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Insan kafası kek
Kakaolu kek sandım. Kakaolu kek ve süte karşı zaafım var. Geri döndüğümde (evet, süt falan yedim, iyi) Ben süt bıyık ile söylendi, Ne şeker yapılan folyo kek oldu, ama ben yedim? Arkadaşımın gözleri büyüyordu ve dedi ki, Bütün saf şeyleri yedin, ve sonra hiçbir şey olmadı. O gün çok erken uyudum. Ben aldı zaman ve açlık / hız
bağlıdır düşünüyorum. Sabah uyanır uyanmaz, onu yiyip karnına vurdum. Üzerlerindeki parçacıklar, şeker, gevrek gibi bariz olandan daha etkilidir. muhtemelen ayaklarınızı alan getirerek neden alınır aşağıdaki olaylar vesilesiyle (!) ya da Hollanda'da bir kafede tüm cupcakes veya dilimler satılabilir bir spazmodik devlet (!), yaşayan, Etkisi
kişiden kişiye değiştiğinden, kafa seti, marihuana kek.şimdi yazacağım spoiler içerir, hızlı ya da yavaş hareket eden ama normal hızda hissetmemiş bir film olarak hayatı takip ederim: bu pasta karnına indikten ortalama 1-2 saat sonra boynunuzda yuvarlanmaya başladığında, beynini kandırabilirsin. Biraz becher, biraz bira, ardından
çöreklerin kozmik hafızası: bir karınca yuvası beş duyuya saldırır. vücuttaki titremelerin genel durumu. Saç kurutma makinesinin içinden nefes alıyor gibisin. Zaman ve mekanla, gerçeklik algınız da değişir, az önce ne yaptığınızdan şüphe edebilirsiniz, gerçekten olup olmadığını bilmiyorsunuz, ya da kafanızda bir rüya olup olmadığını
bilmiyorsunuz, bu gerçeklik herhangi bir şekilde bilgisayarın arka planında çalışan programlar gibi trafik akar. Arkadaşın sorular soruyor, gülerek hatırlamadığını söylüyorsun, hepsi beyninde mi yoksa oldu mu? Özellikle bir masaya oturup yazmaya başlarsanız, eliniz kontrolden çıkar, bilinciniz akmak ister, sanki bedeninizi ve zihninizi uzun
zamandır onaylamak istiyormuşsunuz gibi. Depersonalization duygusu ile, psikolojik koşulları olanlar, titreme nedeniyle Parkinson anlamak düşünüyorum, aynada gözlere bakmak istediğinizde ne göreceksiniz korkuyorlar, kızarmış ve büyümüş gözlerin bir çift gördük, bundan emin olamaz ... Ancak, ertesi gün yataktan uyandığınızda,
uyuyabildiğinizden emin olacaksınız. Alkol Ben bana dozu söylemeyen bir arkadaşımın bir dilim bir duygudurum bozukluğu tanık olduğundan, ilk kez bir dilim daha az yemek gerekir, bu yüzden duruma uyum hassas bir vücut var , yani 2 arılar üzerinde sarhoş türü iseniz, kesinlikle yemeyin. O kadar ki, uyarının yarısını yemem gerekse de
hemen büyük bir kakaolu keki mırıldandım. Bir saat içinde dayak yemesini bekleyen Amaaan hiçbir şey olmadığını söyledi ve üç saat sonra beni bir gibi uykusundan uyandırdı. Bir arkadaşım etkileri sabaha kadar nasıl çalıştırmak hakkında bilgi için bir sözlük arıyordu. Eğer ihtiyacınız varsa, benim tavsiyem burada çok panik, dinlenmek,
tatlılar yemek, mümkünse su içmek, kuş, hızlı kalp atışı, tekrar sakin, 3-4 saat sonra iyileşir. Ya da oradayken alma. Fazladan mal bağlama. Neye ihtiyacı var? Bu tarif kek ev yapımı etkisi yerleştirilen otlar miktarına bağlı olarak değişebilir, kişinin el yapımı tadı göre, bazen harika yapar ve bazen saman gibi tadı. Uzay pastası ile benim
deneyim; Yemekten yaklaşık iki saat sonra belden aşağısı felç olmadı. İşte o zaman otele geri döndüm. Beşinci kattaki otelin dar merdivenlerinden çıkmaya çalıştığımda, önce kendimi yorgun hissettim, sonra bacaklarım tükendi ve bilincimi kaybettim. Kendimi zar zor odaya attım. İki saat boyunca hiçbir şey olmadığı için bir etkisi
olmadığını düşündüm, bu yüzden tıbbi sorunlarım olduğunu düşündüm ve panikledim. Yani, güzel bir kafa, kahkaha, her zamankinden başka bir duygu yoktu. Ben popüler olan 2 farklı kafede iki tane yerken. karıncalanma, o sakat dışkı üzerinde dışarı çıkar çıkmaz ayakları ile başlayan; Zaman kavramı yok olur. Beş dakika, beş saat gibi.
Acaba konuşuyor mbusla merak ediyorum. O bir bok parçası, o bir bok. Ne zaman amstardam için tüm yol oldum, sadece bir kez merak için deneyebilirsiniz (ben tavsiye asla) bu kafa her zaman olmak. Etkisi yarım saat içinde başlar (bu pasta yanında bir sigara olduğu gerçeği nedeniyle olabilir rağmen) ve dört saatlik bir sleep.do yemek
yemez sonra yaklaşık iki saat sonra boktan bir kafa ile geçer, beslemez. Bu şekilde olamaz. 4 saat boyunca, pizza-1 bira, whopper menü, büyük Mac menü, kola ekstra 1 litre, 2 bira, 1 snicker, ve İtalyan iş adını hatırlamıyorum size kek 1 parça yemek yapabilir bir pasta olduğunu hatırlamıyorum. Sayfa 2 gündeminizi kişiselleştirin: #spor
#siyaset #anket #yetişkin #troll ilaçların etkisi işinizden çok farklı olabilir Dün gece üç arkadaşımla yukarıdaki tener'e bakma fırsatım oldu. Bir tanesi bulldog kafede yatsın. Ve o alkol içti, ve otla beslenen hiçbir şey yoktu, ve alkolde fazla bir şey yoktu, ama fazla içmedi. Ama sadece pasta yiyen bir arkadaşsa. Adam bütün gece panik atak
geçirdi, ve o bir filozoftu, felsefenin dibine ulaştı, evrenin sırrını çok hızlı düşündüm, ama zaman aktı ve saire. Ertesi gün henüz normal değildi. Eğer amsterdam'a eğlenmek için gidiyorsanız, bu riskli bir hareket olacak çünkü bir geziye çıkma şansı var.edit: kaldığım otel sahibi üç ya da dört ay önce pasta kafa alanında birinin
Amsterdam'daki binaların etrafında dolaştığını ve sonra atlayıp hayatını kaybettiğini söyledi. Bu yüzden arkadaşı onu çıkarmak için onu durdurmak için ısrar etti. Ev gerçekten hayattır. Bu sadece yağda çim pişirirken yapılmalıdır, özellikle ciddi kokuyor, ama sadece uygun koşullar sağlandığında. O zaman sabaha kadar sebepsiz yere
gülmeniz garanti. Bence en iyi etki için, en başta alkol içmemelisin. Alkol sindirim den sonra kafasına baskı yapsa bile, birkaç saat sonra tekrar alkolün etkisi. Sadece birini seç, temizle. Sana açıkça söylüyorum, hiçbir etkisi yok, işe yaramıyor. Onu satan adam çoktan gözlerini kaybetti. Bana verdiği pasta da ev yapımı kakaolu kek. Onlar
tüketici çekecek herhangi bir model koymak vermedi, pasta bir palmiye gibi küçük ve ince oldu. Yemekten iki saat sonra dedim ki, Ne halt ediyorum ben? Ama üçüncü saat içinde, ben, genellikle sürekli kötü bir yolculuk vardı, ancak otele koştu, gülerek, koltuklara sarılmak, ve hiçbir şey hatırlayarak, aklımdan 8236482489273 anlamsız
şeyler geçiyor. Öğleden sonra saat 4 gibi yatmak zorunda kaldım çünkü yapabileceğim bir şey yoktu. Sabah 9'da kalktım, günde 17 saat uyudum. Ve kalktığımızda, hala sarhoştum. Geceleri duş almaya çalıştığımı hatırlıyorum. Muhtemelen bonbon itti, hediyelik eşya dükkanları bir büyüleyici, sahte pasta.not: Bu ayrı bir konudur, biz de
ertesi gün satın kafeye gelen polis ve ambulans gördüm. Bence erkekler kafalarını toalmaya gelen insanların beynini yıkıyorlar. Siz aptallar, dostlarım ve çocuklar herkesi zorluyorsunuz. Koca bir vücudun olacak. Diğer kişiye bir şey olmayacak mı? Bence vücutta çok değişmiş bir pasta. Yemek yediğimiz arkadaşın ona bir şeyler geldiğini
söylemesi beni etkilemedi. Sadece biraz uykum var. Ancak, ilk yarısını yiyerek başlamak için iyi bir fikirdir. Bu etki geçtiğinde, kolsuz adam, saat karanlık, Sevimli bir babaile maceralar, hiperaktif hareketler, Amsterdam'daki festivalde Hakan Altun'un çaldığını duymak ve pastanın dibine işeme hissi ben onu seviyorum.Tanrım kahretsin,
daha yumuşak ve daha konuşkan bir sürü şey denedim.bulldog'da denediğim çoğu insan gibi.neyse iki saat boyunca gitti.ve fotoğraf gönderiyordum. En önemlisi, ayıkken çıkaramayacağım uzun cümleler yaptım. Bu dönüşü iki saatte bitirmedim. Akşam 8 civarı. 2 g limon pus sarılmış ve füme. Seviye 3, kişi başı 15gr trüf mantarı
yendi.otele dönerken saat 22.30 civarında, yol için aldığımız pastalar iyi karşılandı.tramvayımızı en az yarım saat nereye götürebileceğimizi bulmaya çalışmadan önce. Bir taraftan diğerine koştuk. Sonra onu bulduğumuzu düşündük ve oturduk. Ben başımı sola çevirdiğimde, arkadaş başını gökyüzüne çevirdi ve bir çocuk gibi ayaklarını
salladı. Sonra fark ettim ki bir arkadaşım havada yüzüyormuş, önce gökyüzüne ulaşmak için ayaklarını çırpıyordu. Bu arada, senin için gerçekten buna değdim. Zihnimin kenarını yakalar yakalamaz, her şey bitsin. Tabiri caizse dibe doğru düşünceyi kazıyorum. Yanlış yerde beklediğimizi fark ettik ve sonra birinin uyarısı yla doğru yerde
geçtik. Bir süre sonra tramvay geldi. Oturdu. Birden her şeye bakıyorum, kendime, tramvaya, dışarıdaki her şeye. Şöyle söyleyeyim, acelevar, insanlarda hareket var. Tek düşünebildiğim buydu. Anlamsızlığın dizlerinin üzerine çöktüm. Eğer ondan kurtulabilirsen. Bir insan hakkında bildikleri her şeye nasıl bu kadar yabancı olabilir
inanamıyordum. Elma gibi bir ismi tekrarladiğinizde, 92349 kez, kelime anlamını yiyir; Resmi olarak 989898 kez tekrarladım, anlamını yitmis. Otele nasıl geldiğimizi, nasıl indiğimizi, odaya nasıl girdiğimizi ve odada olduğumuzu bilmiyorum. Duşta uyanan bir arkadaşım var ve aynaya bakıyorum. № Aynadan kendime bakıyorum. Yine ne
kadar bilmiyorum, her şey bir süre daha dondu. Düşüncemden kurtulmuşum. Sonra telefonum çaldı. Müziği duyduğuma çok sevindim. Sanki yavaşça dipsiz Mariana'nın içine batıyorgibiydim ve son anda kocaman bir el çekip beni kurtardı. Telefona cevap vermedim ama sonra telefonu açtım, zeplin-moby aletini getirdim. Müzik başlar
başlamaz ve davul çalmaya başlar başlamaz, birden kendimi büyük bir stadyumun sahnesinde buldum. Ve aniden, bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir ritüelde, neden bilinmeyen bir kabile tekrar yapılır, kendimi dans ederken buldum, ortada çekim ler. Daha doğrusu, kendimi izliyorum. Bana gibi baktı ve yatmaya gitti. Varoluş yine
anlamsızlaştı. Nasıl söyleyebilirim ... Beyinlerimizin bir şeyi tanımlamak için bir şeyi karşılaştırması gerektiğini biliyor musun? Yani, bir yandan, iyi, iyi, doğru; Diğer taraftan, kötü, çirkin, yanlış. Ve sen her şeyin merkezindesin. Tüm bunların hiçbir anlamı olmayan bir yerdesin. Tanrı, varsa, mutlaka tüm varlığı olarak görmek gerekir ....
Ajanda sayfa2'nizi kişiselleştirin: #spor #siyaset #anket #yetişkin #troll #troll
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