ ຂອງພວກເຮົ າໃນ ທະນາຄານຂອງ ນໍ້າ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ smile ທ່ານ fool ປະມານທີ່ ມີ ກ້ອນຫີນໃນ ນໍ້າ ທີ່ ຍ້າຍ

ແລະຍ້າຍ ແກນໄດ້ ເປັນການຍາກ ແຕ່ທ່ານແລະ ນໍ້າ ແມ່ນມີ ພັນລະຍາ

ທີ່ ບໍ ລິ ສຸດ ຂອງສິ່ ງທີ່  craziest ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ ານ່ັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ການຂ&ນ ລະຫວ່າງ ສາຍໃນ ໄດ້ປາ ປະເພດ

ຈິ ນຕະນາການ ໃນຕູ້ປາ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງບໍ່

ສາມາດໄດ້ຮັບ ອົກຊີ ເຈນທີ່ ການຫາຍໃຈ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ສະແຫວງຫາ

ອິ ດສະລະພາບ ຂອງເນື ້ ອທີ່ ເຫືອກ ໃນມ້ືຫນຶ່ ງ ໂດຍທີ່ ບໍ່ ມີ ຕູ້ປາ

ຂອງປະທານ ນ້ັນແລະ ແລ້ວ ຝັນ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ວ່າທ່ານມີ

ໃຫ້ຖາມແນວໃດ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫຼາຍ ຫືຼຫນ້ອຍ ທີ່ ທ່ານເວົ ້ າວ່າ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າຟັງແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຫຼາຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງ woes ຂອງ

ທ່ານຫນ້ອຍ ເກີ ນໄປ ບໍ່ ເຄີ ຍເຫັນ ເຫັນຫນ້ອຍ ແລະຮູ້ສຶ ກວ່າ ສິ່ ງທີ່

ເປັນຫ່ວງ ທ່ານແລະບໍ່ ຍ້າຍອອກ ຈິ ດໃຈ ໃນທາງບວກແລະ

ສ້າງສັນຂອງທ່ານ ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ ກະທົບທາງລົບ ແມ່ນ ກາເຟເອົ າ

ການກ່ໍສ້າງ ສູນເສຍ ສາດສະຫນາຄົນ ຄວ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຮອຍທພບປົກປ້ອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ລື ມ ແລະບອກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າທ່ານ ຫັຼງຈາກນ້ັນແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ

ມີ ຄວາມສຸກ ແລະດີ ໃຈທີ່ ມີ ຄວາມສຸກ ຄື ທຸກຄົນອື່ ນ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການ ປະຊາກອນ ພັດທະນາ ສະນ້ັນບໍ່ ມີ  passion ເບິ່ ງ

ກ່ອນກ່ອນເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນທ່ານ ນີ ້ ແມ່ນ magic charming 

ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ ຕ້ອງການ ແມ່ນການທີ່ ທ່ານ ພ&ງແຕ່ທ່ານ

ພ&ງແຕ່ທ່ານແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມສຸກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ລະດູຝົນ

ຫຸຼດລົງແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ສະຫະປະຊາ ແລະ passionate ພວກເຮົ າໄດ້

ນໍ້າຖ້ວມ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ການຢອດຢາ ເຫ່ົຼານີ ້ ຂອງ magic 

ແລະການທັງຫມົດ ທີ່ ໄດ້ຖື ກ ຖ່າຍທອດ ຄວາມສຸກ ທຸກຄ້ັງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ທຸກຄ້ັງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ເປັນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເບິ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈື່ ຈໍ າແລະ ເບິ່ ງ ຊື່ ລ່ວງຫນ້າ ໃນອະນາຄົດ ແລະໃນນີ ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຄິ ດວ່າສະເຫມີ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ

ທ່ານ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາຍບື ກັບສົບ ສາຍບື ທີ່ ມີ ຮ່າງກາຍ ສົບ

ທີ່ ມີ ຮ່າງກາຍ ທີ່ ຕິດຄັດມາ ຫຼາຍກ່ວາ ຫມູ່ເພ່ືອນ ໄດ້ສະເຫມີ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຂົ າໄດ້ເຫັນ ແລະບໍ່ ໄດ້ ເວົ ້ າວ່ານີ ້ ແມ່ນ
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ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງຕ້ອງການແລະ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຫນຶ່ ງ

ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ໂດຍບໍ່ ມີ ການເຊື່ ອມຕ່ໍ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນ

ຈິ ນຕະນາການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ ສ້າງສິ່ ງ ທີ່ ສວຍງາມໃນ ບ່ອນທີ່ ມີ ຮ່ົມ

ຂອງສີ ເຫຼື ອງ ເປັນແສງຕາເວັນ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍອອກ ແລະ ແຜ່ ພະລັງງານ

ຫມົດມ້ື ເຮັດໃຫ້ ອອກແສງສະຫວ່າງ ໃນເວລາທີ່ ມັນໄດ້ຮັບການ ຊໍ້າ

ທັງຫມົດ ເຫັນແຈ້ງປານໃດ ເຂົ ້ າ ມິຕິ ນີ ້ ບໍ່ ມີ ຄວາມມືດ ເຫດຜົນທີ່ ມີ ບໍ່ ມີ

ຈິ ນຕະນາການ ລະດົມໃຈຂອງ nowhere ຂອງເປົ່ າ ທ່ານບໍ່ ເຫັນ

ບັນດາໂຄງການ ທັງຫມົດໃນ ຊໍ້າ ຮູບພາບ ກໍາແພງຫີນ ຕົກລົງກັບ

ອຸປະສັກ ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ tentacles ເລີ່ ມຕ້ົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແສງສະຫວ່າງ ແສງສະຫວ່າງ ເຖິງເຄື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ ໃນເວລາ

ຈົນກ່ວາ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຄິ ດວ່າ ຝັນ ແຕ່ບໍ່ ຄິ ດວ່າ ຄື ກັນ ບໍ່ ມີ ຫຍັງທີ່ ຄ້າຍຄື ຈິ ດໃຈ

ໄດ້ຄິ ດ ແຕກຕ່າງໄປຈາກ ປະຊາຊົນເພ່ືອ ປະຊາຊົນ ທີ່ ທ່ານຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດີ ເກີ ນໄປ !ພວກເຮົ າຄິ ດວ່າ ແລະປະຕິບັດ ສະເຫມີ ພ&ງແຕ່

ຫນຶ່ ງທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບການ ເກີ ດຂຶ ້ ນເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ darkness'm 

ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ ຈະບໍ່ ຮັກ ເລັກນ້ອຍ ວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກທັງຫມົດ

ໃນພາກສ່ວນ ຮ່າງກາຍຂອງ ອາລົມໃນທາງ dormant ແຍກໂດຍ ສ&ງ

ສ&ງ ທີ່ ບອກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຄວາມກົດດັນ ແລະການ

ເອົ າໃຈໃສ່ໂດຍ ມາອີ ກ ear'm ໄດ້ບໍ່ ໃຫ້ນອນ ແຕ່ມັນອາດຈະ

ເປັນການດີ ກວ່າ ທີ່ ຈະລື ມ ຫຍັງທີ່ ຈະ ບັນເທົາອາການ ປະຈໍ າ Pulse'm 

ຄວາມກົດດັນ ຫາງ ປັບປຸງ ບາງທີ ອາດມີ ທີ່ ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການ

288



ປ່ອຍອອກມາເມື່ ອ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ

ສະເຫມີ ໄປ ແກ້ໄຂ ກັບຄໍ າຖາມທີ່ ບໍ່  react ແຕ່ ປະຕິບັດ ການດູແລຂອງ

ສະຖານະການ ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ເວລາທີ່ ດີ ການສັກຢາ sofridão ໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຢາກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ woke ເຖິງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນທ່ານ ຢູ່ໃນຄວາມຝັນ ທີ່ ເບິ່ ງຄື ວ່າ tale ທ່ານມີ ຫນຶ່ ງ ທີ່ ມີ  charm 

ຫຼາຍກວ່າ ອາກາດ ຄວາມງາມ princess ໄດ້ ແຮງບັນດານໃຈ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ ບໍ່ ແມ່ນ warrior knight 

ຂອງທ່ານສໍ າລັບ ທ່ານຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການປະຕິບັດ unarmored ການ

ປົກປັກຮັກສາ ຫົວໃຈ ໄດ້ sleepy ທ່ານໄດ້ເປີ ດ ໄດ້ຫຸຼດລົງນອນຫລັບ

ປາກ ທ່ານຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ທ່ານຢູ່ໃນ ຂ້າງຂອງທ່ານ ເນີ ້ ງ ນອນ

ຮ້ອງຂໍ ສໍ າລັບ ການ kiss ເປັນ ປະທານໃຫ້ ພຣະອົງ ປາຖະຫນາທີ່

ຕ້ອງການຢາກຈະ ມີ ທ່ານຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນຕົວເອງ dreaming ຂອງ

ທ່ານຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງທ່ານ serene lily ກີ ບດອກມີ ນໍ້າຫອມ ຂອງທ່ານ

seduces ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮັດຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງ ທ່ານໄດ້ຮັບ

ລົນ dizzyພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ໃນມຸງ ຄຸນເພ່ືອ ເບິ່ ງຮູບດາວ ກັບ ຕົນເອງ

ກັບທ່ານ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ smile ການສູນເສຍ

ທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ເປັນທີ່ ດີ ນ້ັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄປຫັຼງຈາກ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງ ແມ່ນ gentle ນ້ັນ ຫນຶ່ ງໃນ ພັນ ຫຼື ດີ ກວ່າ ບວກ

infinity ແມ່ນງາມຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ສໍ າລັບທ່ານແມ່ນ

ເພງນຶ່ ງໃນດວງ ທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫຼາຍແມ່ນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສໍ າລັບທ່ານໄປ ໂດຍ magic ຂອງທ່ານສໍ າລັບ ຄວາມສຸກ ຂອງທ່ານ.
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ທ່ານກໍາລັງ ງາມ ທ່ານມີ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ໄດ້ປະມານ ຕີ ນທີ່ ມີ ຮັກນ້ັນ ມີ

ຫມູ່ເພ່ືອນ ຫຼາຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຄວາມມ່ວນຊື່ ນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ most're 

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການແລະ ຕ້ອງການຢາກເປັນ ເດັກນ້ອຍ ຫນ້າຮັກ

ມີ ຄວາມຮັກຫຼາຍ ມີ ຫຼາຍ smiling're ເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ເປັນແມ່ນເປັນຄວາມສຸກທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແມ່ນລູກຊາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແມ່ນໂລກ ເດັກ naughty ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ pesky ທ່ານ James 

puppy ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ kid ແລະ kid ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ປ່&ນເປັນສີ ເຢັນ

ເກີນໄປ ໄດ້ຫມົດມ້ື ຂອງທ່ານ smile ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ຄວາມສຸກ

ຂອງທ່ານແມ່ນ ພະລັງງານ fascinating ຂອງ Wiktionary ໄປຫາ

ບໍ ລິ ສຸດ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຢາຄຸມກໍາເນີ ດ ຜະຫນັງການກ່&ວກັບ ສື່

ຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມາແລະ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ pudding 

ຂອງທ່ານ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ທ່ານກໍາລັງ ຫວານນ້ັນ ເຢັນສະນ້ັນ ຫມົດມ້ື

ສະບັບທີ່ ສະເຫມີ ໄປ smiling ແລະພ້ອມທີ່ ຈະ ໄປຕາມຖະຫນົນ , ສວນ

ແມ່ນເດັກຜູ້ຊາຍ ເປັນຫວານ mischievous ຄື ທ່ານ

ແລະທ່ານຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ສະເຫມີໄປ ຂ້າງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເດີ ນທາງ ພາຍໃຕ້ການ ຟັງ ຂອງ flew ພາຍໃຕ້ສະຫວັນ ໄດ້ໃນດາວ

ອັງຄານແລະ ດາວພະຫັດ ໃນ Mars ການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະຮັກ ທ່ານແລະ

Jupiter ທ່ານບໍ່ ມີ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການ ເກມບິ ນຈາກ

ດາວກັບ ດາວ pen ໄດ້ ມີ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ພະລັງງານ ໄດ້ ມີ ຄວາມສຸກ
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ນີ ້ ແມ່ນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ບອກນີ ້ ແມ່ນຄວາມຮັກ ໃນດອກໄມ້ ນ້ັນໄດ້

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແສງຕາເວັນ ໄດ້ເອົ າ ຄື  sunflower ໄດ້ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ຢູ່ໃນ

pursuit relentless ຂອງການເຜົາໄຫມ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ແມ່ນຄວາມຝັນ ແມ່ນ ຜົນສໍ າເລັດ ແມ່ນການ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ມີ ຈຸດປະສົງ ທີ່ ມີ  dimensionless passion ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ ແມ່ນການ

ອັດສະຈັນ ທີ່ ສຸດ ເບິ່ ງ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ຫຼາຍໂດຍwindow ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສັງເກດເຫັນ ກ່&ວກັບຂອບເຂດ ໃຊ້ເວລາໃນ ການສະແກນ ຫຼາຍ ໄດ້ເບິ່ ງ

ກ່ອນກ່ອນເວລາ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນດາວ ຂອງທ່ານໄດ້ shimmering 

brilliant ເບິ່ ງເຖິງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ທີ່ ວົງເດື ອນແມ່ນ

ພູມສັນຖານແລະ ຍຸກ ຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນ ການເດີ ນທາງ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ທ່ານເດີ ນທາງ ກັບທີ່ ດິ ນແລະ ພາຍໃຕ້ທະເລ

ໄດ້ຕິດຕາມ ເຖິງໄດ້ເດີ ນທາງ ມື ທີ່ ຊະນະ ກ່&ວກັບທີ່ ດິ ນ ແລະ

ພາຍໃຕ້ທະເລ ແມ່ນພ&ງແຕ່ moonlight ໄດ້.

Saudade ແມ່ນຢາກ ແມ່ນ ຄວາມປາຖະຫນາ ແມ່ນ ຄວາມຮັກຄື ການ

ຄິ ດວ່າແມ່ນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂ້າພະເຈົ ້ າພາດ ທີ່ ຕ້ອງການ ຂອງທ່ານ

ແມ່ນຈະມີ ທ່ານຢູ່ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນຕ້ອງການ ກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພ່ືອ

ຮັກຕົວເອງ ຖື ກສະເຫມີໄປ ຄິ ດກ່&ວກັບການ ທີ່ ທ່ານຈະເປັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຂອງຄົນແມ່ນ ພາດໂອກາດນີ ້ ເປັນໂດຍບໍ່ ມີ ແລະທ່ານຄິ ດວ່າ

ແລະຕ້ອງການ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ-t ແລະຮັກທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເຫັນ

ທ່ານແລະ ຕ້ອງການທີ່ ທ່ານ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ 5 : sight ໃຈທ່ານ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ປະຕູ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ມີກ່ິນຫອມ ມີກ່ິນຫອມ ທີ່ ທ່ານ
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ໄດ້ຍິ ນ ໄດ້ຍິ ນ ທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ການກະ ສິ່ ງລົບກວນ , ລົດຊາດທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ delight ຈໍ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ພິ ທ່ານ ແລະການສໍ າພັດ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ທ່ານບໍ່ ມີ ຫຍັງ ທີ່ ດີ ກວ່າ ທີ່ ຈະຈື່ ຈໍ າ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ

nostalgia ສໍ າຜັດ .

ສ້າງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ fancy ແຕ່ vague ຫຼາຍ ຄິ ດ ສ້າງແລະຫັນປ່&ນ

ຂ&ນ ໃຫ້ຄົນ ອ່ານ ບໍ່ ຮູ້ວ່າ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ ແຕ່ຍັງຂາດ

ແຮງບັນດານໃຈ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອປະເຊີ ນກັບ

ສະຖານະການ ນີ ້ ການຂ&ນແລະການ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຈະອ່ານ

ຈຸດເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະພະຍາຍາມ

ຈະລຸດລົງໃຫ້ຂຶ ້ ນເພາະວ່າ ມັນບໍ່ ແມ່ນ ເລື່ ອງງ່ າຍທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບ.

ຖ້າຫາກວ່າ ມ້ືຫນຶ່ ງມີ ການບອກ ເຫດ ຫືຼ misadventures 

ໃນພ&ງຫນຶ່ ງ ມື ້ ຫຼື ຫນຶ່ ງປີ ໃນປັດຈຸບັນ ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສາມາດເບິ່ ງ 50 ມື ້ ແມ່ນ 365 ວັນຕ່ໍປີ  , 7 ມື ້ ຕ່ໍອາທິ ດ 24 ຊ່ົວໂມງ ມ້ືນີ ້

ແມ່ນຊ່ວຍຂອງ ເວລາ 50 ມື ້ ສໍ າລັບ ການເຫ່ົຼານີ ້  365 ຕ່ໍປີ ວັນທໍາມະດາ

ບາງ ແລະ 60 ນາທີ ສໍ າລັບເວລາ 24 ຊ່ົວໂມງ ສ້ັນ, ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນ !
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ຊະນະ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ erer ຄວາມຢ້ານກົວ ແມ່ນ moonlight ທະເລ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ captain ໄດ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ດ້ວຍມື ເທິງລົດ ເດີ ນທາງ ມາ

wins ຮູບພາບ ການສູ້ຮົບ ແມ່ນ feat ໄດ້.

ຖ້າຫາກວ່າມັນ ມື ້ ດີ  O- ຄວາມສຸກ ວ່າຄົນທີ່ ຈະ ລັອກປະຕູ ໄດ້, ປ່ອງຢ້&ມ

ເປີ ດ ແລະການບິ ນຜ່ານ fearless ພາຍໃຕ້ສະຫວັນ ບໍ່ ມີ ຜູ້ໃດ

ປະຕິບັດຕາມ ຄໍ າຕັດສິ ນຂອງ ການເສຍສະຕິ ການຕົກລົງກັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

perpetual ສໍ າລັບການ ອື່ນ ວ່າງ, ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີ່

ຮ້ອນຫຼາຍ ມີ lilies marigolds, ກ່ອນຫນ້ານີ ້ ບໍ່ ລູກຕ້ອງການ

ຂອງດິ ນຊຸ່ມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນສູງ ສຸດມຸງການ, ເປັນ lamp ປະ

Obfuscator ແລະປອດໄພໃນ ສິ ້ ນຫວັງ ເຖິງ ກັບເຫດຜົນທີ່  filaments 

ສູງເຖີງ ຄວາມກົດດັນ ບໍ່ ມີ ເວລາ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ຢ່າງລໍ າບາກ ແຕ່ ບໍ່ ມີ ຫນຶ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ ມີ ໃຜຮູ້ ສິ່ ງທີ່

ເຂົ ້ າໃຈແລະ ຮັບຮູ້ເຂົ ້ າໃຈ ວ່າເປັນການ ຢູ່ຄົນດ&ວໃນ ທີ່ ແອອັດໄດ້ແຕ່

ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ

ຂ້າງເທິ ງທັງຫມົດ ໄລຍະສ້ັນໆ, ແລະຮອຍຍິ ້ ມ ເຕັມໃຈ ຫຼາຍ

ຮ້ອງສໍ າລັບການ ຈ່ົມ ວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະ ເຈົ ້ າບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈ ແຕ່ວ່າ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເບິ່ ງ ແລ້ວ ຮ້ອງ ພ&ງແຕ່ວ່າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ

ບໍ່ ໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງແຕ່ ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນ ນໍ້າຫອມ ທີ່

ການຂະຫຍາຍຕົວແລະ lit ການ passion edgy ຂອງ

ອາການເຈັບປວດ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຫັຼງຈາກນ້ັນ
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ບໍ່ ພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ການເຄື່ ອນຍ້າຍໃນ ເສ້ັນ

ran ເລື ອດ ບາງຄ້ັງໄກ ຈາກຫົວໃຈ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຈັກສູບນ້ ນີ ້ ແມ່ນພ&ງແຕ່

ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄວາມຄິ ດ ທີ່ ມັນ hits ການ passion ທີ່ ເຂ້ັມແຂງ

ແລະມີອໍ ານາດ ແມ່ນແຕ່ໃນ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງpauper ໄດ້

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ປະຊາຊົນແລະ ມີຄວາມຄິ ດ ເພາະວ່າທ່ານ

ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃນທີ່ ສຸດ

ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ ສິ ້ ນສຸດແລະ ການເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ສົມຄວນໄດ້ຮັບ ບໍ່ ໄດ້ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫືຼ ສໍ າລັບທ່ານແມ່ນ

ສໍ າລັບທັງສອງ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ຮັກແລະ ຍັງປະຕິເສດ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ພ&ງແຕ່ວ່າ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເກີດມາແລະ ການນິ ຍົມຈະເລີ ນເຕີບໂຕ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໃນມ້ືຫນຶ່ ງແລະ ໄດ້ມີ ການ ຫາຍໄປ ທີ ສອງແມ່ນການ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນ ບໍ່ ພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າຫນຶ່ ງ

ຕ້ອງການຢາກ ຈະອາໄສຢູ່ ໃນມ້ືຫນຶ່ ງແລະ ປັດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ fickle 

ສະເຫມີ ໄປ ທີ່ ສໍ າຄັນ ທີ່ ສຸດແມ່ນ ເວລາທີ່ ຖື ກ setback ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ນີ ້ ແມ່ນ ເປັນຄົນອື່ ນ ແລະບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ພ&ງພໍ ບາງຄ້ັງເຊື່ ອວ່າ

ຈະໄດ້ຮັບການ ເກີ ດເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ແລະບໍ່ ໄດ້ ຈິ ນຕະນາການ ແມ່ນ

ຄວາມຈິ ງ ຢູ່ໃນ ອາຍຸສູງສຸດ ຕ້ົນ ສິ່ ງທີ່ ເປັນຄວາມຈິ ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ຢູ່ໃນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ຫົວໃຈ ນີ ້ ແມ່ນ

ການເຊື່ ອມຕ່ໍທີ່ ຜະລິ ດຜົນ ໄດ້ໂດຍບໍ່ ມີ ສິ່ ງໃດແດ່ຫຼື ໃຜ ບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າວ່າ

ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ໄດ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຄວາມຢ້ານກົວທັງຫມົດ ສ່ັນ ທີ່

ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນ vain ເປັນ ພຣະອົງໄດ້ຜ່ານ ມື ຂອງຕົນທີ່ ມີ ຊັບ ບໍ່ ມີ ສະເຫມີ
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ຂ້າງ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ເພາະວ່າ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ມີ ການບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ຈະເວົ ້ າວ່າ

ແມ່ນເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄິ ດ ກ່&ວກັບການບໍ່ ມີ ນີ ້ ບໍ່ ແມ່ນເຫດຜົນ

ແຕ່ວ່າແມ່ນ ວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນ ສະເຫມີ ໄປເຊັ່ ນ ວ່າ ແລະບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້

ພ&ງພໍແຕ່ວ່າບາງຄ້ັງ ການດໍ າເນີ ນການ ແທນທີ່ ຈະ ຫັນໄປສູ່ ການຕ່ໍສູ້

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ຈ່ົງເບິ່ ງ ບໍ່ ແມ່ນ ສໍ າລັບການ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຄວາມຈິ ງແລະ ບໍ່ ແມ່ນ ການ

ເພາະວ່າຂ້າພະ ເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ ແລະບໍ່ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຢູ່ແລະ ໃນເວລາທີ່ ໄດ້ມີ ການຄິ ດ ແລ້ວ ຈະອ່ານ

ເພ່ືອຂະຫຍາຍແລະ ຂ&ນການນອນ ເປັນລາວ ຍ່າງແລະ ແລ່ນ ໄດ້ຢື ນຢູ່

ນີ ້ ແມ່ນ ຫມາກ underway ຂອງແນວຄິ ດ ແລະ smart ໄດ້ ຮູ້ເຖິງ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ຍ່າງແລະ ຍ່າງພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັກ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ໄດ້ສໍ າລັບ ຄວາມຮັກ ໃນໂລກນີ ້ ບໍ່ ເຊື່ ອວ່າໃນ

ໂຊກລາງ ເຊື່ ອໃນ ຜູ້ຊາຍແລະ inventions ລາວ ຄໍ າຖາມ ສົມມຸດຕິຖານ

illusions ຈິ ນຕະນາການ ແມ່ນກັບ ions ຫຼື  protons ໃນການສ້າງ ລູກ

ແສງສະຫວ່າງ ແມ່ນພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການເຫັນ ແຕ່

ການຜະລິ ດ ຄູ່ມື ຈະ ບໍ່ ມີ ແລະ ສາມາດ ເປັນ ຜູ້ຊາຍທີ່ ໄດ້ ສະນ້ັນ vulgar 

ພ&ງແຕ່ ຈິ ນຕະນາການ ແລະການສ້າງ ຮູ້ສຶ ກວ່າບໍ່ ໄດ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄ້ັງທີ

VI ເປັນ ມັນຖືກເອີ ້ ນວ່າ ແຕ່ມັນແມ່ນການ ທີ່ ແທ້ຈິ ງນ້ັນ

ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນເມ່ືອໃດກໍຕາມ ທີ່ ພວກເຮົ າ ຕ້ອງການ.

ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ ໄລຍະສ້ັນໆ, ໂດຍ ປັດຈຸບັນ , ບໍ່ ວ່າຈະ

eloquent ຫຼື ຮ້ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າ, ບໍ່ ມີ ໃຜຈະ ເວົ ້ າວ່າ ຄວາມຮັກນ້ັນ
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ແມ່ນ ອາການເຈັບປວດ ທີ່ ເຈັບປວດ ຈິ ນຕະນາການ ຮັກໂດຍບໍ່ ມີ

ອາການເຈັບປວດ ໃດກ່ໍຕາມ ມັນໃຊ້ເວລາ glow ລຸກທີ່ ມີ ລົມຫາຍໃຈ

ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ກ່ວາ ທີ່ ທ່ານຈະ ຈິ ນຕະນາການ ຄວາມຈິ ງ

ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັກແລະ ການໃຫ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຸກທໍລະມານ ຄື ກັນ

ບໍ່ ເຫັນ ໂດຍສະເພາະ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະ inflict ອາການເຈັບປວດ

ທີ່ ຈະຮັກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ ໄດ້ເຫັນ , ແຕ່ແທນທີ່ ຈະ ພ&ງພໍໃນການ

ປົກປັກຮັກສາ ອາການເຈັບຈາກ ການພົວພັນຮັກ ຂອງທ່ານ

ເປັນການສ້າງ ການປ້ອງກັນຈາກ ອາລົມ ຄວາມຮັກ ທີ່ ຜິດພາດ ເພາະວ່າ

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ອາການເຈັບປວດ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກ ຫົວໃຈໃນ ຂອງທ່ານເບິ່ ງ

ເຫັນ ທະເລທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ຊອກຫາ ການ ຮັກຕີ eyelashes ໃນ

ພະລັງງານລົມ ດິ ນຊາຍໄດ້ ◌້ ◌ໍ າຕາ ຄື ້ ນຟອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງຫາດຊາຍ

ທີ່ ມີ ໄຍ ສະດຸດ ໃນດວງດາວ ໄຫ້ເປັນ ໄດ້, ສະນ້ັນ ເປັນເມັດພືດ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທຸກທໍລະມານ ນີ ້ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ໄດ້ເບິ່ ງຫຼື ພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ ເຂົ ້ າໃຈສິ່ ງທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ smiling sunflower 

ປິ ຕິຍິ ນດີ ແລະ embellishes ກັບ beams ແສງຕາເວັນ

ຟຣີ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມງາມຂອງທ່ານ ທີ່ ແຫນ້ນ

ວ່າຄວາມຢ້ານກົວ Crazy ທັງຫມົດ ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ເລັກນ້ອຍທີ່

ໄດ້ຍ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງເຊັ່ ນນີ ້ ເກີດຂຶ ້ ນ ແມ່ນ ຄວາມທໍລະມານ

ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນ ທີ່ ສາມາດ ປະເຊີ ນກັບ ສ&ງກະຊິ ບເປັນ

ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ ໄດ້ laugh ເພາະວ່າ ຄົນທີ່ ໄດ້ເຫັນ ຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ໄລຍະສ້ັນໆ, 

296



ລັງເລໃຈ ເພາະວ່າ ມີ ພ&ງແຕ່ ທີ່ ທ່ານໄດ້ເບິ່ ງ ແລະບໍ່ ມີ ໄວ້ບໍ່ ມີ

ໃຜສັງເກດເຫັນ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທຸກທໍລະມານ ແມ່ນ silent 

ສໍ າລັບການ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ແລະປະສົບ ເປັນ

ຮູ້ສຶ ກວ່າໃນຕອນກາງຄື ນ ແມ່ນເຢັນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ລົງ

ຖະຫນົນຫົນທາງ ທີ່ ມີ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະ nothingness ຫນຶ່ ງ

ຜູ້ໃດເຄີ ຍ ນອກ ແຕ່ເປັນ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ສ້ັນໃນ ຕາຂອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນ

ເຮັດ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະມີ ຄວາມເສົ ້ າຂອງ ສີ ມື ແຮງງານ

ໃນປັດຈຸບັນ ວ່າ ບໍ່ ແນ່ນອນ ບໍ່ ໄດ້ ຊາ , ອາຍຸ ທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຢູ່ໃນ ກອບເພດານແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ເບິ່ ງຄື ວ່າ

deserted O Me O ອາການເຈັບປວດ ທີ່  sight sad ແລະ tape 

eager ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອັນຮຸ່ງໂລດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄປ ກັບພ້ືນທີ່

ພ&ງແຕ່ຍ້ອນວ່າ ມັນຢູ່ ແລະລົງ ໃນຄວາມຖ່ອມຕົນ ຂອງທັງຫມົດທີ່

ໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃນ ມະນຸດ silence ສ&ງ ລົບກວນຂອງsilence 

ທີ່ ຖື ກລົບກວນ ຂອງຄົນ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ເວົ ້ າວ່າສະນ້ັນ ກາຍເປັນຄວາມສຸກ

woke ຂຶ ້ ນ ໃນມ້ືຫນຶ່ ງ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດ້ສູນເສຍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ກ່າວວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນຄວາມສຸກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກແລະ ທັງຫມົດໃນ

ມື ້ ຫນຶ່ ງ ປັບປຸງການ ມື ້ ອື່ ນ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ ຕ້ອງການຢາກ

ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມີຜູ້ຊາຍທີ່ ເປັນ sad

ໃນ solitude ຂອງຄວາມມື ດ ໄປຮອດອອກ ບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າວ່າ ບໍ່ ມີ ການ

ເປັນອ້າຍ ມັນ ບໍ່ ໄດ້ໄປ ຫ້ິຼນທ່ານ ໃນຫົວໃຈ ຖ້າຫາກວ່າ ມັນແມ່ນພ&ງແຕ່

ຈະຢູ່ຄົນດ&ວ ມີຄວາມເມດຕາ ທີ່ ບໍ່ ມີ
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ກ້ອນຫີນເຫ່ົຼານີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ນ່ັງ ຂ&ນຫາທ່ານ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະ ເຈົ ້ າບໍ່ ເຄີ ຍລື ມ

smile ຂອງທ່ານ ບໍ ລິ ສັດ ຂອງທ່ານແມ່ນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ສະເຫມີໄປ

ຮູ້ສຶ ກວ່າ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າແມ່ນຜູ້ດ&ວ , ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ກັບ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ຄວາມຄິ ດ ຂອງທ່ານ ຫັຼງຈາກນ້ັນແລະ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ພ&ງແຕ່ຈື່ ທ່ານ .

ເມ່ືອໃດກໍຕາມ ຄວາມຝັນ wake ເຖິງ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ່ ງມະຫັດ

ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຈະຍັງຄົງ ໄດ້ຮັບການ ເປັນ imagined ຫຼື ຄິ ດວ່າ

ຫຼື ໄດ້ເດີ ນທາງ ພ&ງແຕ່ຄວາມຝັນ ທີ່ ເບິ່ ງ ເສີ ມສ້າງ ການປ່&ນແປງຫຍັງ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງເປັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຜິດ ນ້ັນ ບໍ່ ຄ່ອຍຈະ ຝັນ ແມ່ນ ແທ້ໆທີ່ ຈະ

wake ເຖິງແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໃນມັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ປ່&ນແປງ , 

ສຸດທ້າຍ ຝັນຫືຼບໍ່ ຝັນ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ເທ່ົາທ&ມກັນ.

ໃນຊີ ວິ ດ ໃນຕອນກາງຄື ນ ເປັນ sad ແລະ misanthrope ງ&ບແລະ

sullen ຫຼາຍ ທີ່ ງ&ບສະຫງົບ ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ແມ່ນດາວ ເຫລື ້ ອມ, 

moonlight ເພ່ືອ illuminate ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມ

ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ຢ່າງຮຸນແຮງແລະ atrocious ມີ ໃຜຜູ້ຫນຶ່ ງ ຄວາມຫວັງ ຫນຶ່ ງ

ທີ່ ເຊື່ ອຖື ໄດ້ ເປັນວ່າ ສັດ ພວກເຮົ າ ແລະ ດຶ ງ ເຖິງຫມູ່ເພ່ືອນທີ່ ເປັນ, 

ເຖິງແມ່ນ companion ທີ່ ແທ້ຈິ ງໃນທຸກເວລາ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ ຄົນທີ່

ດີ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ໄດ້ ຢູ່ກັບພວກເຮົ າ ທີ່ ມີ  indifference ບໍ່ ມີ ຄວາມເຊື່ ອ

ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງ ດ້ວຍຄວາມຮັກ inflicts ອາການເຈັບປວດ ພວກເຮົ າ

somehow ບໍ່ ໄດ້ ເຊື່ ອໃນການເປັນ ເພ່ືອນ ແລະຊອກຫາ ພ&ງແຕ່ສໍ າລັບ

ສາຍບື ຂອງທ່ານຍັງ ເຄີ ຍ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແຕກຕ່າງກັນຂອງ

ຜູ້ເປັນຫມູ່ເພ່ືອນ ຂອງຫມູ່ເພ່ືອນ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄວາມເຊື່ ອ
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ຂອງຄວາມຮັກ ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນ ອາການເຈັບປວດ ຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ທີ່ ຜູ້ຊາຍ ມ້ືຫນຶ່ ງ ຈະບໍ່ ມີ ໃຜສາມາດ ບອກໄດ້ວ່າ ມັນໄດ້ເວົ ້ າວ່າ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຮູ້ ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍ ໄດ້ ສະເຫມີ ເຮັດໃຫ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ອື່ ນ

ເກີດຂຶ ້ ນ ໄດ້ ຮາກຖານຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຂອງ ຊີ ວິ ດຈາກການ

ປັດຈຸບັນຂອງ ການເກີດລູກການຂະຫຍາຍຕົວ ຂຶ ້ ນແລະ ໃນທີ່ ສຸດກໍ

ເສັ&ຊີ ວິ ດ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຜູ້ຊາຍທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຮູ້ ຕົວ ແລະບໍ່ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ

ເຂົ າບໍ່ ໄດ້ ວ່າແມ່ນຜູ້ຊາຍ ແລະ ຕົນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນ ຕາຂອງທ່ານ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ

shine ໄດ້ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ແມ່ນ ສຸມແລະ ໄດ້ມີ ສາເຫດ ທີ່ ຈະຮັກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ເປັນ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງຕ່ໍ ກັບ shine ເບິ່ ງ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຊະນະ ຄື  shone ເປັນ ດາວປະກາຍ ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ ທີ່ ຖື ກຈັບຕາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ສວຍງາມ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເປັນpassion ໃນເວລາທີ່

ທ່ານເຫັນ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ຈະ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ໄປ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ວິ ທີ ການ ດ&ວກັນມັນ ຈະຖື ກຂ&ນໄວ້ ໃນຫນັງສື ທີ່ ມີ

shoulder ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮ້ອງໄຫ້ ສຸດໃຜຜູ້ຫນຶ່ ງ ທີ່ ຕ້ອງການ

ທີ່ ຈະສະເຫມີ ນີ ້ ແລະຂ້າພະ ເຈົ ້ າສະເຫມີ ຕ້ອງການ ສະຖານທີ່ ທີ່

ພວກເຮົ າຈະ ຊະນະກັບ moonlight ດາວ ດ&ວກັນ ຂອງພວກເຮົ າ

ສະເຫມີ ໄປເຫລື ້ ອມ ທີ່ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈ ຫືຼບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈ ດ່ັງນ້ັນເຖິງແມ່ນ ພ&ງແຕ່ບໍ່ ຮູ້

ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ພ&ງພໍທີ່ ຈະ ຮັບຮູ້ ທີ່ ຈະຮູ້ວ່າ ນ້ັນ ແມ່ນ ສາມາດ ໂຕ້ຖ&ງ

ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຂອງກໍລະນີ ນີ ້ ແມ່ນ ນອກຈາກສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນພ&ງແຕ່
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ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຮູ້ວ່າບ່ອນທີ່ ມັນໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ແລະສິ ້ ນສຸດລົງ ສຸດທ້າຍ

ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ວ່າ ເຖິງວ່າຈະມີ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ສາມາດ

ເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ ຊຶ່ ງໃນຕອນທ້າຍ ບໍ່ ສາມາດ ຄາດຄະເນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະບໍ່ ລື ມ ທ່ານແລະວ່າ ທ່ານສະເຫມີ ສາມາດນັບໄດ້ ກ່&ວກັບຄວາມຮັກ

ຂອງພວກເຮົ າໃນ ສະຖານະການ ໃດຫນຶ່ ງ ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ

ບໍ່ ແມ່ນພ&ງແຕ່ passion ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງຢູ່ໃນ ຊໍ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ

ຄວາມເລິ ກຂອງ ໃນຕອນກາງຄື ນ ມັນແມ່ນການ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ທີ່ ຈະພັກຜ່ອນ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ ດົນຕີກ່&ວກັບ ການວິ ທະຍຸ ແລະໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ນໍ າໄປສູ່ການ ໄດ້ຕອນກາງຄື ນແມ່ນ companion 

ສາມາດແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ລະອ&ດອ່ອນ ທີ່ ສຸດ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ນາງເຮັດໃຫ້ ຄວາມລັບແລະ ຕ້ອງການ ໂທຫາມັນ ໃນຕອນກາງຄື ນ

silent ມັນສະເຫມີ ມີ ຫູ ດີ ແຕ່ ເວົ ້ າວ່າ ພ&ງເລັກນ້ອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ

connivance ສະເຫມີ ແລະ ນ້ັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄວາມສຸກ.

ວິ ທີ ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ນັກໂທດ ຂອງໂລກທັງຫມົດ whiff 

ຂອງສິ ດເສລີ ພາບ ເພ່ືອບັນເທົາ ຄວາມກັງວົນ ວ່າຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງ

ຈໍ າຄຸກຕະຫຼອດ ການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງ ເສ້ັນປະສາດ ແຮງດັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

blink ຄົນອື່ ນເຫັນ , ຈ່ົງເບິ່ ງ , ພັນທະບັດ ທີ່ ມີ ການ ປ່ອຍອອກມາເມ່ືອ

ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ ທີ່  untie ຢາກ ຈະເປັນ ທໍາມະຊາດແລະ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ຫຼາຍ banalຫຼື  sexy ຫຼື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດ ວ່າມັນເຮັດວ&ກ ແມ່ນ

ການສະແດງ ແລະມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຄິ ດ ແລະເປັນຕົວແທນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ vulgar ຢື ນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະເບິ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ
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ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ ໂດຍຜ່ານຈິ ດໃຈ ເຂົ າ ດີ ໃຈ ຫວັງວ່າທ່ານ ຈະອ່ານ

ຍັງ.

ນີ ້ ຕໍາແຫນ່ງ ດ່&ວ ຂອງບຸກຄົນແລະ aimlessly disorientation ນີ ້

ທີ່ ຍູ້ດັນ ໃຫ້ພວກເຮົ າ ໃຫ້ອະໄພ ໃນການສູນເສຍ ທັງຫມົດ

ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຢາກ ໃນການຫາຍໃຈ ເຊື່ ອວ່ານີ ້ ແມ່ນ ສິ່ ງຫນຶ່ ງທີ່

ປະເຊີ ນຫນ້າກັບ ໃນຂະນະທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເບິ່ ງ ຄວັນຢາສູບ ຢາສູບ sigh 

ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລົມຫາຍໃຈ ຫັຼງຈາກ ຕາ ການຫາຍໃຈ ຄົນອື່ ນໄດ້ເບິ່ ງ

ນາທີ ໄດ້ ຜ່ານ ບາດແຜ ຢາສູບ ຊ້າສໍ າລັບ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຊອກຫາວິ ທີ ຢູ່ສະເຫມີ ຈາກ ໃນປັດຈຸບັນ ລົມຫາຍໃຈ ຄົນອື່ ນ, 

ເປັນຄໍ າສັບ ກ່ອນທີ່ ຈະ passing ຄວາມຫວັງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ຕິດຢາເສບຕິດ

ນີ ້ ຈະຫາຍໄປ ມື ້ ຫນຶ່ ງມັນ ເກີດຂຶ ້ ນ ຜ່ານ ຄວາມພະຍາຍາມ ພາກພ&ນ ທີ່

magic ຫມາກຂອງ ທັດສະນະຄະ ໃນທາງບວກ ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ດີ ຫຼື ແມ້ກະທ້ັງ ຕ້ົນສະບັບ ມີການຍົກເວ້ັນ ຈະເປັນການ ຖ້າຫາກວ່າ

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ຈາກທໍາມະຊາດ ຂອງແລະ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ເປັນການດີ ກວ່າ ແລະຫຼາຍກວ່ານ້ັນ !ຊະນະເລີ ດແລະ ສຸດທ້າຍ

overwhelming conqueror ໃນຕອນເຊົ ້ າໃນ ເວລາກາງຄື ນ silent 

ທັງຫມົດໃນ ມື ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈັບໄດ້ ທັງຫມົດສໍ າລັບ

illusion ທີ່ ມີ ສະພາບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ຈະມີ ຄວາມສຸກ ຫລື ມີ ຄວາມສຸກ

ຫຼາຍພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຕ້ອງການຢາກ

ແລະເປັນ ສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງ ພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວິ ທີ ການ ໃນມ້ືນີ ້

ໃນວັນ century'm ໃດ predisposed ກັບ ຄວາມສຸກກັບການ
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ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ ຈະໄດ້ຍິ ນ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຍິ ນແລະ ບໍ່ ມີ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະ ເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ ເຊັ່ ນດ&ວກັນ reborn 

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເຮັດໃຫ້ ປະຊຸມສະໄຫມ ເຂົ ້ າໄປໃນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ຜິດປົກກະຕິ subtly ແລ້ວນີ ້ ປະຈຸບັນແມ່ນ ຢູ່ໃນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ເສຍສະຕິທີ່ ພວກເຮົ າ ບໍ່ ໄດ້ສະຕິ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ສື ບຕ່ໍເດີ ນຫນ້າ

ດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນ ຮູ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທຸກໆມື ້ ສະເຫມີ ໄປ

ອາໄສຢູ່ກັບ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ພວກເຮົ າ ຈິ ນຕະນາການ ຄວາມເຊື່ ອ

ເປັນຜົນສໍ າເລັດ ທີ່ ແທ້ຈິ ງ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົ າມີ ສໍ າລອງ ຂອງລັດ

ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງຫຼື ຄຸນງາມຄວາມດີ ທີ່ ສາມາດ ອ້ອມຮອບ ມັນແລະ

ໃບມັນໄປ ເນ້ັນ ແມງວັນ ໃນ ຈິ ນຕະນາການ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ເຮັດໃຫ້

pound ຫົວໃຈ ສໍ າລັບການ ສາມາດບັນລຸ ຫນຶ່ ງທີ່ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ

ສຸດທ້າຍຂອງ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຕັດສິ ນໂດຍ ການປະຕິບັດ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

ຈະເປັນ ຄື ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຟຣີ  .

ມີ ມື ້ ຫນຶ່ ງ ໄດ້ໄປ ໄວເກີ ນໄປ ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ສູນເສຍການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຢື ນຢູ່ ກັບຄື ນທັນທີ  resumed ມີ ລົມຫາຍໃຈ ຂອງ ການຄັດເລື ອກ

ແລະຄວາມຫມ້ັນໃຈ ຂອງການຟ້ືນຟູ ແລະການ ຢື ນຢັນ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່

ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ ມີ ການສັກຢາ ຄົນອື່ ນ ໄດ້ເປັນບາດກ້າວ ຊ້າແຕ່

ສະຫມ່ໍາສະເຫມີ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ກັບຄື ນໄປ ເຊື ້ ອຊາດ craziest 

ຂອງໂລກເຊື ້ ອຊາດ ໄດ້ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ ຊີ ວິ ດນີ ້ ແມ່ນ ສໍ າລັບນາງວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

struggled ແລະ ບັນລຸເປົ ້ າຫມາຍ ຂອງການເປັນ ດີ ໃຈທີ່ ຈະ

ຕໍາແຫນ່ງທີ່ ດີ ໃນໄລຍະການ ໄດ້ ... ຜ່ານ ການດີ ້ ນ ຜູ້ດ&ວແມ່ນ
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ສິ ດເສລີ ພາບ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະອັນນີ ້ ແມ່ນ ເອື ້ ອຍຂອງ loneliness 

ເຊັ່ ນດ&ວກັນ ທີ່ ອອກ ສະເຫມີ ໄປ ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນ ພ&ງແຕ່

ຄ້ັງທໍາອິ ດແລະທ້າຍສຸດນີ ້ ທ່ານ ພ&ງແຕ່ສາມາດ ຈະຕົວທ່ານເອງ

ຄ້ັງທໍາອິ ດແລະ ໄລຍະ ຜ່ານມາຄົນດ&ວ ໃນເວລານີ ້ ແມ່ນພຣະວິ ນຍານ

ຕ່ໍສູ້ຂອງ ແຕ່ເຮົ າບໍ່ ໄດ້ ຢູ່ຄົນດ&ວ ມີຊີ ວິ ດ ກ່ອນກ່ອນເວລາ ແລະວ່າ

ຈະດໍ າເນີ ນການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະການ ເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດ ແລະສຸດທ້າຍ

ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ ເລີ່ ມຕ້ົນ ຂອງວົງຈອນ ເປັນ ທໍາມະຊາດທີ່ ອອກ

ໃນທີ່ ສຸດ ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຈຸດ ບ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າ ກໍາລັງ ຊະນະ ເປັນດ່ັງນ້ັນ

ຊີ ວິ ດຂອງ ຄ້ັງທໍາອິ ດໃນ ສະຖານທີ່ ຫນຶ່ ງ ແລະສຸດທ້າຍ , ແຕ່ ບໍ່

ຢຸດເຊົ າການ ສະນ້ັນ runner ບໍ່ ມີ ຢູ່ໃນ ການແຂ່ງຂັນຂອງ ຊີ ວິ ດ, ເຮົ າ

ສະເຫມີ  win ແລະໃນເວລາ ດ&ວກັນໃນການ ສູນເສຍ ແລະວ່າ

ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ໄດ້ ຕ່ໍສູ້ແລະ ໄດ້ສໍ າເລັດໃນ ຊີ ວິ ດ!

Powered by leisure ຕຶກຕອງ , equacionei ແລະສຸດທ້າຍ

ໄດ້ປະຕິບັດ ພາກສ່ວນໃນ ຜູ້ຊາຍ ກະວົນກະວາຍ ທີ່ ຈະກາຍເປັນ

ພໍໃຈແລະເວົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ອາໃສຢູ່ ບໍ່ ພ&ງແຕ່ ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ສາມາດ

ຮັບຜິດຊອບທີ່ ຈະງ&ບ ເປັນສິ່ ງຈໍ າເປັນ ເພ່ືອເບິ່ ງສໍ າລັບ ຄວາມສຸກທີ່

ມາຈາກພາຍໃນ ເພາະວ່າພວກເຮົ າ ຊອກຫາວິ ທີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

impatiently ຈາກພາຍນອກເຊັ່ ນດ&ວກັນກັບ ຄວາມກັງວົນນີ ້

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າ sad ອົດທົນຈົນເຖິງ loneliness ແລະຈະຖື ກ

ຢຸດເຊົ າການ ເພ່ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ພວກເຮົ າ ໄດ້ຮັບການ ບັນລຸໄດ້

ພວກເຮົ າ ອາໄສຢູ່ກັບ ຕົວເຮົ າເອງ ໄດ້ບັນລຸ ຢ່າງເຕັມທີ່ ທີ່ ມີ ຄວາມສຸກ
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ທີ່ ຫາ ຫຍັງ ເພາະວ່າມັນໄດ້ ພົບເຫັນບໍ່ ຄິ ດວ່າມັນ ມີວິ ທີ ການ autistic 

ຂອງຊີ ວິ ດແຕ່ ຄວາມສຸກ ຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ພາຍໃນພວກເຮົ າ .

6tar ບໍ່ ມີ  ... 6tar ບໍ່ ມີ ເວລາ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ 6tar ... ໃນເວລາ

ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ... 6tar ບໍ່ ມີ ເວລາທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ ... 6tar 

ມີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ ໄດ້ ... 6tar ມີ ເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ... 

6tar ມີ ເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າflames ... 6tar ມີ ໃນເວລາ ທີ່ ທ່ານຄິ ດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ... ບໍ່ ມີ  6tar pro ໃດກ່ໍຕາມ ມາ ... 6tar ມີ ເວລາທີ່ ທ່ານ

ຈິ ນຕະນາການ ... 6tar ມີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ ພ&ງພໍ ... 6tar ມີ ພ&ງແຕ່

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ແມ່ນ ... 6tar ມີ ເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຄວາມຮັກ ... 6tar 

ມີ ເພາະວ່າທ່ານ ມີ ... 6tar ມີ ເພາະວ່າ ຄວາມຝັນທີ່ ທ່ານ ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ

... ບໍ່ ມີ  6tar ເປັນຢູ່ທີ່ ນີ ້  ... 6tar ສະເຫມີ ໄປ ບໍ່ ມີ  ... ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ

6tar ບໍ່ ມີ  ...

ຖ້າຫາກວ່າເຄີ ຍ ເຫັນທ່ານ , ແລະເວົ ້ າວ່າ ມັນເບິ່ ງ ຍິ ງສາວ ທີ່ ຫນ້າສົນໃຈ

, ທ່ານໄດ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ໃນຮູບລັກ ສົດໃສ smile cheerful ແລະ

sparkling ເປັນ ແມ່ຍິ ງສໍ າລັບ ຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການ eras ທີ່ ສວຍງາມແລະ

sensual ທີ່ ດ່ັງກ່າວ seduced ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ເຄີ ຍ ພ&ງແຕ່

ຕ້ອງການຢາກ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ນ້ັນ ເປັນ gostas-ທ່ານ magic?

ມັນແມ່ນການມ້ື ກັບມື ້ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ມື ້ ຫນຶ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າທັງຫມົດ ນ້ັນພ&ງແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນ ແມ່ນ

, ບໍ່ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເວົ ້ າວ່າແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ການຂ&ນ
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ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ນີ ້ ແມ່ນ ຄວາມຢ້ານກົວ ເຖິງແມ່ນ ວ່າຄວາມຝັນ

ຂອງການເປັນແລະ ບໍ່ ຮູ້ວ່າສິ່ ງ ທີ່ ຈະເກີດຂຶ ້ ນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ພະຍາຍາມ

ອະທິ ບາຍ ສິ່ ງທີ່ ເຄີ ຍ ຈະ ເຫັນຢູ່ທີ່ ນີ ້ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ ການເດີ ນທາງ

ກ່&ວກັບການຫນຶ່ ງ ຂອງໂລກsilence ທີ່ ຢູ່ທີ່ ນ້ັນແລະ ຄົນທີ່

ທຸກທໍລະມານ ຄິ ດວ່າທຸກຄົນ ຄວນຈະ ເຮັດໄດ້ພ&ງແຕ່ ການທີ່ ຈະ

ເຮັດໃນສິ່ ງທີ່ ຜູ້ອື່ ນບໍ່ ໄດ້ ຂາດ ຄວາມກ້າຫານທີ່ ບໍ່ ປະຕິບັດ, 

ແຕ່ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຮູ້ຈັກວິ ທີ ການທີ່ ຈະ ບໍ່ ສົນໃຈ ສະຫວັດດີ ການ ຂອງ

ຄົນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮູ້ວິ ທີ ການ ຊອກຫາແລະເບິ່ ງ ເລີ ກແລະ ຄິ ດວ່າ!ລົບ ຢາສູບໄດ້, 

ຂະແຫນງການ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການປິ່ ນປົວ

ທີ່ ຍັງເຫຼື ອ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຂ&ນໄປ ຂັບໄລ່ ແລະການສ້າງ .ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໃຊ້ເວລາສອງ

ນາທີ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ກັບຄວາມຈິ ງຂອງ ການຂ&ນ ແລະມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ອື່ ນທີ່ ທ່ານ ກໍາລັງ ບໍ່ ແມ່ນທ່ານ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ສາມາດ, ໃນອີ ກດ້ານຫນຶ່ ງ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ warrior ຜູ້ທີ່ ມີ  truest , 

ໄຊຊະນະ ໄດ້.ມີ  16 ນາທີ ມາຈາກ ລົບ ຢາສູບ, ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ

ຄວາມຕ້ອງການ Relight ມັນ.ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໄປໃນເວລາ ທີ່ ທ່ານ

ຮູ້ສຶ ກວ່າສິ່ ງ ທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ ດ່ັງນ້ັນທ່ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ ລໍ ຖ້າ.ຈຸດອ່ອນຂອງ

ຄວາມປາຖະຫນາ ຢາກ ທີ່ ຈະຊະນະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ຈະມາເປັນ sunset 

ໄດ້.ມີ ຢູ່ໃນ ການຕິດຕ່ໍ ຄົງທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ

ເຄິ່ ງຊ່ົວໂມງ ຫັຼງຈາກ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສຸດທ້າຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ດ້ວຍຕົນເອງ
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ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ າ ທັນ ເວລາ.ການເດີ ນທາງ

ໃນວິ ນາທີ ໃນນາທີ ທີ່ ມີ ຄວາມຄ້າຍຄື ລູກ ທີ່ ຈະ ສະເຫີຼມສະຫຼອງ

ການລ່ວງຫນ້າ ທຸກຄ້ັງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເລັກນ້ອຍ, ຄິ ດແນວໃດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ສາມາດບັນລຸ ລ່ວງຫນ້າໄດ້.ມີ  setback ເປັນ ເພາະວ່າບໍ່ ມີ

ຢາສູບ ຄື  .35 ນາທີ ຈ່ົງເບິ່ ງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຍົກເລີ ກການ ໄດ້.

ບໍ່ ໄດ້ ຄິ ດ, ໄດ້ສະແດງ ຮູບແບບ ກົນຈັກແລະ ລະບ&ບການ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການເຂົ ້ າ ໃນລະຫວ່າງການ ຂະບວນການຂອງ

ການສູນພັນຂອງ ສະຖານະການ ນີ ້ .

Recoloco ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຮື ອ, ການສ້າງ spontaneous ໄດ້.ຄໍ າສັບຕ່າງໆ

, ການ ທີ່ ມີ ການປະຕິບັດ ແລະການເຊື່ ອມຕ່ໍ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຍິ ນກ່&ວກັບ

ວິ ທະຍຸ ທີ່ ແຜນການ ຈະ ຍົກເລີ ກ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ແລະຮູ້ສຶ ກກັບ ພາກເຫນື ອ.45 ນາທີ ຫຼາຍ ແລະຈ່ົງເບິ່ ງ ຢາສູບ ຄົນອື່ ນ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ, ແນ່ນອນ!ທັງຫມົດແຕ່ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ເກືອບເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ ວ່າ ພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ ປະເຊີ ນຫນ້າ .

ມັນເປັນ ຊ່ົວໂມງທີ່ ມີ ຜົນມາຈາກການ 20 ປີ  30 ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ .

ພວກເຮົ າອາໄສ 66 % ຂອງຊີ ວິ ດ ຄິ ດກ່&ວກັບການ 100% ວ່າ 33% 

ສາມາດໃຫ້ ພວກເຮົ າ.ໄດ້ ຮັບການສັບສົນ , ແຕ່ວ່າ ການອະທິບາຍ .

ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າກ່ໍ ມີ ການຕ່ໍສູ້ ແລະ ທະເຍີ ທະຍານ ເພ່ືອສຶ ກສາ
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ວິ ທີ ການ ປະຕິບັດ

ບໍ່ ໄດ້ງ່ າຍ, ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ຈະ ກັບຄື ນໄປ ການສູບຢາ ເປັນ " 

ພ&ງແຕ່" ສູບຢາສູບ.ປະກົດວ່າ ຢູ່ໃນ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ , ແລະ ປະຕິບັດຕາມ

ເສ້ັນທາງທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຂອງໂຄງການ ໄດ້.

ແນ່ນອນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສູບຢາ ໃນ ສະຖານະການ ໄດ້.ລັກສະນະ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ມີ ການ ປະກອບດ້ວຍ ຄວາມບໍ ລິ ສຸດ .

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ສອງຊ່ົວໂມງ 03 ນາທີ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ

ຄິ ດວ່າ esfumacei .

ທ່ານຈະ ການ, ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຈະ ຮ&ງ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ກັບ

smile, ຄິ ດວ່າ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຮົ າ ໄດ້ຮັບ.

ທີ່ ງ່ າຍທີ່ ສຸດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ ເຖິງ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ .

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະຄິ ດວ່າ ມີພ&ງແຕ່ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊະນະ.

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ຜິດທໍາມະຊາດ ແມ່ນການ ຜິດປົກກະຕິ .ໃນຖານະເປັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ , ປະເພດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ທ່າ ນອນ.

ຈະ ແມ່ນການມາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ໄດ້ ດໍ າເນີ ນການ ທັນທີ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ບໍ່ ມີ , ແຕ່ພະລັງງານ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ພາດ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ພະລັງງານ ຟ້າຜ່າໄດ້ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ overshadow 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ມີ ການປ່&ນແປງ ນີ ້ ຈະບໍ່ ລ່ັງເລທີ່ ຈະ ຫັນປ່&ນ
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ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ .

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະ ຮູ້ຈັກເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະ.

A ຢາສູບ ສະຫງົບແລະ banal, ຮ່ອງ hesitant ກ່ວາ ຫນ້າລໍ າຄານ.

ໃນເວລາທີ່ ມື ້ ຫນຶ່ ງ seagull ເປັນ come'll ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານ ເອົ າມາໃຫ້

ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ທີ່ ທ່ານໄດ້ ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຕ້ອງການຢາກ

ສູນເສຍທັງຫມົດ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະເຮັດແນວໃດ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ ທ່ານ ອະທິ ບາຍ ວ່າ passion ມີ ຄວາມຮັກ ຍັກໃຫຍ່

ແລະສະເຫມີ ໃນເວລາທີ່ ເຂົ ້ າໃຈ ຄິ ດຂອງທ່ານ , ໂດຍຜ່ານ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ສູນເສຍ ໃນທີ່ ນີ ້ , ທ່ານມີ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການຢາກຈະ volcano 

ທີ່ ມັກ ກວນຫົວໃຈ ຂອງທ່ານ ວ່າຄວາມຮັກທີ່ ຍັກໃຫຍ່, ສະເຫມີ ໄປ

ທີ່ ໃດກໍໄດ້ ໄຊຊະນະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ຄວາມປາຖະຫນາ ເລິ ກ ມາ

ຈາກໂລກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທ່ານສະເຫມີ ຕ້ອງການຢາກ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານ laugh ລັກສະນະຂອງ ຄວາມສຸກ

ແມ່ນທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ກ່ວາ ໄຟຟ້າທັງຫມົດ ໄດ້, ໂດຍຜ່ານ ທີ່ ທັງຫມົດ

ໃນປັດຈຸບັນ ວ່າ binds ກັບພວກເຮົ າແລະ ບໍ່ ເຄີ ຍ ແຍກພວກເຮົ າ

ບໍ່ ເຄີ ຍ ມີ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການພົບປະ fortuitous ການ ຈິ ນຕະນາການ

ຂົວ ໃນໄລຍະ ນໍ້າ ບ່ອນທີ່  sidewalk ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ແລ້ວ

ໄດ້ເຫັນຮູບ ແລະ ran , ແລະ hidຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ອ່ານຢູ່ໃນ ເອກະສານ

ເປັນຄໍ າເວົ ້ າ ຫວານຄື ຕົວອັກສອນ ◌້ ◌ໍ າເຜ້ີງ ບໍ່  bullshit ມີ ຄວາມຫມາຍ

ແລະ ຖື ກຝັງຢູ່ໃນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຜ່ານມາວ່າ ພະລັງງານລົມ
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ໄດ້ຖື ກສ່ັງ ແລະຄິ ດວ່າ ໃບຫນ້າທີ່  painted ມີ ແປງ ໃນຂອບ ບໍ່ ມີ ຄົນຮັກ

ທີ່ ທ່ານ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງສິ ນລະປະ ທີ່ ໄດ້ຮັບການ ໄດ້ຮັບການ

painted ໃນຫນ້າຈໍ ທີ່  , ນີ ້ ແມ່ນການອາຍຸມັນ ດ່ັງກ່າວ.

ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ

Flee , ran ແຕ່ເຂົ າ grabbed ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະດຶ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ກັບພຣະອົງ.

Cursed ຕົວເລກທີ່ ພວກເຮົ າບໍ່ ເຫັນ ແຕ່ວ່າ ຂະຫຍາຍພັນ .ພຣະອົງໄດ້

ເປັນຮູບຮ່າງ unrecognizable ຂອງປະສົບການ ຮູບລັກສະນະ fairy , 

ເຊັ່ ນ:.ຈ່ົມ ຮູບ : ທ່ານ ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ ມີ ໃບຫນ້າ

ທີ່ ບໍ່ ມີ ເປັນ !

Yes - ຂ້າພະເຈົ ້ າຕອບ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ບາງ.ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ມີ ຢູ່ ໃນທີ່ ປະທັບ ຂອງແສງໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ເວົ ້ າຕາມຕົງຂອງ ແສງສະຫວ່າງ ແລະພະລັງງານ

ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍ ຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ ມີ ໃບຫນ້າ ປະກົດວ່າ ບໍ່ ຮູ້ ແລະ voluptuous 

ແລະດໍ າເນີ ນການ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ລັງຫົຼບຫນີ ການ ບັນລຸເປົ ້ າຫມາຍ

ຂອງທ່ານ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເປັນ.

ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ ແມ່ນ ເປັນ ຂອງຄວາມມືດທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ອາໄສຢູ່

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ແສງສະຫວ່າງ.Strange ແມ່ນ shadow ທີ່ ຊ່ອນ ທ່ານໃນ

ຊໍ້າ ແລະ silence ໄດ້.ແຕ່ ຊາກ ຂອງແສງສະຫວ່າງ ແລະມີທີ່  ostentas 
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ຫລີ ກ faceless , ສີ ດໍ າ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂຶ ້ ນໄປ ສະຫວັນ, ຂະຫຍາຍການ

ມີ ການບິ ດເບື ອນ ຂອງການເບິ່ ງ ແລະແສງສະຫວ່າງ ການປ່&ນແປງ

ຂອງທ່ານ.ຕາມ skies ນໍ້າ ເປັນໃຜ ນໍ້າ ທີ່ ມີ ອາກາດ Sultan ຂອງ

despondency ແລະຕອບສະຫນອງ ກັບຄວາມໄວຂອງ skies 

ສີ ດໍ າແລະ densifico ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະລຸດລົງ ໄປເຊຍກັນໄດ້

ແລະຝົນຕົກຫນັກ edgy .ແຕ່ສໍ າລັບ ຜູ້ຊາຍທີ່ ມີ ນໍ້າ ໃບຫນ້າ ທີ່ ບໍ່ ມີ ເປັນ

pierces ຮ່າງກາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ ເສື ້ ອຄຸມຍາວ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂອງຕົນເອງ ທີ່ ສໍ າຄັນ ບໍ່ ແຊ່ .ມັນແມ່ນຂອງ ເງົ າ.ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ ມຸດ

ຖື ກສ້າງ ໂດຍຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນຕອນກາງຄື ນ ທີ່ ຕາຍແລ້ວ, ແລ່ນ ຫນີ

ຈາກຄວາມມື ດ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ແສງສະຫວ່າງ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງ shadow misfortune ໄດ້.

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ທັງຫມົດ ແມ່ນຕົວເລກ ບໍ່ ມີ .

ມັນເປັນ ຮູບລັກສະນະ ຫາຍ.

cry ເປັນຮູບແບບ ຂອງການຄວາມສຸກ ຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ ເປັນ emerges 

ໄດ້ຈາກ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ມືດ ,

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຂອງການປົກປ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ອື່ ນແລະ ຈິ ດວິ ນຍານຂອງ ບ້ານ

ໄດ້ຮ້າຍແຮງ.

ຈະເປັນແນວໃດ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແຕ່ບໍ່ ມີ ຢູ່ ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ຂຶ ້ ນ ກັບ shit 

ຫລອກລວງ ໄດ້.
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ສິ່ ງທີ່ ທ່ານເຫັນ ແມ່ນແທ້ທີ່ ສູງ ແລະບໍ່ ຫຸຼດລົງຂອງ cliff ໄດ້.

ກ່&ວກັບ ຄວາມສູງ ຂອງຄື ້ ນຟອງໄດ້ , ບ່ອນທີ່ ຄວາມຂີ ້ ຕົວະ ສີ ຂ&ວແລະ

ມະລາຍຫາຍໄປ ສີ ຟ້າໄດ້.

ຟ້າຜ່າ ເຕື ອນ ສີ ແດງເປັນ ຫັຼກການພ້ືນຖານ ຂອງຄົນອື່ ນ.

ຊໍ້າ , gloomy, frivolous ບໍ່ ແມ່ນສະເຫມີ ໃນປະຈຸບັນ ເປັນມັນ

deepens ຄວາມຫມົດຫວັງຂອງ scream loud ແລະ silent ໄດ້.

ໃນຄໍ າສັບຕ່າງໆ ຫມາຍເຖິງການ ຕອບສະຫນອງ magic 

supernatural ທີ່ ກ່&ວຂ້ອງກັບການ passion.

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈັບໄດ້ ຈົດຫມາຍ, ໂດຍ ຈົດຫມາຍສະບັບ ສ້າງ ກໍາແພງ

ວັນນະຄະດີ ຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆ ທີ່ ມາ ເປັນຄວາມຈິ ງທີ່  inevitable ... 

ບ່ອນທີ່ ກະແສ ລາຍລັກອັກສອນ ແລະການ ◌້ ◌ໍ າຕາ ຂອງ ເນື ້ ອໃນ

unbreakable ທີ່ ເປັນ ບໍ່ ໄດ້ ກົງກັນຂ້າມ , ແຕ່ເປັນ ມັນຈະກາຍເປັນ

revitalized ແລະປະກົດວ່າ ອັນເນື່ ອງມາຈາກ ການພັກຜ່ອນໄດ້ກ້ອນ

Antarctic ທີ່  repels magic ຂອງຕົນເອງ ຂອງການເປັນ ໃນບັນດາ

ທຸກ dazzling ແລະວິ ທີ ການ ທີ່ ມະລາຍຫາຍໄປ ເຂົ ້ າໄປໃນ

ການເຜົາໄຫມ້ໄຟ ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະອອກສ&ງ ປະກາດ ດົນນານ.

ເຂົ າຂ&ນແລະ ແປ ຈິ ດວິ ນຍານ ຢ່າງແຮງກ້າ ຂອງເຄື່ ອງ ສ້າງ.ໃນບັນດາ

ສາຍແລະ sayings ທີ່ ນີ ້ ແມ່ນສິ່ ງ ຫນຶ່ ງຄິ ດ ແລະຄວາມຄິ ດເຫັນ ອື່ ນໆ.

Vertigo

311



ການເລີ່ ມຕ້ົນ A, cliff ເປັນ, ເພາະວ່າ ໃຊ້ເວລາແມ່ນ ephemeral .

ການຫຸຼດລົງຂອງ ຂະຫນານ ເພ່ືອເປັນ ການເລີ່ ມຕ້ົນທີ່ ບໍ່ ດີ , arrefeço .

ໃນ ໄຫວ ດຸ່ນດ່&ງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຕ້ັນໄປຫາ, ດໍ ານໍ້າ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລອດພ້ົນ , jumped ແລະ imagined vertigo 

.ຫົວໃຈເຕ້ັນໄວ ວາ ໂດຍ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ

ເດີ ນທາງ.ກ່&ວກັບຫນ້າທີ່  , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ຊີ ວິ ດໃນ ການທີ່ ສອງໃຫ້

ບໍ ລິ ການ ໃນໄລຍະ ອາກາດ.ມັນແມ່ນ ການຫຸຼດລົງຂອງ ຟຣີ ຫຸຼດລົງ ຂອງ

ນີ ້ ມົນຕີ ດິ ນ ... ຖະຫນົນຫົນທາງ tar ຝົນ ເຫລື ້ ອມໃນ ຄວາມເປັນມາ

ໃຈ ທາງອາກາດ ແມ່ນເຢັນ !ການ asphalt ຝົນ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ນໍ້າ ສົດ

ທີ່  glows ໃນ ຊໍ້າ ຈໍ າໄວ້ ສົດໃສເຄົ ້ າ ແລະ sparkling ແລະມັນແມ່ນ

ແຂງແຮງທີ່ ດິ ນ, ຢ່າງແຂງແຮງ ສ່ົງຜົນກະທົບ ນີ ້ ຈະ ທໍາລາຍສິ່ ງທີ່ ໄດ້ມາ

.ໂມງ ໄດ້ ຢຸດເຊົ າແລະ immortalized ປັດຈຸບັນຂອງ ຄວາມຄິ ດ

ຂອງພຣະອົງ.ຢູ່ທີ່ ຄວາມໄວ ພະລັງງານລົມ ຢູ່ຂ້າງເທິ ງ ມາໃນ tailspin 

ແລະ ມ້ວນສະປິ ງ ຕົວຂອງມັນເອງ ໄດ້ຫັນ ແລະໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນ , ເພ່ີມຂຶ ້ ນ , 

ກັບຄື ນໄປ ປັດຈຸບັນ ທີ່ ຜ່ານມາ ຈະບໍ່ ມີ ຕ່ໍມາ ເອີ ້ ນວ່າ ດ່ັງນ້ັນ ການລ້&ງ

ຫຸຼດລົງ ໃນເວລາທີ່ ຫຸຼດລົງ ທີ່ ພຸ່ງສູງຂຶ ້ ນ .

ຄວາມພາກພູມໃຈ ຂອງຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເບິ່ ງຄົນ ທຸກທໍລະມານ

ຄົນອື່ ນຜູ້ທີ່ ຮູ້ສຶ ກແລະ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດ້ເຫັນ ຊຶ່ ງກັນແລະກັນ ໃນຜິວຫນັງຂອງ

ຫວັງວ່າຄົນອື່ ນ ບໍ່ ເຄີ ຍ sofrais ສູງເຖີງ ຈິ ດໃຈຂອງ ການຊ່ວຍເຫືຼອ

ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອ ເຊິ່ ງກັນແລະກັນ ໃນວິ ທີ ທີ່ ມີ  boulders ເປັນ

ອຸປະສັກ ເຫ່ົຼານີ ້ ວາງ ຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ ເກີດ ວິ ທີ ການ
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ໃນການທີ່ ຄວາມເຊື່ ອ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພາະວ່າໂລກ ມາເພ່ືອຕ່ໍສູ້ ຈົນເຖິງທີ່ ສຸດ

ແລະຮັບປະກັນ ຄຸນແລະ ເປັນຂ້ັນສຸດທ້າຍ ແລະໄດ້ຮັບການ ຫາລຸ່ມສຸດ

ໃນການຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະຄົນອື່ ນໆ ແລະຫນາມຫມາກຈັບ ໂລກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ

ໃນສິ ນລະປະ ຂອງຮ້ົວ ບໍ່ ມີ ທີ່ ຈະສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທັງຫມົດ

ໄປໂດຍຜ່ານ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ hit ເປັນ ໃນຕອນທ້າຍຂອງsword ຕ່ໍສູ້

ເປັນພະລັງງານ ທົນທຸກ unintentionally transmitting ກັບ win 

ແລະມີ ສ່ອງ ອອກ ເປັນ ຊະນະເລີ ດ ແລະ ໃນເວລາທີ່  loser ຫຸຼດລົງ, 

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເຈັບປວດ ແຕ່ ສູງເຖີງແລະຕົກ ອັນເນື່ ອງມາຈາກ ເປັນ

fighter ທີ່ ຊະນະ ອາການເຈັບປວດ ໄດ້ຖື ກ ຄິ ດ ໃນສູງ ການປະຕິບັດ

ທີ່ ຜ່ານມາແລະ ພວກເຮົ າ ກ່&ວກັບການ conjecture ລັດສະຫມີ ພາບ

ຂອງຊະນະເລີ ດ ແລະ loser fighters ທັງຫມົດ ສົມຄວນໄດ້ຮັບ ໄຊຊະນະ

ທີ່ ຕ້ອງການໄດ້ .

ໃນເຊົ ້ າມື ້ ນ້ັນ

ມັນແມ່ນ ◌້ ◌ໍ າຕາ ອາລຸນ ເປັນ ເລື່ ອງບໍ່ ເຫມາະສົມ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ບໍ່ ໄກຈາກ ຫຼາຍເກີ ນໄປ ໄຫ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ ໄດ້ ຢູ່ໃນໃບຫນ້າ ໃນຕອນເຊົ ້ າ

ປ&ກ stale ແລ້ວ ໃນຕອນກາງຄື ນ ໄດ້ ນໍ າຫນ້າ ໄດ້ elapsed ທີ່ ໃຊ້ເວລາ

ມາ ຮ້ອງໄຫ້ ແລະເວົ ້ າວ່າການ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ ງ ອອກສໍ າລັບການ

ແສງຕາເວັນ ຈະໄດ້ມາແລະ ນໍ້າຕາ evaporatedແລ່ນລົງ ແລະໂລກ

ມີ ຟັງ smile ງ່ າຍດາຍ ວ່າ ປະຫລາດໃຈ ທີ່ ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ສໍ າລັບສິ່ ງທີ່ ຈະມາເຖິງ ຈະ ຄວບຄຸມແລະ ນີ ້ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ

ການທົດສອບ ການຕັດສິ ນໃຈ ດ່ັງກ່າວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ບໍ່ ປາກົດອອກຂອງ
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nowhere ທີ່ ຈະໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຮັບການ ຮູ້ສຶ ກ ວ່າກອງທຶ ນ ດ່ັງກ່າວໄດ້

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ນາທີ ນິ ໄສ ຈາກປະມານ ມີຄວາມກ້າຫານ

ແລະຄວາມພາກພ&ນ ປ້ອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫວັງວ່າ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງການ

ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແລະ ກະຈ່າງແຈ້ງ fog ແລະ ພະລັງງານລົມ treacherous ມາ

ປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະບັນລຸ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຈະ ບັນລຸໄດ້.

ໂຊກຈະ ໄດ້ຮັບການ ເປີ ດຕົວ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຈະຮັກ ຕົນເອງແລະ

ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນ ການຕ່ໍສູ້ ແລະ ການຕ່ໍສູ້ ການສັກຢາ flawless 

ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ສໍ າລັບມື ້ ຕ່ໍໄປນີ ້ ມົນຕີ ຊີ ້ ໄດ້ອ່ານ ໃນຊ່ົວໂມງ , ນາທີ ແລະ

ວິ ນາທີ ແລະ ການປົດປ່ອຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ເປັນຖ້າຫາກວ່າ ໂດຍ magic 

ມື ້ ນ້ັນຄວາມສຸກ ແລະຄວາມຊື່ ນຊົມ ໄດ້ເຫັນ ຫຼາຍກ່ວາ ປະຊາຊົນ

ຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ຈິ ດໃຈ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ເຄື ອ ແນ່ນອນວ່າຈະ

ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ ້ ນ ຈະ ພ&ງແຕ່ surtir .

ເວັບໄຊຕ໌

ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຢ່າງຮຸນແຮງ ປະມານ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເຫັນ ພູມສັນຖານທີ່

ແລະບໍ່ ໄດ້ເປັນ ugly ເບິ່ ງເພ່ືອ ສັງຄົມ ໄດ້ເຫັນ ເວັບໄຊຕ໌ ທີ່

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຄິ ດວ່າ spider ໄດ້ ດິ ນຕອນຫນຶ່ ງມີ ການເສຍຊີ ວິ ດ ເຕ້ັນທີ່ ແທ້ຈິ ງ

ແມ່ນການຢ້&ມຢາມ ຂອງ spider ໄດ້ແລະ ເວັບໄຊຕ໌ ນີ ້ ສໍ າລັບ

ຂອງນາງປະເພດຂອງການ supper ໄດ້ spider ຜູ້ທີ່ ທຸກທໍລະມານ

ທີ່ ສຸດແລະ ຢ່າງຫນ້ອຍ ປະຊາຊົນ ຮັກ stung ແລະວິ ທີ ການ ທີ່ ໄດ້ຫຸຼດລົງ
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ນອນຫລັບ calhava devouring ນີ ້ ຫມົດທຸກຄົນໄດ້ ເຄີ ຍຝັນວ່າ ຜູ້ທີ່

ເສຍຊີ ວິ ດໃນ spider ເວັບໄຊຕ໌ ຂອງຕົນແມ່ນ ການເສຍຊີ ວິ ດ ugly ໄດ້

ຢຸດກິດຈະການ ແລະການຕາຍ ຈະ succumb ນີ ້ ຄວາມຝັນ

ຂອງການເປັນ ອະມະຕະ ບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງ ເວັບໄຊຕ໌ , 

spider ແລະຊີ ວິ ດ ທັງຫມົດ ຍອມ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ຫນ້າທີ່ ຂອງເຮົ າ

ເປັນແບບ Web ແລະສາມາດ ຈະເປັນທີ່ ດີ ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການ

ugly ມີ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງ spider ເປັນໃນຕອນທ້າຍ

ຂອງແຕ່ແຕ່ ໃນຕອນທ້າຍຂອງ ວົງຈອນຂອງ ບໍ ລິ ສັດ / web 

ທີ່ ຢູ່ສະເຫມີ ພາຍໃຕ້ການ ກ່ໍສ້າງ ການກ່ໍສ້າງ ເວັບໄຊຕ໌ ໄດ້

ພັດທະນາແລະ ການແກ້ໄຂ spider ບໍ່ ມີ ເວັບໄຊຕ໌ spider ugly ແລະ

ຈິ ນຕະນາການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ.

ໄຟ ແລະກາເຟ ຢາສູບ unlit ລະຫວ່າງ ກາເຟ ທີ່ ຊ່ົວຮ້າຍແລະ roasted 

ໄດ້ຮັບນີ ້ ຊ່ອງນີ ້ ແມ່ນ ຄື ອາກາດ ເປັນ , ດີ , ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ບ່ອນທີ່

ປະຊາຊົນມາ ຈາກທຸກບ່ອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ຕົນເອງໃນ ອະນາຄົດເພ່ືອ

ສ້າງ loop ໃນພ້ືນທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ&ນແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນມີ

ວັດຖຸປະສົງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫວັງວ່າ ບັນລຸໄດ້ໃນ ປະມານ 2000 ຊ່ົວໂມງ ທີ່

ກ່&ວກັບການ ຕ່ໍຫນຶ່ ງ dedicate ໂຕເອງ ໃນມ້ືນີ ້ ໃນ ຊ່ອງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າ

ໂດຍສະເພາະ ໄຟ ກາເຟ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຫວັງ ທີ່ ຈະເຍື ອງ

ສາຍລະຫວ່າງ ວັນ ກັບວັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຜ່ອນຄາຍ

ພະລັງງານ ສໍ າລັບການກ່ໍ instant'll ຮັກສາ ຂະບວນການ

ປະຈໍ າວັນການຂ&ນ ຄົງ ເປັນການສ້າງ , wander , ແນວຄິ ດ
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ແລະການຂ&ນ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊອກຫາ ໃນທະເລ

ທີ່ ຕື່ ນເຕ້ັນ ແລະທ້າທາຍ ຈິ ນຕະນາການ ດ້ວຍຕົນເອງໃນ seas ໂລກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນລະຫວ່າງ ທາງລຸ່ມມີ ຊີ ວິ ດ!ເນື ້ ອທີ່ ເຫືອກໃນ

ມະຫາສະຫມຸດ ຂອງ ລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຫັນ ຫມຶກ ໄຫລ

ສ້າງສາຍ ງາມລະຫວ່າງ ບົດເລື່ ອງ , ປະໂຫຍກທີ່  poems, ຫລື ຄວາມຄິ ດ

ງ່ າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມສົນໃຈຫລື  precipitation 

ຫຼາຍໄດ້, ຄວາມກົດດັນ ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໃນ

ມະຫາສະຫມຸດ ລ່າສັດ ເຖິງ ອັກສອນທີ່ ມີ  harpoons ເພ່ືອ ບັນລຸໄດ້ໃນ

ຄວາມເປັນມາຂອງຫົວໃຈທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ອາລົມ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ , 

sensations , ແຕ່ ສິ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນ ແມ່ນເພ່ືອ dive ເຂົ ້ າໄປໃນ ທະເລ

ຂອງພວກເຮົ າແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮັກ seas ຕ່າງໆ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແສງສະຫວ່າງ ຂອງພະລັງງານ lantern lantern ກັບ

ຈ່ົງເບິ່ ງ ພະລັງງານ ລົບ ໄດ້ illuminated ຫວ່າງເປົ່ າ, ຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃສ່

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຕື່ ນນອນ ໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ບໍ່ ມີ ທີ່ ສິ ້ ນ ທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ທີ່

flame luminous ໄດ້ illuminates ຕອນບ່າຍເປັນ passes ຢ່າງຊ້າໆ, 

lazy ຫຼາຍ ເປັນຄວາມສະຫວ່າງ ເປັນ ເບິ່ ງສົດໃສ ແລະວິ ທີ ການ

awakensທີ່ ມາ ຮັບ ໃນທີ່ ປະທັບ ຂອງຄວາມຮູ້ ໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ນໍ້າຫອມ

ໄປ ຢ່າງດົກຫນາ , ຈ່ົງເບິ່ ງ ລະອ&ດແລະການ ຕິດຕ່ໍ ກ່ິນຫອມ

ວ່າຄວາມຮູ້ສຶ ກ ມີຄວາມສຸກກັບ ສູດ ແລະວິ ທີ ການ ທີ່ ດີ ທຸກໆມື ້ ບໍ່

ຫາຍໃຈ ທາງອາກາດ ດ&ວກັນ ຮອຍຍິ ້ ມ ຍິ ້ ມ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ສະເຫມີໄປແຕ່

ສິ່ ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ສວຍງາມsmile ພ&ງເລັກນ້ອຍ intimate, 
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ອາການຂອງ ຄວາມສຸກ ແລະການປິ່ ນປົວ ເປັນ ການ fascination 

ເປັນຄວາມສຸກ timeless ຫຼາຍທໍາມະຊາດ ແລະການຜ່ອນຄາຍ

ໃນເວລາທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ smile ມົນຕີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂກລ ທີ່

cunningly ບໍ່ ໄດ້ສະຕິ ແລະໃນເວລາ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງຈັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເປັນ

ແນວຄິ ດ stunning'm ເລິ ກ ເລັກນ້ອຍ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ສໍ າລັບ

ປັດຈຸບັນ ເຊັ່ ນ: ຄວາມສຸກປະກົດວ່າໃນ ຄວາມເປັນຈິ ງຂອງ duality 

ຂອງ smile cheerful ໄດ້ ໄປເບິ່ ງ ເກີນໄປ ສົດໃສ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ

ໄດ້ເຫັນ ບາງຄ້ັງເປັນ .

Fado fado ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ທີ່ ຫມາຍ nostalgia ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ອາຍຸສູງສຸດ ທະເລຊາຍ ຫ່າງໄກ ແຕ່ ໃກ້ຊິ ດກັບ ສໍ ານັກງານໃຫຍ່

ເພ່ືອຄ້ົນຫາ ທ່ານປາຖະຫນາ ທີ່ ຕ້ອງການ ພ&ງແຕ່ທ່ານ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ທີ່ ທ່ານເປັນ ບໍ່ ໄດ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຮູ້ສຶ ກວ່າສິ່ ງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ&ນເປັນ .

ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ ແບບງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ ຫລຸດຫນ້ອຍຖອຍລົງ ຄໍ າ

ວ່າຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຟັງ ພະລັງງານລົມ ຢູ່ໃນ ພະລັງງານລົມ

entrust ໃນການ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ທ່ານ ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ ທີ່ ວ່າມີ ລະດູຝົນທີ່ ມີ

ການຕອບເປັນ ຈະ ບອກທ່ານວ່າມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ ການອອກແບບ

ແສງຕາເວັນ ທີ່ ມີ ຄີ ແລະ ທ່ານຂອງຕົນຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເວົ ້ າວ່າທ່ານ ກໍາລັງ

ການພະລັງງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະສໍ າລັບທ່ານ ແສງຕາເວັນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະເຫມີໄປຈະ ສ່ອງແສງ ເຖິງແມ່ນໃນມ້ື ໃນເວລາທີ່

snow ແມ່ນ ແນວຄິ ດ ນີ ້ ວ່າ ພະລັງງານລົມ ໄດ້ສະເຫມີ ໄປ
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ຈະລະເບີ ດອອກ .

ຄິ ດວ່າ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ ປະຕິບັດ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ບໍ່ ໄດ້

ສະແດງອອກ ແລະວິ ທີ ການ ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ມັນແມ່ນການ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະ ການສະແດງອອກ ບໍ່ ພ&ງແຕ່ ບາງຄ້ັງກໍ

ພ&ງພໍພ&ງແຕ່ ກັບມີ ໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ກ່ອນທີ່ ຈະ ຕິ ຄື

ຂະບວນການ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ແລະທໍາທ່າວ່າ ເປັນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ

ການຄວບຄຸມ ຄວາມຄິ ດ ຫຼື ບໍ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ບັດນີ ້ ຈ່ົງເບິ່ ງ wiser 

ໄດ້ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທໍາທ່າເຮັດ.

ມັນເປັນ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຫັຼງຈາກ ນ້ັນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແທນທີ່ ຈະ ຕິກິຣິ ຍາ

ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຍັງ ສາມາດວາງສາຍ ບາງຄ້ັງໂດຍ silence 

ຄິ ດວ່າ ແລະ ພ&ງແຕ່ຢູ່ ໂດຍມີ ຊຶ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າ ການເປັນ ໄດ້.

ອຸປະສັກ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນອຸປະສັກ ທີ່ ຈະຊະນະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຕົວຂອງມັນເອງ

ໄດ້ໂດຍບໍ່ ມີ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງ ບາງຄ້ັງ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ doer ແຕ່

ຄວາມສົນໃຈ ທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບ ສໍ າລັບພວກເຮົ າ

ການພັດທະນາ ນີ ້ ບາງຄ້ັງກໍ ເປັນ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະຮ&ນຮູ້ໃນ

struggle ສໍ າລັບຊີ ວິ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ສະເຫມີມີ ທີ່ ຈະ react ກັບ

ການສູນເສຍການ , misfortune ເອົ າຊະນະ ອຸປະສັກ ເປັນໃບຄໍ າຮ້ອງ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເອົ າຊະນະເປັນ ຄວາມສຸກສູງສຸດ ທີ່ ຈະຊະນະ

ແລະໃຫ້ພວກເຮົ າ ມູນຄ່າ ທີ່ ເຫມາະສົມໄດ້ ເພ່ືອເອົ າຊະນະ ພວກເຮົ າແລະ

ໄດ້ຮັບ ຄ່າໃນ ການຮ&ນຮູ້ຈາກ defeats ແລະສຸດທ້າຍ ໄຊຊະນະ
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ທີ່ ສໍ າຄັນຂອງ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ໄດ້.

ນໍ້າ swirling Maritime rolling ເຂົ ້ າໄປໃນ ທະເລໄດ້, spinning ຊາຍ

ເມັດພືດ dropwise ເມັດພືດ breeze rolling ກ່&ວກັບພ້ືນເຮື ອນ , 

grab ມີ ຫນຶ່ ງໃນມື ມະຫາສະຫມຸດ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ ມີ ດິ ນຊາຍ ຂອງທະເລ ໄດ້

ເປັນເຈົ ້ າພາບ ເປັນຄໍ ້ ໃນມື ຕົນເອງ ວ່າງ,frees ຕົວຂອງມັນເອງ

ຈະຂະຫຍາຍ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ ຜູ້ທີ່ ມີ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຢູ່ໃນ

ມື ຂອງພວກເຂົ າ ແຕ່ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ບໍ່ ໄດ້ ຍັງບໍ່ ໄດ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແມ່ນບັນລຸໄດ້ ບາງຄ້ັງ ຫນີ ມື ລະຫວ່າງ ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ໃນຫົວໃຈ ແລະມື ຂອງເຮົ າທັງຫມົດ ມີ ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ ແລະ ຈັບໄດ້ ວ່າ

emerges ກອບເປັນຈໍ ານວນ ເປັນwhirlwind .

ບໍ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈະບອກທ່ານ ແມ່ນຄວາມຈິ ງ, ແຕ່ວ່າມັນ ບໍ່ ໄດ້ເປັນ

ຢ່າງແທ້ຈິ ງ ນອນ !

ອາການເຈັບປວດ flaming ຂອງ ການສູນເສຍ.ບ່ອນທີ່ , ແຕ່ວ່າບ່ອນທີ່

ທ່ານມີ?ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່  ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຝັນ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ລໍ ຖ້າ ປຸກ.

ທ່ານຈະມາ , ຈະ ຊ່ວຍປະຢັດຈາກ murmur ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສ່ັນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແກ້ໄຂ , ທໍາລາຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ສໍ ້ ລາດບັງຫຼວງ

ແລະເວົ ້ າວ່າ ທ່ານບໍ່ ໄດ້ !ບ່ອນໃດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການເພ່ີມເຕີມ , ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດຮັກສາ ຊີ ວິ ດ
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ແລະການຫາຍໃຈ ເທ່ົານ້ັນ.

ວິ ທີ ໂດຍຜ່ານ ການທາງຫນ້າແລະ ຈ່ົງເບິ່ ງ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຮັດໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ .

ເນື່ ອງຈາກວ່າ retreat ແລະໄດ້ຮັບ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ບໍ່ ໄດ້ແມ້ແຕ່ ຄິ ດວ່າຫຼື ຈະເປັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ດໍ າເນີ ນການ ທັນທີ , ອອກ ຢາສູບໄດ້, 

ຂະແຫນງທີ່ ກ່&ວກັບ ໂງ່ນຫີນແລະ fulminant .

ຫົວໃຈ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແມ່ນຄ້າຍຄື ຢາສູບນີ ້ ທີ່ ອອກ ຄວາມປາຖະຫນາ

ເພ່ືອ ຈຸດອີ ກຄ້ັງ ທີ່ ທ່ານ ຈະເປັນຫນຶ່ ງ ທີ່ ຍູ້ດັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ untie 

knot ໄດ້.ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບໍ່ , ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການຈະເປັນ ກະທູ້ ວ່າງວ່າ

ສາຍພົວພັນ ມາຮອດ ແນ່ນອນດ້ານ .

ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ ເປັນສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ເວົ ້ າຫືຼ ເວົ ້ າກ່&ວກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ສຶ ກວ່າ.

knot ນີ ້  , ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງ ວ່າ strangles ແລະ squeeze ແລະ destroys .

ວັດ ນີ ້ ຈະ ໄດ້ຖື ກຕັດ.

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ສູນ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

0 ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເຫດຜົນໃດໆ ຕິດຕາມ, ບໍ່ ຕ້ອງການທີ່

ຈະເປັນທາງບວກ ຫືຼທາງລົບ , ແຕ່ວ່າທ່ານ ຮ&ກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ
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ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງ ເຮັດແນວໃດແລະ ມີຫຍັງເກີດຂຶ ້ ນ .

ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ຮ້ອງໄຫ້ ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ສະເຫມີໄປ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ ນໍ້າຕົກ tear 

ແລະວ່າງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ເພາະວ່າບາງຄ້ັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ດໍ າເນີ ນການ

ເຂົ ້ າໄປໃນ ຄວາມຜິດພາດ ຂອງຄົນອື່ ນ ແລະເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຖື

ຖື .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຮ້ອງໄຫ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການລົງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ຄວາມຂົມຂື່ ນ ຂອງ ຄວາມຮູ້ສຶ ກວ່າ ໃບ ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ shiver 

ເຢັນອົບອຸ່ນ ທີ່ , ແຕ່ມີ ມູນຄ່າ ◌້ ◌ໍ າຕາ ຂອງທ່ານ, ແລະ laugh ແລະ

ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ .ໃນຕອນທ້າຍ ຈະໃຊ້ເວລາ ດູແລ ຂອງການສິ ້ ນສຸດ

ບັນລຸໄດ້ໂດຍ tear ບໍ່ ຂັບໄລ່ ແຕ່ສະເຫມີ ໄປ ລີ ້ ແລະເນ້ັນ ໃນໃບຫນ້າຂອງ

indifference tear ໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ຄິ ດວ່າ, ຕາມທີ່ ທ່ານມີ .commonplace ນ້ັນ, ສະນ້ັນ

ຄື ສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ຄິ ດວ່າ, ແມ່ນ ມາດຕະຖານ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ບົວລະບັດໃນ ສິ່ ງທີ່  tale , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າສິ່ ງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈໍ າເປັນຕ້ອງແລະ

ບໍ່ ທ່ານ.

ຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ທ່ານຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ຕາມທີ່ ທ່ານໄດ້
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ຖື ກສະເຫມີໄປ , ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າ ຄິ ດວ່ານີ ້ ແມ່ນ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານໄດ້ ຫຼື ບ່ອນທີ່

ທ່ານບໍ່ ໄດ້ , ທ່ານໄດ້ຖື ກ ດໍ າເນີ ນການ ຕາມທີ່ ທ່ານ ເຮັດໃຫ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ຈັກວິ ທີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ ເລື່ ອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າ

ບໍ່ ພໍເທ່ົາໃດ ຈະ ສາມາດບັນລຸ ແຕ່ວ່າຈະມີ ລູກສອນ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼື  bow ໄດ້, 

ໃຫ້ດ&ວ ເປົ ້ າຫມາຍນີ ້  .

ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຈຸດປະສົງ ທີ່ ຈະມົນຕີ taria , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ນໍ້າຫນັກ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ ມີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບັນລຸ ໄດ້

ດ້ວຍຕົນເອງ , ລູກສອນ ໄດ້ຖື ກຜັກດັນ ໄປໃນຫົວໃຈ , ສະນ້ັນ

ອາການເຈັບປວດ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .A ຫົວໃຈ Lone, ຫມາຍໂດຍ

ເສ້ັນເລື ອດຕັນໃນ ກ່ວາ ຟື ້ ນຟູ , ອາການເຈັບປວດ ເປັນທີ່ ເຂ້ັມແຂງ

ເກີນໄປ ເພ່ືອຈະ pump.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຟຣີ  .ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບໍ່ ເຄີ ຍຈະ ທັງຫມົດ , ຮັກ ອິ ດສະລະພາບ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຜູກພັນໂດຍ ຜູ້ທີ່ ມີ

ຄວາມຮັກສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຮັກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ?

ຈະຮັກ.ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະເປັນ ແລະທີ່ ຂຶ ້ ນກັບ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ .

ຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຢ່າງດ&ວແລະ unnoticed.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເຂົ ້ າໃຈຫຍັງ , ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະຄິ ດ
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ກ່&ວກັບສິ່ ງທີ່  , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບຸກ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ

ຢູ່ຫ່າງຈາກ approaching.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການຄວາມຮັກ ວ່າຈະມີ ສິ ດເສລີ ພາບໃນ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ພ&ງແຕ່ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະລົງ ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ຄວາມເຈັບປວດ , ການສູນເສຍ .ແມ່ນ ແລະບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ແມ່ນ.

ມາປັດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ຊ້າຍ.

ລັກສະນະນີ ້ ຈະເຮັດແນວໃດ ແລະແກ້ໄຂ ແລະເພ່ີມເຕີມ, ການທີ່ ຈະບອກ

ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ຈະເຮັດແນວໃດ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເຮັດຫຍັງ, ບໍ່ ໄດ້ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄປ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄປບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ຮັບ.

ໄດ້ຫມົດແລະ ບໍ່ ມີ ຫຍັງຈະ ເອົ າມາໃຫ້.

ຢ່າຮ້ອງໄຫ້ , ບໍ່  laugh, ບໍ່ ຄິ ດວ່າ, ບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງ ແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຄື ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ ຕາຍ.

ຈະເປັນແນວໃດ ເຫດການໂສກເສົ ້ າ !

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຕ້ອງໄປ ມື ້ ຫນຶ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຍອມ .

ວິ ທີ ການ ມາ?ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສິ່ ງມະຫັດ ວ່າເປັນຫຍັງນີ ້  , 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງ ວ່າ , ແຕ່ບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຄິ ດວ່າສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮັບການ ຕິດຕ່ໍ.

ບໍ່ ຕ້ອງການ ຕ່ໍສູ້ກັບ ການ, ບໍ່ ຕ້ອງ ການທີ່ ຈະເປັນ ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ ເປັນ
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ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້.

ສ&ງ haunts ຜູ້ທີ່ ຈ່ົມເສຍດາຍ .

Hang On.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເດີ ນທາງ, ຂ້າພະເຈົ ້ າມາ ແລະໄປ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ .

ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດເວົ ້ າວ່າ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ມີ , ບໍ່ ໄດ້ມີ

ຫຼາຍແລະ ອື່ ນນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂາດ .

ລຸກລາມ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຮັບການບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ຕ້ອງການ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໄປ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່

ຈະຢູ່ທີ່ ນີ ້ ໃນເວລາທີ່ ບົດລະຄອນ ດົນຕີແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ

ພະລັງງານລົມ .

ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະ ພະຍາມານໄດ້ , ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະທູດ , ບໍ່ ຕ້ອງການ

ສະຫວັນຫືຼ hell.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ທີ່ ດິ ນບ່ອນທີ່ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ລາຄາ.

ບໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ອອກຈາກ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຢູ່ ທີ່ ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການ ທັງຫມົດທີ່ ມີ ພ&ງແຕ່ເປັນຊ່ອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ຈະຫາຍໃຈ

ແລະຄິ ດວ່າ ກ່&ວກັບມັນ.

ຈິ ນຕະນາການ ແລະການສ້າງ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ຂອງຕົນເອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ຕ້ອງການ ອາກາດ ຫາຍໃຈ.ຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າງ

ເປັນ ລົມຫາຍໃຈ ທີ່ ພວກເຮົ າ ອາກາດ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ລາຍລັກອັກສອນ ສິ່ ງທີ່ ຈະ transpire ຫັຼງຈາກການອ່ານ

ສິ່ ງທີ່ ເປັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບ່ົງບອກ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າມັນບໍ່ ງ່ າຍ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າຫລາຍ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການ

ກ່າວວ່າ , ຫຼາຍ ຍັງວ່າ ທີ່ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການ ເຂົ ້ າໃຈ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ປະຕິເສດ.

vehement ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ປະຕິເສດ ສິ່ ງທີ່  impoverishes 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ສິ່ ງ trivial ມີ ສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຢູ່ໃນຫົວໃຈ ມີ ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ ອາລົມ

ໄດ້.

ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າ ເຫັນຢູ່ glance ທ່ານສາມາດ ເຮັດເຄື່ ອງຫມາຍ

325



ຢູ່ໃນຫົວໃຈ ຂອງທ່ານ.

ທ່ານບໍ່ ສາມາດ ໃຊ້ເວລາມັນ , ບໍ່ ຕ້ອງການ ເພ່ືອເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ , 

ແຕ່ຮູ້ສຶ ກວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຕາ ຂອງທ່ານ ເບິ່ ງ.

ບໍ່ ເຄີ ຍ ເປີ ດຕາ ຂອງຫົວໃຈໄດ້ ຍ້ອນວ່າບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງແລະ ທຸກທໍລະມານ

.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ .

ທ່ານເບິ່ ງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ?ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າບໍ່ !ທ່ານສາມາດ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ?ນອກຈາກນີ ້ ຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄິ ດວ່າບໍ່ !ເຈົ ້ າເຫັນຫຍັງແດ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ?

Um , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ຖ້າບໍ່ ດ່ັງນ້ັນ ເຈົ ້ າ esquecesses ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ບໍ່ ສາມາດຢື ນ ບໍ່ ມີ ເຈົ ້ າ , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສິ່ ງທີ່ ຜູກພັນເຮົ າ ບາງຄ້ັງ

ພວກເຮົ າ ແຍກ , ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບອກ ທ່ານວ່າຂ້າພະ ເຈົ ້ າຢູ່ທີ່ ນີ ້  .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບໍ່ ໄດ້ທໍາທ່າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຂ&ນແລະໃຫ້ ມັນ ໄຫຼ.

ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ&ນ ບໍ່ ຕ້ອງສົງໄສ tear ໄດ້.

ໃນຖານະເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ ເປັນ tear ເປັນ , sad, ເປົ່ າປ່&ວດ&ວດາຍ

, ມີ ຄວາມຊຸ່ມ , ວ່າງ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ເຊັດ ນໍ້າຕາ ຂອງທ່ານ, ອາການເຈັບປວດ ຂອງທ່ານ , 
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ຄວາມເສົ ້ າ ຂອງທ່ານ, loneliness ຂອງທ່ານ, suffocation ທີ່

ຈະຢູ່ຄົນດ&ວ ວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ເລຍ ນໍ້າຕາ ຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ ້ າດື່ ມ ອາການເຈັບປວດ

ນີ ້ ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ພ&ງແຕ່ ຜູ້ດ&ວ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ນີ ້ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ ້ າ , ພ&ງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!

ແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ?ພ&ງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ນີ ້ ຈະຂະຫຍາຍ ຢ່າງແທ້ຈິ ງ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເຈັບປວດ.

ມັນບໍ່ ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ວິ ທີ ການທີ່ ພວກເຮົ າມີ.ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດ

ກ່&ວກັບການແມ່ນ ເຮົ ານອກຈາກ ສິ່ ງທີ່ ມາຈາກ ຕ່າງປະເທດ.

Inward ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ , ທີ່ ມີ ຢູ່ ສໍ າລັບຄົນອື່ ນ ພ&ງແຕ່ຊອກຫາ

ຢູ່ກັບພວກເຮົ າ , ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ເຄີ ຍເຫັນ ຄື ກັນກັບທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າປ່ອຍ ຫນ້າ, 

ແຜ່ນ ດ&ວ, ການ ວ່າງ, ວ່າງ ຫນ້າ , ແຜ່ນ ດ&ວ , ປະໂຫຍກທີ່ ວ່າງ , 

ຕ້ອງການ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ຈະມາ off , ບໍ່ ຕ້ອງການຊ່ວຍປະຢັດຫຍັງ , 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ empty ຕົນເອງ , ພ&ງແຕ່ເພ່ືອ evoluirei ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ&ນ, ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ການ evaporation, esvaísse 

ໃນຈົດຫມາຍຂອງ ອາການເຈັບປວດ ປະໂຫຍກ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ, ທຸກຄໍ າ

ອາການເຈັບປວດ ຂອງທ່ານ , ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ຂ&ນໄປຫາ ທີ່ ກໍານົດໄວ້

ຂ້າພະເຈົ ້ າຟຣີ  .ບໍ່ ຕ້ອງການ ທໍລະມານ.

ໃນມ້ືນີ ້ ໃນ ຕອນເຊົ ້ າ ອີ ກປະການຫນຶ່ ງ , ທາງອາກາດ ຕອນເຊົ ້ າ ສົດ, 
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noisy ເກີ ນໄປ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ໃນຕອນກາງຄື ນ , 

ໃນຕອນກາງຄື ນ silent , ບ່ອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເບິ່ ງ ຢູ່ໃນ ຊໍ້າ

ແສງສະຫວ່າງ ທີ່ ທ່ານ ເອົ າມາໃຫ້ ກັບທ່ານໄດ້.

ໃຫ້ ເຂົ ້ າຮ່ວມ silence ແລະຄວາມມື ດ .

ໃຫ້ຂອງເຮັດໃຫ້ ຜ້າ ສະຫວ່າງ.Sides, ມາ , ສະເຫນ່, ການສະກົດຄໍ າ , 

poems , ປະໂຫຍກທີ່  .

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ເປັນແສງສະຫວ່າງ ຂອງທ່ານ ໃນຕອນກາງຄື ນ ຊໍ້າ ໄດ້.

ໃນຖານະເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃຫ້ຕົນເອງ ໄປຢູ່ໃນ ມຸມຂອງ ກະແສນໍ້າ

ເລິ ກໄດ້ ຫ້ິຼນ harp ໄດ້ Mermaid ສູງ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ຢູ່ແລະ

ເບິ່ ງທ່ານ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ບອກ ທ່ານສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ຂ&ນ.

ເພ່ືອບໍ່ ເຄີ ຍ ລື ມທ່ານ .

ບໍ່ ມີ ຫຍັງ!ບໍ່ ໄດ້ເຮັດຫຍັງ

ເປົ ້ າຫມາຍ ທີ່ ມີ ຄໍ າ ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນ null .ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ

ອ່ານ, ພວກເຮົ າບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ຕ້ອງການຂ&ນ ວັນຫນຶ່ ງ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບອກທ່ານ.

ແຕ່ປະຈຸບັນ ຕ້ອງການຢາກ ພ&ງເລັກນ້ອຍຂອງ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ອ່ານ , ຫຼາຍຫນ້ອຍ ເຂົ ້ າໃຈສິ່ ງທີ່

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີເພ່ືອບອກທ່ານ .
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ຈະເປັນແນວໃດ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ສັງເກດເຫັນວ່າ entendas 

ແລະການທັງຫມົດ , ແຕ່ ບັນຊີ ສໍ າລັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບໍ່ ມີ

ທີ່ ທ່ານສາມາດ ນັບໄດ້ກ່&ວກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ແຕ່ບໍ່ ບອກໃຜ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ລໍ ຖ້າສໍ າລັບ ການເສຍຊີ ວິ ດ decepe ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ການເສຍຊີ ວິ ດ ?ມີ ການເສຍຊີ ວິ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ແມ່ນ !

ແລະນີ ້ ແມ່ນສະເຫມີໄປ ໃນປະຈຸບັນ .ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຢ້ານກົວຂອງ

ການເສຍຊີ ວິ ດ ແຕ່ ການສູນເສຍ ທ່ານ.

ບໍ່ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ເຈັບປວດ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ແຕ່ປະສົບ

ການຂອງການມີ ແລະບໍ່ ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການເປັນ , 

ວິ ທີ ການ ນີ ້ ສາມາດ ເປັນສະນ້ັນ?

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ສໍ າລັບການຫຍັງ ພ&ງເລັກນ້ອຍແລະ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງ ການບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ເຮັດເລື ້ ມຄື ນ , ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ຮູ້ຈັກແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການ

ບໍ່ ມີ ຫຍັງ, ການປະຕິເສດ ສິ່ ງທີ່ ເປັນແລະ ບໍ່ ມີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ , ການຟຣີ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ຂ້າພະເຈົ ້ າສາຍພົວພັນ ແລະການ ຈະລຸດລົງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂົມຂື່ ນ , ແມ່ນວ່າ ມີ.

ພ&ງແຕ່, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ !

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດ ພ&ງແຕ່ຈະເປັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ?ແມ່ນແລ້ວ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ທັງຫມົດ, ນີ ້ ແມ່ນບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ຕ້ອງການ."Timeless "

Hit, ແລະໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນ beating incessantly ມົນຕີທີ່ ມີ ການໄຫຼທີ່

ເຄີ ຍມີ ມາກ່ອນ ຂອງ ຜິດລັກ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫັຼງຈາກນ້ັນມ້ື

ຫນຶ່ ງໄດ້ເປີ ດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫຼາຍ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ເຮັດແນວໃດມັນ ແມ່ນການ

ເປີ ດເຜີຍແລະ ທັນທີ ທີ່ ໃກ້ຊິ ດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ອອກສ&ງ , ນີ ້ ແມ່ນ

ລະເບີ ດຝັງດິ ນ , ແຕ່ວ່າ ສະເຫມີ ໃນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຂອງທ່ານ ຄໍ າສ່ັງ

ມັນ, ທ່ານ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນຄໍ າ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຫົວໃຈ!ໃນຄວາມເສົ ້ າ ເລິ ກ

ຂອງການເປັນ

ມັນບໍ່ ໄດ້ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ເພ່ືອຈະຮູ້ ແລະຮ&ນຮູ້ເພ່ືອ ອາໄສຢູ່ກັບ ພຣະ

intimate ຂອງທ່ານ, ຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນ negligible ແລະມີ ເປັນ

ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ ທີ່ ມະລາຍຫາຍໄປ ສະເຫມີ ຖ້າເປັນໃນ ການຍອມຈໍ ານົນ

, ແມ່ນ ບໍ່ ເຕັມໃຈ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນ ໂດຍເນື ້ ອແທ້ແລ້ວ ພ&ງແຕ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ

ແມ່ນມາຈາກ ຕົນເອງໄດ້ທ່ານສາມາດ ເບິ່ ງໃນພ້ືນຖານ ຂອງພວກເຮົ າ

ແລະໃນ ນ້ັນພວກເຮົ າ ເຫັນວ່າບໍ່ ມີ ແມ່ນບໍ່ ມີ ຫຍັງ ສະນ້ັນ inferior 

ທີ່ ຈະເປັນການ ສະແດງ ທີ່ ສູງຂຶ ້ ນ ຈ່ົງເບິ່ ງ ເປັນແນວຄິ ດທີ່ ສະແດງອອກ

, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ ການສະແດງອອກ ຫຼາຍປານໃດ ຕໍ່າ

ໃນລະດັບທີ່ ພວກເຮົ າ ວາງຕົວພວກເຮົ າ ພວກເຮົ າຈະ ເບິ່ ງວິ ທີ ການ

ຂອງຕົນເອງ ສູງຂຶ ້ ນ,ແມ່ນເພ່ີມຂຶ ້ ນ ຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບ infinitesimal 

ຈ່ົງເບິ່ ງ utopian ສົງ ຈະໄດ້ຮັບການ ເກີດ, ການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ແລະການຮ&ນຮູ້ ແລະໃນເວລາ ທ່ານກ່ໍ ຮັບຮູ້ ຮູ້ວ່າ ຫຼາຍ ຍ່າງອອກຈາກ
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ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລະ ຮູ້ວ່າຕົນເອງ ຂອງຕົນເອງ ສິ່ ງທີ່ ໄດ້

ມີ ການປ່&ນແປງ ?

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ໃນໂລກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ silent !ວິ ທີ ການ ມາ?

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະ ມີ ການປ່&ນແປງ ແລະປະເຊີ ນກັບ

ການທັງຫມົດ ແຕ່ເກື ອບທັງຫມົດ ທີ່ ມາຈາກ ໂລກ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໂລກ silent ?ມັນເປັນ ປັນຍາ ທີ່ ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດ

ສິ່ ງທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ດ່ັງນ້ັນ!ຈິ ນຕະນາການ !ຂະຫນາດຂອງ stratosphere 

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຈໍ າກັດ ການ ເຂົ ້ າສູ່

ຄວາມຜິດຫວັງຂອງ magic ໄດ້ timelessly ອອກ ຢູ່ໃນລະດັບ

ຂອງພາບລວງຕາ ຂອງຕົນເອງ ສະເຫມີກັບ ຮູບລັກສະນະ ຊໍ້າ

ຂອງພາບລວງຕາ ແທ້ຈິ ງຂອງຄໍ າ ເວົ ້ າມາແລ້ວ ຄວາມຜິດຫວັງໃນ ;

ການຜະລິ ດຂອງ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນຂອງ ຄວາມທຸກທໍລະ ທີ່ ງ່ າຍດາຍທີ່

ປະສົມກົມກ&ວ ເທື່ ອ ໃດ Dora.

enigmatic , ເລິ ກແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທີ່ ເປັນ ຕົວອັກສອນ

ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ຜູກມັດຂອງ ພະລັງງານ ຈົດຫມາຍຫຼາຍ ຫຼາຍຫືຼ ຈົດຫມາຍຄໍ າ

ພ&ງເລັກນ້ອຍ.

ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ menhir ເຊິ່ ງຈະ sedimenting ແລະການຂ&ນ ຫຼາຍຢູ່ໃນ

ພ&ງເລັກນ້ອຍ ໄດ້ຖື ກກ່າວ ເປັນ.

ໃນສິ່ ງທີ່  vain ທ່ານຈະເຂົ ້ າມາ ຈໍ ານວນຫລາຍ ຈະເປັນຜູ້ ທີ່

ໄດ້ອອກຈາກທ່ານ , ຜູ້ອື່ ນຈະ ບໍ່ ໄດ້ຢື ນ .ຈະບອກທ່ານວ່າ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
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ສໍ າລັບການ fighter tough, ແຕ່ວ່າທ່ານ "ການນໍ າໃຊ້ " 

ຈໍ ານວນຫນ້ອຍທີ່ ຈະຢື ນ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນ ຂະຫນາດນ້ອຍສຸດ ໃນ

ມີ ຄຸນຄ່າ ພ&ງແຕ່ວ່າທ່ານ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ.ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ , 

ການຂະຫຍາຍຕົວ , ຮ&ນຮູ້, ແລະໃນ ຄວາມເປັນມາຂອງ ສະເຫມີໄປ

ຄວາມຮູ້ທີ່  utopian ພ&ງເລັກນ້ອຍ.

ໃນທີ່ ນີ ້ ແມ່ນມ້ືສໍ າລັບ ນ້ອຍພ&ງເລັກນ້ອຍ ເປັນ, ຕ້ອງການ

ພ&ງແຕ່ຄົນອື່ ນ ໄດ້ຮ&ນຮູ້ວ່າ ການຂ&ນ ນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອ unify knower 

ຂອງຄວາມຮູ້ ປະຊຸມສະໄຫມ ຂອງຄວາມຮູ້ ວິ ທະຍາສາດ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ

ທັງສອງ ອະທິ ບາຍ ເທ່ົານ້ັນທີ່ ມີ ສະຕິປັນຍາ ອັນເລິ ກເຊິ່ ງ ທີ່ ອ່ານ +

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ສໍ າເລັດ.

ຄວັນຢາສູບໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃນຫ້ອງການ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ສໍ າລັບພາຍໃນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ , ນີ ້ ແມ່ນຖືກລະເມີດ .ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ທໍາລາຍ ກັບທ່ານແລະ ກັບຄົນອື່ ນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ໄດ້ຮັບ?

ຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທີ່  haunts 

ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະຍ້າຍອອກໄປ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ

ຄວາມຢ້ານກົວ!

ທ່ານຈະສິ ້ ນສຸດ ກ່ອນທີ່ ຈະ ວັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

exterior ທັງຫມົດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ປະຕິເສດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ມີຄວາມຮູ້ສຶ ກ

332



... ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບໍ່ ຮູ້, ແຕ່ ໃນທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ອອກຈາກ ເລື່ ອງເລັກນ້ອຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ນີ ້ ແມ່ນກ່&ວກັບ ຫນ້ານີ ້ , ທ່ານ ໄດ້ຍົກຂຶ ້ ນມາ ເລື່ ອງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢາກຮູ້ ພ&ງເລັກນ້ອຍ.

ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບອກທ່ານໃນ ຫນ້າເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນສໍ າລັບ

ຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ືອ ຊອກຫາ ດ້ວຍຕົນເອງ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າ dwells ໃນ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ໂລກພາຍນອກ .

ນີ ້ ແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ , ພວກເຮົ າຈະ ເບິ່ ງວິ ທີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະອະທິ ບາຍ ເລື່ ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ .

ເພ່ືອບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລ້ວ ການລ່ວງຫນ້າ , retreat ຈິ ງ ພ້ອມທີ່ ຈະໄປ .

ການສູບຢາ ຍັງຈະສື ບຕ່ໍ pervade ຊ່ອງນີ ້ .

ເລື່ ອງ ນີ ້ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຈະ ສິ ້ ນສຸດ.

ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ບອກທ່ານແມ່ນ ການຕ່ໍສູ້ກັບ

ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ .ໃຫ້ຂອງເບິ່ ງວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສາມາດໄດ້ຮັບ

ການໃນຕອນທ້າຍ ແລະເວົ ້ າວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ

ແລະບໍ່ ມີ ຫຍັງ , ເປັນ ສູງສຸດ ຂອງຕົນເອງ ໃນການ.

ໄດ້ມາຮອດ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ໃນ ໄລຍະສ້ັນໆ, ຢາສູບ ຈັກ ຈໍ ານວນ ຂອງຫນ້າທີ່ ອ່ານ

ວ່າເປັນຫຍັງ.

ໃຫ້ໃຊ້ເວລາ ຕ່ໍສູ້ກັບການ , ນີ ້ ຈະ ມີ ຄວາມຍາວຂອງ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ
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Sopra ໃນຊ່ົວໂມງ, ໃນນາທີ , ໃນວິ ນາທີ  .ມັນເປັນໄລຍະ !

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ ເຖິງ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າພ້ອມ ສູບຢາ ນີ ້  pierces ປ່ອງຢ້&ມແລະ ອອກ ໄປໃນອາກາດ

, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ໃຫ້ສູບຢາ ບໍ່ ມີ ອາກາດພ&ງແຕ່ ນີ ້ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ພ&ງແຕ່ຕ້ອງການ ທີ່ ຈະຫາຍໃຈ ທາງອາກາດ

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເລື່ ອນແລະ ຈິ ນຕະນາການ ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ຈະ

ບອກ.ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເຮັດແນວໃດ, 

ໃນທີ່ ສຸດກໍ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນ ສະເຫມີເຮັດໃຫ້ ຄວາມຜິດພາດ ດ&ວກັນ.

ຮົບ ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກ ຈະຖື ກລັອກ .

ຈະເປັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ບ່ົງບອກ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ ເປັນ

ສະຖານະການ , ແລະ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ.

ແລະຕ່ໍສູ້ກັບ ນີ ້ ແມ່ນກ່&ວກັບ ການຊະນະ ເປັນ ຜູ້ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ .

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ອື່ ນໆ , ຕົວເລກ ການຕາມເງິ ນຄື ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ຂອງຕົນເອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ເຕືອນ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ

ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ : ການ ຊະນະ ທ່ານ

ໃນທີ່ ນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຢື ນ , ແຕ່ ຕ່ໍສູ້ຕ້ານກັບ ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ແລ່ນໄດ້.

ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ສໍ າຄັນ, ມາກັບ ຕົນເອງ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ຟຣີ ຕົວທ່ານເອງ , 

ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງທ່ານເອງ , ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ໃຫ້ທ່ານໂດຍຜ່ານ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ນີ ້ ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະເປັນ.ຈະເປັນແນວໃດ ມີຄໍ າຖາມ , 

ດໍ າເນີ ນການ ໂດຍບໍ່ ມີ ການ flinching , ຈ່ົງເບິ່ ງ ຕົວເລກທີ່  haunts 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ບໍ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ ອີ ກເທື່ ອຫນຶ່ ງແລະ reborn ກັບຊີ ວິ ດແລະ

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ.demagoguery ບໍ່ ແລະ ພາບລວງຕາ, ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ສິ່ ງທີ່ ທ່ານບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງ.

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພ&ງແຕ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທ່ານຈະໄດ້ ຄວາມຄື ບຫນ້າ, 

ໄດ້ຮັບການຂຶ ້ ນ ແລະເວົ ້ າວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕ້ອງການທີ່ ຈະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ເປັນ ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະວ່າ ຕົວເລກນີ ້ ຈະ ເປັນ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈິ ນຕະນາການ .ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ການຕາມເງິ ນຄື ນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ບອກທ່ານ ລ່ວງຫນ້າ.

ກໍາລັງປະເຊີ ນ   ຂ້າພະເຈົ ້ າແລະ ປົດປ່ອຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ສຸດທ້າຍ ບໍ່ ທັນໄດ້

ເລີ່ ມຕ້ົນ.

ທັງຫມົດ ຄິ ດວ່າ.ລະວັງ ນີ ້ ຈະ chasing ທ່ານ ແລະໃນຕອນທ້າຍ ກັບສາຍ

ທີ່ ທ່ານມີ ຫມູ່ເພ່ືອນໄດ້.

ບໍ່ ມີ ການ ຂໍ ອະໄພ ສໍ າລັບການ ປັດຈຸບັນນີ ້  .ເຖິງຈຸດສິ ້ ນສຸດ ຂອງ
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ຄວາມທໍລະມານ , ລາວ touched ຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະໄດ້ເວົ ້ າຄ່ອຍໆ

ກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ , ທ່ານ ມີ?

ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃນຕອນທ້າຍ ຂອງການເລີ່ ມຕ້ົນ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ຈະລາຍງານ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ ໄດ້ .

ສໍ າລັບ ໃນປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເວົ ້ າວ່າ, ພ&ງແຕ່ມາ ຫາຂ້າພະເຈົ ້ າ

ແລະປະກອບດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ເຊື່ ອ.

ທີ່ ສໍ າຄັນ ໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ ການຫັນປ່&ນ ເຂົ ້ າໄປໃນ ພຣະອົງ.ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ!

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສຸດທ້າຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ ກ່ິນ .ແມ່ນແລ້ວ, 

ທ່ານຈະໄປ .

ບໍ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂສກເສົ ້ າ ກັບ ການເດີ ນທາງ ຂອງທ່ານ.

ໂດຍວິ ທີ ທາງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຊອກຫາຢູ່ໃນ ວິ ທີ ການ ຂອງທ່ານ.

ໄປຕາມທີ່ ທ່ານ ໄດ້ມາ, ຂອງວິ ທີ ການ ທີ່ ທ່ານໄດ້ມາ .ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ , ທ່ານແມ່ນ ເປັນ misfortune rambling .ມີ

ຂອງທ່ານແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ໃຈຫ້າຍ ໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າສໍ າລັບທ່ານ , ບໍ່ ເຄີ ຍ ໄດ້ຮັບຮາງວັນ , ມີ ພ&ງແຕ່

ການສູນເສຍ.

ທ່ານຄື ເພ່ືອນ ສູບຢາ ຂອງພະຍາດ.

ສ່ວນຫນຶ່ ງແລະ ໄປ, ໄປ ໄປທີ່ ສຸດມາຮອດ ຈະບໍ່ ມີ .ໃນຖານະເປັນ
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້ກ່າວວ່າ, Emano ກັບ ກ່ິນ ຂອງທ່ານ ວ່າມີພ&ງແຕ່ ໂດຍ

... Ires ໄດ້ຮັບ ການປຸງລົດຊາດ ອື່ ນແລະ ນໍ້າຫອມ .

ບາງທີ ທ່ານ ເຮັດບໍ່ ໄດ້ທ່ານ ອາດຈະຮູ້ວ່າ , ທັງ ໄດ້ຮັບການ ຈ່ົງ ຢູ່ໃນໃຈ

ສິ່ ງທີ່  provocas ທ່ານ.

ນັບຕ້ັງແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຮູ້ວ່າທ່ານ ຈື່ ໄດ້ ບໍ່ ພໍເທ່ົາໃດ ປີ .ພ&ງພໍ ໃນປັດຈຸບັນ

ວ່າໃນທີ່ ນີ ້ ຄວາມປາຖະຫນາ ທີ່ ຈະສື ບຕ່ໍ ຮ່ວມກັບທ່ານ ເຣັດໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ moan ໃນທີ່ ປະທັບ ຂອງທ່ານຄິ ດວ່າ ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ, ແຕ່ວ່າ

ສໍ າລັບການ omen ໂລກພະຍາດ ເປັນການຄ້າຫນ້ອຍ .

ມີ ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າ ສ້າງການເຊື່ ອມຕ່ໍ , ມີ ຄວາມສຸກ ຢ່າງໃດກໍຕາມ

ທີ່ ຮ້າຍແຮງ ແລະ illusory ຂອງເຮົ າທີ່ ຈະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ເງື່ ອນໄຂການ

ພ&ງເລັກນ້ອຍເປັນ ຄວາມອ່ອນແອ.ຂ້າພະເຈົ ້ າ ກ້າ ໂດຍ ການສູນເສຍ .

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພ&ງແຕ່ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະທໍາມະຊາດ

, ດ່ັງນ້ັນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ເຢັນ, ງ&ບສະຫງົບ , ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ປະສົມກົມກ&ວ ຈະເປັນ

ການຊົດເຊີ ຍທີ່

ພະລັງງານລົມ ຕາມທໍາມະຊາດ ທີ່ ໄຫຼ ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ສະເຫມີໄປ ຮູ້ສຶ ກວ່າມີ

ທາງພາກເຫນື ອ ຂອງຕົນ.ປະຈຸບັນ ອາກາດ bafejado ຕ່ໍກັບພວກເຮົ າ

ຈະເປັນ ພາຍຸ ກໍາລັງປະເຊີ ນ   ພວກເຮົ າ, ມັນ ເປັນທໍາມະຊາດ ພ&ງແຕ່ວ່າ

ຄວັນຢາສູບ ຈາກທາງອາກາດ ຕົນເອງໄດ້.
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ໃນ ການທີ່ ພວກເຮົ າ ຊອກຫາຢູ່ໃນ ລັກສະນະ ພາຍນອກ ກັນພາຍໃນ

ປະສົມກົມກ&ວ ຂອງປະຈຸບັນ ການຟຣີ ໄດ້.

ດອກໄມ້ ຈະເລີ ນເຕີບໂຕ ແລະ ການລວບລວມ ສູງສຸດ

ຂອງການເປີ ດເສລີ  .ສົງ unambiguous ກອງປະຊຸມ ຂອງພວກເຮົ າ

ແມ່ນສີ ບົວ ທີ່ ສຸດຂອງ ຊ່ວງເວລາຂອງ ດິ ນຊາຍ ທະເລຊາຍ ແຕ່

ເຫດຜົນທີ່ ບໍ ລິ ສັດ.ຂຶ ້ ນໄປ ປ່ອຍ ຮູບພາບ vulgar ຂອງມະນຸດ , ເພ່ືອ

eccentricity ຂອງການພົວພັນ ທີ່ ໃກ້ຊິ ດ ທີ່ ພວກເຮົ າ separates ໄດ້.

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ທໍາມະຊາດແລະ

ອົງການຈັດຕ້ັງ ເຈົ ້ າ exprimas ທ&ມແລະສັງເຄາະ ແລະເພາະສະນ້ັນ

ບໍ່ ແມ່ນບໍ່ ມີ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ ຈະ

neutralize ໄດ້ , ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຄວາມສຸກ.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ເປີ ດປະຕູ ສໍ າລັບທ່ານ ທີ່ ຈະມາ ສົນທະນາກັບ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.

ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ອອກຈາກມັນ ປະຕູ ໄດ້ຮັບການອອກ ທັນທີ ຫັຼງຈາກ .

ຮູບທີ່ ທ່ານຮູ້ຂອງ ການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງທ່ານ, consomes ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ອົດທົນຂອງ ຄວາມບໍ່ ສະຫງົບ .ທ່ານມີແລະທ່ານ ຈະເປັນ

ສິ່ ງສໍ າຄັນຫລາຍ ພ&ງເລັກນ້ອຍ.

ພວກເຮົ າທຸກຄົນ ມີໄລຍະ stupid ເຫ່ົຼານີ ້ , ໂດຍປົກກະຕິ ໃນເດັກນ້ອຍ.

ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ບອກພວກເຮົ າໃນ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ຈະ

ໃຫ້ລູກຫຼານ ພວກເຮົ າມີ ຢູ່ໃນພວກເຮົ າ , ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ກັບທ່ານ ເປັນໄລຍະ ທີ່ ບໍ່ ດີ .ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະ ກັບຄື ນໄປບ່ອນ ສະຫງົບ
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ຂອງຄົນເຈັບ ໄດ້.

ທ່ານສາມາດ ໄປຂ້າພະເຈົ ້ າ ລັອກ ປະຕູໄດ້.ທີ່ ຂ້ອນຂ້າງ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ

ທ່ານມາ , ແຕ່ກ່ໍຍັງ ຮູ້ວ່າບ່ອນທີ່ ທ່ານ goest .

ຊ່ອງຫວ່າງ ແມ່ນກ້ວາງ , ກວ້າງ ຄິ ດວ່າ ຈະລຸດລົງທ່ານ .

Flee, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, encloses ທ່ານແລະ explodes.

ຈາກມື ້ ທໍາອິ ດ ທີ່ ວ່າຄໍ າສັບ ຂອງທ່ານໄດ້ ປະໂຫຍກທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແຕ່ວ່າ

ບໍ່ ໄດ້ບອກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໃນເວລາທີ່ ຕ່ໍໄປທ່ານ ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າ , ສະບາຍດີ

, ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຢູ່ທີ່ ນີ ້ , ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ການເດີ ນທາງ ຂອງທ່ານຈະເປັນ

ການກັບຄື ນໄປ ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ຍາກແຕ່ ປະສົມກົມກ&ວ ດ່ັງນ້ັນ

ມັນອາດຈະ ແມ່ນ ໃຫ້ ບຸກ ,ພວກເຮົ າມີ ສິ່ ງທີ່ ເຮົ າ ສະແຫວງຫາ?ດ່ັງນ້ັນ

ພ&ງແຕ່ຄໍ າສັບ ຈາກທ່ານ , ວ່າ bye .

ແລະທ່ານ ມາ ທັນທີ ເລີ່ ມຕ້ົນ ...

ມັນແມ່ນການທີ່ ໃຊ້ເວລາ ທີ່ ຜ່ານມາ ... ສ່ົງ ມາ ໃຫ້ອອກຈາກ.tear A 

ຫຸຼດລົງແລະ extinguished ໄຫ້ໄດ້ .

ເຊື ອກ ທີ່ ຜູກມັດ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ການ, ບໍ່ ແມ່ນ ການ ດ&ວກັນວ່າ

ການຕາຍດຶ ກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.node ຂອງຄໍ  , ຫ້ອຍ by thread ໄດ້.

Estrangulas ຈິ ດໃຈແລະ sufocas ສະຕິ.

ສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ສະເຫນີ ແມ່ນ ການເສຍຊີ ວິ ດ ຊ້າ rejuvenate ແລະ

ເວລາຍ່າງ ວິ ທີ ການນີ ້ ແລະສົນທະນາ ທີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ເຮັດ.ຈະບໍ່ ລົບລ້າງ
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ອາການເຈັບປວດ ໃບສ້ວຍແຫຼມ ກວ່າຫນຶ່ ງ ດອກໄມ້ ຕັດ ລົງຊີ ວິ ດ ແຫບ

laminate.

ຢູ່ປາຍສຸດຂອງ ຄວາມຊົງຈໍ າທີ່ ຫນ້າເສົ ້ າ ແລະດອກໄມ້ ghostly ໄດ້.

ແມ່ນມີ dichotomous ທ່ານໃນລະຫວ່າງ ການເປັນແລະ ບໍ່ ເປັນ.

ການມີຊີ ວິ ດ ປົກຄຸມ ໃນປັດຈຸບັນ ການຖ່າຍຮູບ ທີ່ ຮ້ານຄ້າທັງຫມົດ

ແລະ poured instantly.ເນື່ ອງຈາກວ່າທ່ານ ອາໄສຢູ່ໃນ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ອອກຈາກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ.ລົບ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຂອງທ່ານ ແລະອາໄສຢູ່

ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ ງໄດ້ .

ນີ ້ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ timeless ກະຈາຍ ໃນປັດຈຸບັນ ຕ່ໍໄປນີ ້ .ວິ ທີ ການບິ ນ

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ ບ່ອນນ່ັງຂອງທ່ານ .

ທີ່ ໃຊ້ເວລາ ນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ ຢຸດເຊົ າການ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການຫາຍໃຈ ແລະທ່ານ

ຈະສາມາດ ຢຸດເຊົ າການ, ທີ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫາຍໃຈ.

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແມ່ນເປັນ ທີ່ ເຂ້ັມແຂງເປັນ ສີ່ ງຈູງໃຈໃນ ການຫາຍໃຈ.

ແຕ່ວ່າພ&ງແຕ່ ການຫາຍໃຈ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ .

ໃນເວລາທີ່ ທ່ານ ອອກຈາກທີ່ ທ່ານ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ບໍ່ ໃຫ້ທ່ານຢຸດເຊົ າ

ການຫາຍໃຈ.

ເພາະສະນ້ັນ , ສິ່ ງທີ່ ສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂື ້ ນໃນ ຮູບພາບທີ່ ສິ ້ ນຫວັງ ແມ່ນ.

ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ຈໍ າກັດຫືຼ ຜົນສະທ້ອນ , ການຂ້ັນຕອນ ຕ່ໍໄປ.ນີ ້ ເກີດຈາກ

ເປັນອີ ກ ປັດຈຸບັນທຸກ sweeps ພວກເຮົ າສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າກ່ໍມີ  , 
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ພາບລວງຕາຂອງ cliff ຕົນເອງ ຫວົດ , ແມ່ນການ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດ

ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າມີ ຊີ ວິ ດຢູ່, ສິ່ ງທີ່ ຍ້າຍ ໃຫ້ພວກເຮົ າເປັນ ລັກສະນະທີ່

ອ້ອມຮອບພວກເຮົ າ ຢູ່ສະເຫມີ ແລະພ&ງແຕ່ distracts ພວກເຮົ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫມາຍຄວາມວ່າ ທັງຫມົດທີ່ ໃຊ້ເວລາ ການດູດຊຶ ມ ແມ່ນ ມັກ

ຫຼີ ້ ນ ມີ ພ&ງແຕ່ ຈິ ດໃຈ ຕ້ັງແຕ່ illusory ລັກສະນະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ການນໍ າ ທັງຫມົດ ເຂົ ້ າແລະ superlatives ເກີນ ປັດຈຸບັນຂອງ

ຮູບແບບ ການເຄື່ ອນໄຫວ ມະນຸດທຸກຄົນ .

ບໍ່ ວ່າ ເກີດຂຶ ້ ນ ປະມານ ຮູບ ຂອງຕົນເອງໄດ້ ຢູ່ຂ້າງນອກ ທີ່ ຂະຫຍາຍ

ພາຍໃນ, ແຕ່ວ່າພ&ງແຕ່ ເກັບກໍາ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງ distraction ເປັນ

ຖື ກຫລາຍຂຶ ້ ນ ທີ່ ຍ້າຍ ພວກເຮົ າ ໃນລັກສະນະ ແມ່.ຖ້າຫາກວ່າຢູ່

ທຸກເວລາ, ມີ ຄຸນນະທໍາ , invades contradictory ທ່ານແມ່ນ

assimilated ໃນທັນ ຂອງຈິ ດໃຈ ຍະການເຫລົ່ ານີ ້ ບໍ່ ສາມາດ ມີ ຄໍ າວ່າ

ການຮ&ນຮູ້ແລະ ອອກຈາກ momentum ໃດ.

ໂຊກດີ ທີ່ ກະຊາກ , ຄວາມຄິ ດ ອັນຍິ່ ງໃຫຍ່ ແລະ ຫ່າງໄກໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ ້ າຢາກ ຈະສົນທະນາ ກ່&ວກັບການ ... ທ່ານຕັດສິ ນໃຈ , ສະເຫມີ

manobraste .

ພາລະບົດບາດ ການກັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮັກສາ silent.

ການບິ ນຂອງ ຄໍ າສັບໃດຫນຶ່ ງ ແມ່ນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ .ໃນຖານະເປັນ

ບໍ່ ສົນໃຈ ທ່ານແລະຂອງທ່ານ ຈາກ.

ທ່ານກໍາລັງ ເກມບິ ນປະມານ ໃນເງົ າ ພະລັງງານລົມ ໄດ້.
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ເນື່ ອງຈາກວ່າທ່ານ ບໍ່ , ປະກົດອອກ ດ່ັງນ້ັນ ເວລາທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການມັນ.

ເຮັດບໍ່ ໄດ້ທ່ານ ເບິ່ ງ?

ໃຫ້ ຕົນເອງ ຄົນອື່ ນ, ທ່ານຈະໄດ້ມີ ຫມູ່ເພ່ືອນ ຄົນອື່ ນ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໂຊກຮ້າຍ

ງ່ າຍດາຍຂອງທ່ານ .

ມັນ ເປັນ emerges ນຶ່ ງ ຂຶ ້ ນ.

ມັນແມ່ນການ ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງ ນັບ ວ່າ ສິ ບ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ ຫຼາຍປານໃດ

vislumbramento ປັດຈຸບັນ ພາບບັນທຶກຂອງ ຫນ້າຕ່າງ ໃນອະນາຄົດ

ແມ່ນເປີ ດແລະ ເບິ່ ງ ພ&ງແຕ່ ການສູບຢາ ສຸດທ້າຍ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ

ເປັນການຄລິ ກ ຂອງອະນາຄົດ ຈະກາຍເປັນ ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ

ທີ່ ກວ້າງຂວາງ.
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