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1 - GERIAU NESKAITYK

ech kaip liudna cia...niekas i guestbook ar siaip neraso... apskritai man kozkokia nereali
nuotaika....NENORMALYBE TIKRA... tiek daug pasakyciau...

i DA niekas neraso...tik nuo FACE visas pastas pilnas...uzknist jau pradeda...

norisi kazko naujo...kazko linksmo... IR TAI NE TYMBARK BUTELIS...nors ir tymbark dabar
praverstu...taip liudna...

ir apskritai jauciuosi lyg krisciau i bedugne , kuri krinta ne zemyni ,bet lygiai zigzagais...matot? bedugne
krintanti horizantaliai ir zigzagais...TAIP NEBUNA...MAN JAU VISAI BLOGAI

is savo fantasy pasaulelio as soku i seselius ,is seseliu i juoka, is juoko i realybe...ir sitaip sokineju ir
sokineju ....kaip guminis kamuoliukas...

KAS MAN DAROSI ??? as save lyginu su guminiu kamuoliuku....ar sveiko proto zmogus taip darytu? NE
-__-'

APSKRITAI VISKAS NEASAMONE IR NERA TAIP KAIP REIKIA ...

sedi prie knygos ir gerai...knyga duoda man apbsoliucia ramybe...be siela plesiancio
priekaistavimu...taip pat noreciau padekoti kortynai x2 (xD) , kad veja nuo manes meloncholija....

tikiuosi ir esu praktiskai visiskai tikra , jog sito niekas neskaitys...kos kitiems skirtumas ka as galvoju....

koks skirtumas dienorstis atviras ar uzdaras ...vis tiek tavo deinorascio nieks neskaito...

va kiek prirasiau...ar tu viska perskaitei ? nemanau...taves cia nera

vejas oi vejas,
vejas ir vejas



2 - Apie mane ir depresija

'olas vel nedave ispausdint sito jame... nu ir nereikia...

Bjauriomis ,debesuotomis dienomis mane uzpuola depresija... Nei apsiginsi nei ka... Ir taip keistai
jautiesi...norisi nuo tilto nusokt... Kai taip jautiesi supranti tuos beprocius zmones... Deja mano sveikas
protas vis dar veikia ir neleidzia man daryti nieko kas uz jo ribu...Tad kuriu angliskus eilerascius ir
piesiu..piesiu piesiu piesiu... As jau ir beprote... Nors tai nieko nesako..is vienos ar kitos puses mes visi
beprociai...

Kartais mane uzpuola ziaurumo priepoliai ,kartais pasidaro labai linksma , o kartais , et nesvarbu...

Klausausi muzikos ir mano siela dainuoja... Muzika - vanduo mano sielai...

Ziauriai megstu skaityt...esu pakvaisus del knygu - knygomane vaizdziai pasakius... Gal isitraukimas i
turini , dalyvavimas veiksme kompensuoja nuobodu zmogiska gyvenima? Noreciau but kate...

Siandien buvo grazi giedra diena... ir net depresija neeme... taciau dabar kai temsta...ji ir vel cia... ji tarsi
tapo mano drauge, pazistama, kartais pagalbinike ... Depresijos ir muzos apimta nupiesiu graziausius
piesinius ir visu kuriuos esu nupiesus... Piesime as dar tik pradedancioji , bet jis man padeda islieti
siela...

Vakar mama mane pavadino Indigo *neiprasta -melyna aura turintis zmogus(placiau kita karta)* , nes
kalbejau apie man idomius dalykus... Atrodo nieko keisto , bet tie man idomus dalykai neiprasti tokio
amziaus zmogui... Man idomi istorija ( galeciau pliurpt ir pliurpt apie senoves graikus , romenus ,
egiptiecius ir kitas senasias civilizacijas ) , man idomu biologija mokytis savarankiskai , ne pagal
mokyklos programa , man idomi fantastika , kuria dazniausiai piesiu ( galiu paaiskinti ko ne visus
mitinius gyvunus , kurie , labai galimas daiktas , egzistavo) man patinka ir daug kitokiu mokslo rusiu...

Esu keita asmenybe , kuri kartais kalba su savim ir sapnuoja neitikimiausius sapnus(apie tai daugiau kita
karta) su visais imanomais relybes efektais ... Tu tikriausiai manes nesuprasi , o jei suprasi parasyk ,
nes as pati saves nesuprantu...



3 - Indigo

Nu tai va ...zadejau parasyt kas tai yra indigo vaikai...

Indigo vaikas – tai berniukas ar mergait?, pasižymintis ne?prasta psichologine charakteristika bei
ypatingu elgesiu. Tai naujos vaik? kartos atstovai. Dažnai maištaujantys prieš valdži?, nekonformistiški,
ypatingai emociškai, kartais ir fiziškai jautr?s, talentingi, gab?s, pasižymintys gera intuicija, dažnai
turintys hiperaktyvumo diagnoz?, arba labai empatiški, užjau?iantys, arba labai šalti ir bejausmiai, ne
pagal metus pasižymintys protu vaikai.
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