Max Love 333 VaginArt

VaginArt love max 333
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Kiedy byłem, kiedy byłem
małym chłopcem hej…
to chciałem narysować vaginę
jaka widziałem na zdjęciu
jakie kolega z klasy przyniósł
do szkoły
Nie udało mi się narysować
tego co miałem w głowie
byłem sfrustrowany
co mogłem zrobić?
Powiedzieć rodzicom:
Słuchajcie chce rysowac vaginy

potrzebne mi lekcje rysowania
Ta na obrazku powyżej to jedna
z vagin jakie stworzyłem na iPadzie
Pauliny meksykańskiej aktorki
teatralno-telenowelowej
u której mieszkałem przez prawie
miesiąc w Mexico City w 2013
@pautrevino – napiszcie do niej
„where is movie with max love about
how to fuck a melon”
gdzie jest film z maxem love o tym jak sie pieprzy melona

Paulina Love
to filmik nagrany na wyspie Holbox
na której się poznalismy
Paulina miała tam ognisty romans z Antoniem
włochem z Kalabrii, Szamanem
który zajmwoał się restauracją

był jej prawie szefem
po 2 tygodniach sexu i kapieli z planktonem
Pauli wróciła do mexico city
rozmawiali ze sobą przez skypea i telefon
po 2-3h dziennie…
CDN…
by Max Love 333

Max Love 333 Myśli – 1

love max 333
taki widok mi towarzyszył podczas mojego 400 dniowego
odosobnienia

Myśli
to cykl nagrań w którcyh
wypowiadam swobodnie moje mysli
ich struktura jest nielinearnie linearna
czyli fraktalna
po prostu słuchaj
długość myśli 697 minut
http://maxlove.eu/blog/wp-content/uploads/2014/01/max-love-333
-2014-01-15-REC18.mp3
Max Love 333 Mysli o
dzisiaj i jutrze
Życiu i jego (bez)sensie
punkatch widzenia
doświadczaniu niedoświadczania
historii osobistej
autorytecie Ojca
przywiązaniu
łączeniu ekstremów
outsiderach
Vicabambie
Antarktydzie
to tematy do 6 minuty nagrania

mieszkańcach kostaryki
jak rozpuścic czas i pieniądze
i wielu wielu innych
by Max Love 333
jeśl amsz pytania do
jakiegoś fragmentu nagrania
to napisz w komentarzu
by Max Love 333

Max Love 333 – Boska Kreacja
Kulki Haszyszu
Witaj Świetle Miłości
to wielki zaszczyt cię tu gościć
I Am Love, Max Love
Made with Love
without condoms

max love 333
pisze bez poprawiania
jestem Artystą, no

Max Love 333

max 333 love
przychodzi Tico do Tica
a Tico pilotem pstryka

i na to Tico do Tica
z fejzbóga cie wywalili?1?!
Ticolandia – Moja Obecna Oaza
max love 333

<—

to jest dzień X tego bloga
czasem u ciebie jest moje jutro
<3 <3 <3
DOŚWIADCZENIA METODA Kreacji THC
W@ŻNE
zawsze ?
3 trzy elementy
tworzą 1 jedno
światło —> obiekt —> cień
Energia
Metoda
Umysł
energia poprzez metode zmienia umysł
umysł poprzez metodę……

<—

metoda poprzez energie jest blizsza umyslowi
umysł poprzez energie……

<—

tak oto wymysliłem sześciokropek……
wiem, że go (nie) zauważyłaś
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Oaza – wioska surfowa Tamarindo

<3 <3 <3
patrząc na Życie…

lubię Kocham Życie
jak spiewa na you tube’ie
Edyta Geppert
Jestem Miłością
<3 <3 <3

JESTEŚ MIŁOŚCIĄ

<3<3<3
Stworzeniem Boskim

Ale o co tu chodzi…? – zamruczał Leon…
Leon Marcepan
Mój Mistrz Oświecony
spotykamy się w wielu miejscach
od wielu lat…
<3<3<3

Max Love 333
fragment fraktalnego obrazu
w świetle UV
powstaje 3D/4D HD – bez okularów
i uleczka haszyszu jaki dostałem
dawaaaj uuulcie ziomaaal
zawołał z usmiechem od ucha do ucha

nowy język ~ newpolisz
zasady sa proste bo w sumie ich nie ma
jak cie rozumieja tak dobrze mówisz
jak cie nie rozumieja tak dobrze mówisz
jak sie rozcytujesz tak dobrze piszesz
jak sie nie rozczytujesz tak dobrze piszesz
Copyright of ALLove by Max Love 333
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masz wybor
zawsze?
masz wybor
dziś dostałem kolejną ulkę aszyszu
tak właśnie działa ta metoda kreacji
opisana poniżej
<3 <3 <3

Miłosnej Kreacji Życzę

<3 <3 <3

Okładka „Biblii Miłości” by Max Love 333
to fragment psota.posta
z fb grupy o której mowa poniżej
mam „zasadę” odnośnie palenia THC
„palę bez kupowania :)”

by max love 333
jak znajde, ktos mnie czestuje lub mi da
to znaczy ze swiat mi to daje
wiec jak nie daje to mam nie miec
choc zawsze moge
przekazac dalej z Miłością
<3<3<3

333 max love
od jakis 2 tygodni nie palilem
skonczylem dopalac 1/3 skreta
jakiego podarowal mi James z RPA
podczas naszego ostatniego palenia
„more rice, more happienes :)”
tł. „więcej ryżu więcej szczęścia”
motto by James & Max Love 333

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152804100280704&set=
t.100002076732907&type=3&theater
mi starcza czasem jeden mach
poteguje energię
poprzez fraktalne widzenie
kiedys jeden gośc podobno mówił
„patrzycie a nie widzicie” by Jezus
James nazwał mnie Mesjaszem Fraktalnym,
mój numer to

love max 333

James zobaczył
fraktalna nature wszechswiata
to takie małe nieskończone wszechświaty
w 3/4D Super HD vv UV
3 dni temu mowie
– chce zapalic (zyczenie = efekt końcowy)
i nic nie robie w tym kierunku (odpuszczenie, wycofanie –
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cimcum )
jak mam dostac to i tak dostane (pewność)
kiedy ? (niecierpliwy umysł)

wtedy gdy bedzie mi to dane (Cimcum)
brak oczekiwań = synchroniczność z momentem kreacji
a i jeszcze sobie pomyslalem
„siedzisz ciagle w twojej oazie, w miasteczku tylko zakupy,
prawie zero socialu, wiec szanse marne”
(krytyk – nadzieja 100%)
i po tym pomyslalem
„wszystko jest możliwe”
(optymista – wiara 100%)
i zajalem sie czyms innym (Cimcum)

no i wczoraj rano siedze sobie
patrze sie na bananowce, których tu nie widać

333 max love
i podchodzi argentynczyk
meiszka ze swoja zona? i dzieckiem
wymienilismy w ciagu meisiaca moze 41 zdan w 5 mniut
(tu moze kiedys wstawie zdjecie)
i sie mnie pyta „fumas hashish?” (palisz haszysz?)
„Si” odpowiadam
i wręcza mi z usmiechem kuleczke haszyszu
razem z jedną bletką
(gratis od swiata ponad oczekiwania)
<3 <3 <3
zapalilem dopiero w nocy
w dzień była kreacja
naszej swiadomosciowej grupy
ziarno jest istotne
z niego wyrasta drzewo i daje owoce
Wczoraj 88 osob uformowalo grupe – super !!!

333 max loxe
samoistna kreacja to

Boska Natura Człowieka
by Max Love 333

cdn…

