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Comprazer Lido (Estas Seções Seguintes) Primeiro
Dantes de Distribuir meu Livro
Recorda para ler a licença, dantes de distribuir. O PDF original, sem modificações, é o
único um autorizou, para re-distribuição. Comprazer não oferece este livro, em impressão, ou em qualquer outro formato de arquivo, ou fazer qualquer outras modificações, ao arquivo de PDF. Te tomarei a tribunal, se é necessário, se não segues a licença (qual está incluído em a primeira seção do PDF). Não acrescenta meus livros a
qualquer livraria on-line, ou o arquivo que compartilha serviço, quando normalmente
tentam converter meus livros, a outro formato de arquivo, automaticamente. Se queres
distribuir meus livros em outro formato de arquivo, tenho fardos de Cremalheira por tipo
de dispositivo, o qual te pode distribuir, baixo as mesmas condições.

Primeiras Coisas
Para Mais Informação
Para mais livros e informação, visito-me em cima o site em www.benjamin-newton.com
Sentir livre de enviar-me e-mail com respeito aos livros e sitio site em mailto:ben@benjamin-newton.com inclusive desfruto crítica construtiva

Licença
Este PDF inteiro está autorizado junto baixo um Criativo Commons Atribuição-Não Trabalhos Derivados 3.0 Licença de Estados Unidos globalmente, e nada é para ser separado, acrescentou em cima a, ou modificado em qualquer maneira.
Esclarecimento em cima o que nenhum derivado significa:
Nenhuma mudança pode ser feita em qualquer maneira que inclui mas não limitado a:
O conteúdo material e o desenho têm que ser copiados globalmente (todo contido em
este arquivo de pdf)
Com nada acrescentou
Sem qualquer coisa sacado
Tem que ser mantido em sua forma original sem adições ou subtrações a
1. Formatos de arquivo
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2. HTML e CSS código
3. Arquivos de PDF
4. Gráficos e filmes
5. Sons, música, e palavra falada
6. interactivity E centellear
7. Arquivo e estrutura de diretório
8. filenames E nomes de diretório
9. Enlaces
10. Método de distribuição
11. DRM E anúncios

De 15 Coleção de Anos
Schizophrenia Em general
A Verdade Sobre Schizophrenia
Sintomas importantes
I um mentalmente doente e tem Paranoid Schizophrenia. Ouço vozes e ter paranoia.
Schizophrenia Tem tipos múltiplos, mas todas as pessoas com Schizophrenia é mais
imposibilitado por ser acentuado fora em situações sociais, o qual o faz uma doença
muito solitária.
Tendo Schizophrenia faz a cada estímulo mais intenso e principalmente afeta a parte
do cérebro, aquilo entende abstrato pensou. Tendo Schizophrenia significa que tens
adrenalina surging através de vossas veias constantemente, o qual tem efeitos muito
diferentes e sente muito diferente, da adrenalina libertou, sobre período a escasso de
tempo.
Pessoas com Schizophrenia tem problema distinguindo entre fantasía e realty e é normalmente muito literal. Pessoas com Schizophrenia é com frequência altamente religioso e ter problema com ansiedade e transtornos obsesivos compulsivos. Um dos sintomas importantes de tendo Schizophrenia é depressão, tanto porque vês que podes
não agora aquilo era tão fácil de fazer antigamente e nunca recuperarás e também
justo devido à doença. Pessoas com Schizophrenia é não mais violento que não-mentalmente pessoas doentes e não tem desordem de personalidade múltipla.
A paranoia é um tipo de delusions aquilo é específico a alguém ou o espírito que vem
após que te. A paranoia é gosta ser temeroso de algo aquilo é totalmente irracional e
sabendo aquele mas ainda o temendo. É gosta provar para deitar-se após olhar um
5 de 112
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filme de horror.
Também continua ir para meses e com frequência volta em uma forma ligeiramente
diferente. A meditación ajudaria muito, mas não tenho bastante energia para fazer que,
apesar de que sê que. Counseling Para este aspecto da doença não é considerada eficaz e apesar de que muitos aspectos de Schizophrenia é com frequência religioso, não
são espirituais em natureza.
A maioria de pessoas com Schizophrenia tem leitura de problema e não pode agüentar
abaixo inclusive um a tempo parcial trabalho. Não podes aceder vosso dinheiro diretamente se tens Schizophrenia, porque a maioria de pessoas com Schizophrenia dará
somas grandes de dinheiro fora.
Causa e Tratamento
Schizophrenia É genético, mas está trazido fora por uma experiência traumática, o qual
a maioria de comum sendo serviço militar. Os homens normalmente conseguem
Schizophrenia em seu tardios 20s e mulheres em seu tardios 30s. Não podes ser plenamente diagnosticado quando tendo Schizophrenia, até que tens sintomas, para ao
menos em um ano e há geralmente um psychotic episódio, aquilo procede diagnóstico.
O tratamento primário é quase inteiramente a medicación baseada e apesar de que o
cérebro é severamente avariado, para aqueles com esta doença, não afeta níveis de
inteligência. A medicación muito tem melhorado com o tempo, mas ainda trabalha basicamente por sedating vosso corpo inteiro (a medicina é muito estreitamente relacionado a anestesia). Schizophrenia É o mais imposibilitando a doença mental e ele
nunca vai fora. É bem mais fácil de tratar desordem bipolar ou depressão clínica,
porque são desordens de humor, enquanto Schizophrenia é uma desordem pensada.
A maioria de pessoas vão décadas, sem ser diagnosticados e tem que ser forcibly comprometido, porque têm cometido algum delito não violento insignificante. A maioria de
pessoas com Schizophrenia é em vários níveis de assistidos viventes e continuar a relapse a paranoid episódios e manter aumentando seu dano de cérebro, sobre o curso
de seu lifetime.
Alguns dos efeitos de lado importantes da medicina incluem ser constantemente muito
cansados, sempre muito famélicos, tendo benefício de importância grande, e sendo
quase guaranteed para ter diabetes e pressão de sangue alta. Muitas pessoas têm
alívio de achado do problema com os fármacos mais novos, os quais têm muito efeitos
de lado mais baixo, e tem com frequência self medicated, por tomar fármacos ilegais,
dantes de que estiveram diagnosticados.
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A causa mais comum para relapse não está tomando vossa medicina, o qual é muito
duro para alguém com Schizophrenia para fazer. Ademais tomando medicina, o tratamento implica uma vida de tensão baixa. Se tomadas vossa medicina, mas é embaixo
demasiada tensão, podes ir a outro paranoid episódio.
Vida com Schizophrenia
Veteranos não discapacitados (ou qualquer quem serviu em o militar aquilo não tem um
honorable volume) faz dinheiro muito pequeno, vivo em alojamento de rendimentos
baixos, e com frequência devir vítimas de delitos, como fraudes ou cultos. Também
confiam em cima serviços de governo, para quase qualquer serviço, como cuidado
médico. Estes são alguns das coisas que consegue cortado primeiro, em cortes de
orçamento, porque é duro para alguém com Schizophrenia para defender para eles e
muitos dos membros familiares doentes mentais tem deixado em cima lhes. A razão
única por que pessoas com Schizophrenia não é ainda fechado acima contra sua é devido a medicaciones modernas e porque encontraram aquilo não hospitalizing o dinheiro salvado mentalmente doente.
A parte mais dura de conseguir serviços, se tens Schizophrenia, está enchendo fora de
papeleo e formas longos, esperando meses ou anos para respostas, e com frequência
sendo recusados, após todo o trabalho. Tens que fazer seguro não justo jogam fora
vossas formas e tu normalmente precisam um advogado, porque automaticamente te
recusam o primeiro tempo. Após que aquilo, há com frequência não bastantees
serviços para as pessoas, de modo que vais a uns meses ou anos muito tempo esperando pronta. Se és comprometido e não tem seguro privado, de fato albergam tu em
a prisão de condado, inclusive se não tens cometido nenhum delito, até que estás considerado já não um dano a tu ou outros.
A administração do Veterano
Os veteranos são muito melhor, mas a maioria não qualificará, porque não há justo 2
volumes anymore. há ao menos honorable, geral, outro que honorable, dishonorable, e
volumes médicos. Quando deixas o exército, dantes de vosso 4 ano entitlement é
acima, nenhum assunto que razão, tens uma possibilidade muito baixa de conseguir
um honorable volume. Embaixo "não pergunta não diz" políticas, se deixaste porque
eras gay, não conseguirias um honorable volume. Qualquer quem dá quaisquer
serviços a veteranos requer um honorable volume, para qualquer assistência em absoluto. Pessoas em o exército, para menos então 6 meses (em aquele tempo poderiam já
tem acabado fácilmente todo sua formação básica e adiantada), não há nenhum registro deles, de modo que podem não possivelmente conseguir honorable volumes, nen7 de 112
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hum assunto o que sua situação.
O VAI paga para minhas medicinas e eu podem conseguir ao VAI praticantes de enfermeiro de saúde mentais (não vemos doutores, porque são demasiado caros), quando
minha incapacidade é daquela natureza, dentro de um mês. Tenho que espera para 3
semanas, se tenho uma gripe ou infecção de seio e tão tenho que ir um a um hospital
privado, em cidade, o qual recusam pagar, apesar de que são legalmente requeridos a,
para salvar dinheiro. 95% das pessoas em a clínica de veteranos são mais velhas que
meus pais, o qual significa estão dando fora de serviços outros precisam, a pessoas
que não são imposibilitados, mas justo servidos em o militares um tempo longo faz e
querer acesso barato a cuidado de saúde. Estão supostos para pagar para meu dental
e controles de olho também, mas não tenho sido capaz de instalar aquilo. Pagamento
para um dentista privado também.
Os Veteranos praticantes de enfermeiro de saúde mentais (quem mudam a cada 2-3
anos e saber nada aproximadamente me ou meu caso, quando primeiro lhes vejo) quer
mudar a medicina a cada vez entro e supor porque falo rapidamente, teria que ser em
cima Litio. Provei Litio, o qual não me dei nenhuma ajuda e tremores sérios introduzidos, o qual deixou mal parei tomar o Litio. Escrevem algumas notas em um programa
de computador (a não ser que é abaixo) e me perguntar em os anos mais tarde perguntam sobre as notas do enfermeiro anterior.
Só têm 30 minutos, para a cada paciente, e se tens uma emergência, tens que baixar
ao hospital, uma hora fora por automobilístico, em uma cidade minúscula, onde muito
poucos veteranos vivem (I vivos em a cidade maior para a região inteira). Tenho um
PRN que utilizo 5 píldoras de um ano, como máximo, e a maneira única de conseguir
atual uns (de modo que não são expirados, quando lhes preciso) tenho que conseguir
30 píldoras a cada mês. Não podes dar qualquer qualquer deste, nenhum assunto o
que a situação e há nenhuma maneira de lhes reciclar. Se tomei esta medicina que
com frequência I: nunca seria acordo e seria muito adicto a ele.
Estive dito para conseguir um C-PAP, o qual tive que baixar, àquele longínquo fosse
hospital, que conseguia transporte de voluntários (da caridade de um veterano, não o
governo VAI). Tive-me que ficar em cima noite, com um instrumento barato para medir
meu sonho, o qual tive que posto em cima eu e ninguém me observei. Tive que sonho
em uma habitação aberta, gosta fiz em a formação básica militar e quando deixei cedo
que amanhã estive fechado fora do edifício dormia em e quase não poderia sair o pátio
de tribunal. Posso respirar facilmente através da máscara de cara, porque recordo-me
das máscaras antigás em o exército, mas agora recusam mudar a pressão em a más8 de 112
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cara, de maneira que posso respirar em ele, para mais de uma hora, após que caio
dormido. Este hospital é enorme, com muitos edifícios, e embutidos com veteranos
idosos, mas só uns quantos doutores.
Minha Situação é Ideal
Minha situação é muito única e tem resultado como ideal quando é possível com esta
doença mental. Eu nunca cometido e delito ou tomou fármacos ilegais, tenho um honorable volume do exército, de modo que consigo benefícios de veteranos, aceitei precisei ajuda do muito princípio, sempre me fiquei em meu medicación, tenho o suporte familiar grande e eu também têm suporte por ser um nascido-outra vez cristão. Posso ler
extensamente, apesar de que é ainda duro de concentrar, vivo quase completamente
independentemente, tenho bastante coisas construtivas para fazer para tomar acima de
meu tempo, e sento gosta estou fazendo uma diferença em ao menos umas quantas vidas via meu lugar site. Era primeiro diagnosticado com Schizophrenia costas em
dezembro de 1999 e tem não ter qualquer relapses desde então.

Que seu gostar ter Schizophrenia
Schizophrenia É um largo variando a desordem gosta do câncer e há muitos classes
diferentes. Schizophrenia É o mais sério e debilitating doença mental por longínquo.
Afeta aproximadamente 1% da população - igual em a cada lugar e cultura. É uma desordem pensada, não uma desordem de humor.
Tendo Schizophrenia significas-te constantemente ter a adrenalina que corre através de
ti e todos vossos sentidos estão amplificados, de modo que todo sente mais intenso, literalmente e fisicamente, não justo emocionalmente. Não afeta inteligência, uma
maneira ou o outro e Schizophrenia é muito diferente de Desordem de Personalidade
Múltipla. Schizophrenia Não é um presente especial nem ele te fazeis mais espirituais:
é justo uma incapacidade.
Schizophrenia Está causado, por uma combinação de uma tendência genética para a
doença, mais um acontecimento estresando, aquilo traz fora da doença. O acontecimento estresando mais comum é serviço militar. Este acontecimento estresando geralmente passa durante o 20s para homens e o 30s para mulheres. É comum, para ir
anos, sem primeiro diagnóstico e pessoas com Schizophrenia normalmente terminar,
em um hospital psiquiátrico, a cada poucos anos. Após a cada paranoid episódio, há
mais e mais dano de cérebro e a pessoa recupera menos e menos, a cada vez.
Todas as pessoas, com Schizophrenia, tem delusions, mas só um escreve tem a para9 de 112
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noia e as alucinaciones auditivas que/ouvem vozes (é muito raro de ter alucinaciones
visuais). A paranoia é uma categoria específica de delusion, aquilo inclui crer as pessoas estão "vindo após que te ."Tenho Paranoid Schizophrenia, o qual é ambos a maioria de sério e debilitating classe de Schizophrenia e a maioria de tratable e responsive a
medicación. Aproximadamente 1/3 de pessoas com Schizophrenia stare em a parede
todo o dia, 1/3 vivo em assistiu viver como uma casa de grupo, e 1/3 maioritariamente
está se mantendo a base de seu próprio.
Sou um das pessoas de funcionamento mais altas com Schizophrenia. Sou também incomum em a cada outra maneira especialmente que minha mente trabalha muito rápida/I ayuno de charla, tenho estudado muitos anos, e parecer para saber mais sobre
Schizophrenia que a maioria os doutores, de modo que os doutores com frequência
pensam sou maníaco. É comum de conseguir misdiagnosed, devido à carência de
treinar sobre doença mental, em os provedores de serviço, seu paga baixa, e daí pouco
cronometrar o ter. A maioria de doutores só têm 20 minutos, para a cada cita e muitas
pessoas só podem ver um praticante de enfermeiro de saúde mental, quem não é qualificado para diagnosticar.
Schizophrenia tratamento principal e mais eficaz é medicación. Counseling Pode ser
um tratamento secundário útil, mas uma pessoa com Schizophrenia não pode vencer
sua paranoia, através de aprender para pensar rationally. A medicación é uma derivada
de anesthesia e ele basicamente numbs vosso corpo. É só suposto para afetar vossa
mente, mas, gosta todas as medicinas psiquiátricas, afeta o corpo inteiro. A maioria de
pessoas com Schizophrenia benefício aproximadamente 80 lb., dentro uns quantos
meses, após subir a medicación, porque a medicina numbs os nervos, em o estômago,
de modo que nunca sentes cheio, nenhum importar quanto comes.
Toma um psiquiatra para diagnosticar e prescrever medicina para doença mental,
porque um psiquiatra é um doutor médico, bem como tendo um Ph.D., em psicologia. A
maioria de psiquiatras não são treinados em doenças mentais ainda assim - é uma especialidad. Um psicólogo tem entre um um certificado de ano e um Ph.D. Em psicologia, mas tem não médico um grau e não pode diagnosticar doença mental, nem pode
prescrevem medicina.
As medicinas mais novas ter menos e menos efeitos de lado sérios, mas não sempre
trabalham em cima todo mundo. A maioria de pessoas com Schizophrenia mantém ir
de sua medicina, porque pensam já não o precisam, porque trabalha tão bem. Quando
estás sentindo bem, mantém tomar todas as medicinas és em cima. És feliz, porque és
em as medicinas corretas. Se paras tomar lhes, tu revert atrás, a um pior stater, e
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provavelmente nunca conseguirá tão equilibrado, quando uma vez eras.
Os assuntos importantes, que umas caras de pessoa, quem tem Schizophrenia trata,
em uma base diária, inclui isolamento, carência de energia, e pobreza. Os assuntos
mais difíceis para tratar incluir depressão e isolamento. A paranoia não é tão má
quando depressão, a não ser que é realmente acampanado acima. Qualquer bit minúsculo de depressão é muitas vezes mais doloroso e mais duro de tratar (especialmente
fisicamente, em a cabeça e os intestinos), que uma quantidade bem mais severa de
paranoia. A paranoia é gosta terror e é quase impossível de romper, até que "deixa
em"seu próprio .
O isolamento está causado, por uma carência de confiança, em relações, e um sentido
muito severo de ansiedade, aproximadamente sendo ao redor de outras pessoas. Há
algumas semelhanças surpreendentes entre Schizophrenia e desordens de ansiedade,
excetua que Schizophrenia é muitas vezes mais severo. Com frequência ouves sobre
as pessoas que fazem coisas de mau e que pessoas de teses estão diagnosticadas
com Schizophrenia, mas de fato pessoas com Schizophrenia retirar de sociedade e é
normalmente as vítimas de delitos. Pessoas com Schizophrenia é não mais provavelmente para ser violento, que qualquer mais.
Parte do tratamento para Schizophrenia está mantendo vossa vida tensão baixa,
quando a tensão trabalhará agains a medicina, de modo que a maioria de pessoas com
Schizophrenia não trabalha. A maioria de pessoas com Schizophrenia não pode trabalhar e viver de pensões de incapacidade estatal, os quais são só mal bastante, quando
em combinação com alojamento de rendimentos baixos e conseguindo assistência
completa, para todo mais, como alimentário e medicina. A maioria de pessoas, com
Schizophrenia, é sozinho, mas viver em vários níveis de assistiu viver.
O área do cérebro, aquilo é mais avariado, por Schizophrenia, é a parte do cérebro,
aquilo trata ideias abstratas e convenções sociais. Tive que relearn como para interaccionar com outras pessoas, em cima muitos anos. Pessoas com Schizophrenia é muito
com frequência extremamente literal. A paranoia causa alguns dos problemas mais
sérios, que adversamente afeta relacionar a outras pessoas, para alguém com (Paranoid) Schizophrenia.
Ouvindo as vozes podem ser largas variando, de tendo uma impressão de alguém ou a
coisa que comunica a ti, a uma voz audible, aqueles sons como uma voz real. Às vezes
as vozes são boas e às vezes são maus. Algumas pessoas têm as vozes dizem-lhes
para fazer coisas. As vozes tendem para ser maioritariamente religiosos em natureza.
Pessoas com Schizophrenia pode ser muito religioso, em natureza, com um ênfase, em
11 de 112
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rituales, servindo como a base de seus transtornos obsesivos compulsivos.
As pessoas com doenças mentais nascem que maneira e as Pessoas com Ato de Incapacidades aplica a eles, mas há muito pouco financiando pára e pouca concienciación
de doença mental. A razão única por que eles já não "cerradura acima das" pessoas
com doenças mentais importantes é porque salva o dinheiro de governo. As pessoas
com doenças mentais precisam o mesmo nível de suporte, aquelas pessoas com necessidade de incapacidades do desenvolvimento, mas justo para coisas diferentes.
As pessoas com doenças mentais confiam fortemente em estatais financiou programas
e é dependente em pessoal não motivado e prejudicado (porque são underpaid).
Quando votas para um corte em impostos, estas pessoas são algumas do muito
primeiro para sentir o corte. A maioria de suas famílias recusou-lhes e têm um tempo
duro que faz amigos ou inclusive justo comunicando, de modo que têm não outro meio
de ajuda. Facilmente podem terminar sendo homeless e então consegue bem mais
duro de ficar em sua medicina.
Pessoas com Schizophrenia pode ser e normalmente é muito racional, em mais áreas
de suas vidas. há geralmente só um ou dois importante delusions, em a vida da pessoa
em um cronometra. Quando ouves sobre pessoas com Schizophrenia passando por todas estas preparações complexas e planos, para actuar fora de seu delusions, têm que
ser racionais, em mais áreas.
Sou bastante racional, considerando minha doença mental (em grande parte devido a
meu estudo longo de filosofia e um desejo de contrarrestar minha tendência para paranoia), mas posso ver e experiência tanto o delusion e a realidade ao mesmo tempo.
Schizophrenia É uma ruptura entre a realidade e a fantasía e a medicina ajudas-te melhores distinguir entre o dois.

Schizophrenia Sintomas e Assuntos
É poema Duro
O Poema
É duro de cair dormido
Quando vossa cabeça é cheia de medo
É duro de ficar acima todo o dia
Quando és sempre esgotou
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É duro de ejercitar
Quando tens tão pouco energia
É duro de comer são
Quando és sempre famélico

É duro de ter um todo lista
Quando te acentuas fora
É duro de conseguir inspirado
Quando não podes abrir vossos olhos
É duro de criar
Quando vossas mãos não pararão sacudindo
É duro de desenhar lugares site
Quando todas as miradas de código igual

É duro de parar lavando vossas mãos
Quando não podes recordar se já tens

É duro de ter relações
Quando confias em ninguém
É duro de levar uma conversa
Quando não podes concentrar
É duro de escutar a conselho
Quando pensas que outros estão tentando controlar te
É duro de sair com outros
Quando te cansas muito rápido
É duro de ser parte de um grupo
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Quando podes não coerentemente ir a reuniões
É duro de conseguir ao redor
Quando não podes centrar bastante para conduzir

É duro de ser positivo
Quando estás enchido com delusions
É duro de ser feliz
Quando sabes vossa doença nunca fim
Uma Explicação
Meu poema mais tardio esteve significado para ser maneira muito singela de explicar
algum de que é gosta ter Schizophrenia. Era inspirado em um filme I justo viu em o
mesmo dia e pensava aproximadamente escritura algo e eu pensaram aproximadamente escrevendo sobre zen e coisas espirituais. Mas, ao longo da maneira, e para
oferecer algo mais útil, comecei para pensar aproximadamente fazendo um poema sobre doença mental. (I sempre tentar priorizar escrevendo em este tema, quando é mais
prático e pode ter uma ajuda mais imediata, que alguns de minhas escrituras mais
teóricas. Apesar de que, é bem mais duro de escrever sobre eu que aproximadamente
história ou religião.)
Sim, não tenho exagerado e sim sou em minha medicina e tem sido pára muitos muitos
anos. A coisa com medicina é que nunca saca todos os sintomas. Trato um número
destes sintomas a cada dia, apesar de que era capaz de conseguir minhas mãos para
parar que sacodem recentemente, por mudar a medicina tomo. Muito medo de pessoas
e entender crises, mas (quando ouvi citado um de alguém famoso, quiçá Anton
Chekov) é que qualquer pode sobreviver uma crise, mas é o dia ao dia que vive que te
desgastas.
A coisa que me molesto mais aproximadamente Schizophrenia é que muitas personas
ao redor me, que trato, em um dia a base de dia, pensa tenho uma vida fácil e eles são
zelosos. Quero pessoas para saber que trabalho muito duro diário fazendo trabalho
muito difícil que é muito útil, a um grupo pequeno de pessoas durante o mundo, todo do
qual provavelmente nunca conheço. Se eu não ele, ninguém mais e não posso proporcionar para pagar para alguém para fazer ele para mim. Me encantaria para trabalhar
um trabalho regular mais de quase qualquer coisa mais, mas sou justo não capaz de
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tratar alguns dos aspectos de trabalho, aquilo parece tão singelo a outros.
Tenho ainda não ainda entendido por que as pessoas têm que padecer, muitos bem
mais grandes que eu. Era afortunado que nunca tive que servir em combate nem ter
adolecí queimaduras severas. Nunca fui capturado nem inclusive tive que passar por
formação de tortura. Soldados cristãos bons, por todas partes história, tem padecido
muito, capturado e torturado para anos em cima o fim e eles choraram fora ao deus e
Ele não lhes salvaram.
Tudo posso dizer é que para entender o Deus de razões trabalha a maneira Ele , é
para ser consciente, antes de mais nada, que os trabalhos mundiais espirituais inteiramente diferentes, que o físicos um. Terias que ser bem mais temeroso de outras pessoas que de coisas espirituais, especialmente se és cristão e não desordem ao redor
com coisas te sabes ter que não. A razão para padecer é um mistério e eu não sabem
qualquer explicação, aquilo parecerá suficiente para qualquer, quem tem verdadeiramente padeceu.
Precisamos acercar-nos Deus com fé, porque nunca podemos entender Deus, em Seu
nível e nós provavelmente nunca verão por que as coisas estiveram deixadas para passar a maneira eram. Tentativa ser muito prudente, com como vivo minha vida, com objeto de evitar sofrimento desnecessário. Se queres impedir padecendo em o mundo,
não padece desnecessariamente, tu. Há maneiras de fazer uma diferença grande em o
mundo, mas não arriscar vossa saúde e segurança.
A coisa única posso imaginar, aquele Deus faria, aquilo o faria um pouco aceitável,
para o sofrimento, aquilo tem ocorrido seria para Deus para desfazer todo sofrimento,
de maneira que ele nunca passado, após que vamos ao céu e O Jesucristo volta em a
carne.

Amplificación em Experimentar Schizophrenia
Um do mais frustrando e imposibilitando partes de tendo Schizophrenia é que todo I experiência está intensificada. Isto não tanto faz quando intensificou sentimentos, gosta
em Desordem Bipolar. Todo I sentido em a forma de ouvir, vendo, tocando, e cheirando
é 10 tempo como forte. É bem mais duro para mim para tratar coisas que é repetitious
ou coisas que está molestando.
Quando as coisas de movimentos de serviço de limpeza ao redor, de modo que não
lhes posso encontrar, me conduzo frutos secos. A mim, isto é mais de justo um engano
ou carelessness. Encontra a mim como falta de respeito e que estou sendo scammed.
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Sento que intencionadamente estão provando para fazer minha vida desgraçada.
Fazendo as coisas mau uma vez sente gosta estão fazendo-o incorretos 10 tempo.
Não tenho a paciência I uma vez utilizado para ter. Tenho problema esperando ou
tratando as pessoas que são grosseiros e desconsiderados, em minhas interações
diárias, em lugares como lojas. A parte pior, é que as pessoas realmente saem de sua
maneira de ajudar outros, aquilo é fisicamente imposibilitado ou developmentally imposibilitado, mas não consigo qualquer ajuda. As pessoas são zelosas que não tenho
que trabalhar um trabalho. Pensam que nada é mau comigo e não realiza que trabalhando um trabalho sem perspectivas, em vez de tendo Schizophrenia, é um muito melhor e vida mais feliz.
Parte deste é justo minha personalidade; sou uma pessoa altamente sensível. A mim e
a pessoas lhes me gosta, o mundo emocional é bem mais real que o físico um. Como
pessoas que adolecen depressão, aquilo está baseado em químico imbalance em o
cérebro, consigo deprimido, inclusive quando minhas circunstâncias são boas e sou às
vezes feliz, quando algo realmente mau passa. Problemas realmente pequenos realmente me molestarão e reais grandes uns posso com frequência cronometra facilmente
aceitar.
Quando as pessoas vêem alguém suplente que pensam é irracional, de sua percepção
de que vêem de ti, pensam actuar irracionais está sendo preguiçoso e indisciplinado e
que as pessoas podem vencer isto facilmente. Com Schizophrenia, a parte racional de
meu cérebro está destruída ou seriamente avariou. A razão por que pessoas com
Schizophrenia ter um ser de tempo duro em grupos, fazendo rotinas diárias para os
manter e suas casas limpas, e é com frequência solitário e os objetivos de fraudes e violência é porque já não têm a habilidade de tratar sociedade, quando já não têm a habilidade de comprometer em abstrato pensou.

As pessoas são com frequência temerosas de pessoas com Schizophrenia, mas como
insetos pequenos, são mais temerosos de ti, que és deles. A parte mais dura de
Schizophrenia é verbalizing vossa dor. A maioria de pessoas com Schizophrenia pode
não inclusive lido, devido à destruição a seu cérebro. Sem a parte social racional ou o
cérebro que funciona corretamente, umas quedas de pessoa atrás em a luta ou resposta de vôo. Não há nenhum filtro a entender as razões por que as pessoas actuam
uma maneira segura. A coisa única percebes é um sentimento sensorial intensificado.
Fazendo as decisões é uma do mais estresandos e drenando atividade para alguém
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com Schizophrenia. Quando conseguia à loja, tudo tem tantos ridículo e confusing
opções. Muitas maneiras de embalaje, colocando de coisas, e as descrições são intencionadamente misleading. Muitas vezes a qualidade da comida é altamente variável, inclusive para a mesma marca e produto. Alguns de meus gustos são para menos comidas intensas e minhas comidas de causas da medicina para provar muito de maneira
diferente. Se posso comer muitas comidas fortemente depende de exatamente como
estão fatos e o que ingredientes exatos utilizam. Há alguns tipos de molho de barbacoa
I amor e outros me fazemos quer vómito.
Também tenho forte menciona associado com comidas seguras; se era realmente deprimido último tempo comi uma comida segura, ele então depressão de gatillo, se o
como outra vez. Também encontro o cheiro das comidas bem mais intensas e tão eu
com frequência o tempo evita alimentário I otherwise gostaria devido aos cheiros fortes,
como a comida preparada em grocery lojas ou em restaurantes, especialmente quando
conflito de cheiros.
Constantemente tenho lutado tanto com rudeness, incompetência e laziness pelas pessoas que correm ônibus, lojas e outros serviços utilizo diariamente que se encontro um
aquilo trabalha razoavelmente bem, mantenho regressar àquele um lugar. Agora com
frequência espero todo para ser rompido e pessoas constantemente argumentando sobre coisas, de maneira que podem ser mais preguiçosos, de maneira que tenho deixado tentando razonar com pessoas. Parece que a maioria de pessoas I corridos a é
muito enojado e preguiçoso. Realmente parece para ser que as pessoas de coisa únicas são temerosas de está fazendo seus trabalhos corretamente e que as pessoas
hoje são experientes em argumentar.
Os computadores são alguns das coisas mais estresandas posso tratar. O mais frustrando coisa para mim em computadores é quando algo não trabalha gostar está descrito. Ódio troubleshooting. Desfruto computadores, quando justo posso tratar eles
maneira estão supostos para trabalhar, mas quando falham, me conduzo frutos secos.
Parece que a maioria de programas são muito específicos, em como estão provados,
de modo que se não lhes utilizas a maneira exata te pronosticasteis aquilo têm toda
classe de erros e incompatibilidades.
Tenho deixado inclusive tentando informar bugs, quando os programadores parecem
para ser tão cheios deles, que não podem aceitar o fato que seus programas têm erros
em eles. Corro a tantos problemas que agora estou tentando utilizar tão poucas peças
de software como possível, de maneira que há menos coisas que pode ir incorreto. O
realmente frustrando coisa aproximadamente o software é que trabalha 95% do tempo.
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Isto é justo com frequência bastante, para esperar que ele sempre trabalho, mas bastante problemático para conduzir uma pessoa louca. Isto pode soar unreasonable, mas
um lugar site abaixo 5% do tempo seria abaixo semanas do ano e inglês aquilo é só
95% cuidadoso é ilegible.

A Doença que Nunca Acaba poema
Muitos anos têm passado
Desde minha visita ao hospital
Tenho não voltar outra vez
E a cada dia melhora
Mas algumas coisas nunca melhoram
E luto estes emite diariamente
O terror é sempre ali
Baixo a superfície
E I luta para manter tomando minha medicina
Mas tenho mantido acima com a cada dose
Trabalho duro para manter meu ônus de trabalho abaixo
Mas também me manter ocupado
E sentindo progresso em meu trabalho
As coisas mais duras são a depressão
Quando qualquer quem tem tido uma condição crônica
Pode confirmar em sua experiência própria
É fácil de entender quando alguém perde uma perna
Como sua vida mudará
Mas quando perdes vossa mente
Batalhas mais vossos assuntos só
E inclusive ainda que pareça fácil
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Para ti para conseguir fosse para ajuda
Não é tão fácil para mim
Não sê se é a doença ou não
Mas tenho uma quantidade enorme de energia
Profundo dentro de meu coração
Aquilo é um das coisas
Aquilo me manteve empurrando adiante
A medicina basicamente fazes-te cansada o tempo todo
Dormes mais longo que nunca dantes
A parte mais dura de ser parte de um grupo
Quando tens Schizophrenia
É que sentes tão cansado
Aquilo não tens a energia para sair
Sou sempre temeroso cairei dormido
Fora em o shopping, teatro de filme, ou ônibus
Tenho tido que lutar para se ficar acordo
E tenho tinha padecido dor física
Se saí após tomar minha medicina
Após a quantidade incorreta de tempo
Depressão, terror, e loneliness
Feito dano me fisicamente também
Meus intestinos e minha cabeça fizeram dano
há só tanta medicina podes tomar
Tive que cortado atrás recentemente
Quando não poderia escrever, controle um copo com um entrega, ou manter minha
eyelid de twitching
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A parte mais dura era que mantive poking eu em o olho
Muitas vezes tenho associado dor física
Em resposta a paranoid pensamentos
Às vezes sento feliz
E meus órgãos sentem gosta têm sido massaged
Aquilo passa mais e mais
Quando o tempo vai em
Vejo o tempo de minha juventude
Quando sendo uma classe de tempo de renacimiento em nome próprio
Pensei que seria um dirigente mundial
Apesar de que muito tenho ajudado umas quantas pessoas agora
As coisas são justo mais duras agora
Aquilo não foi um problema quando era jovem
Conhecendo as pessoas trabalha grandes
E as pessoas com frequência estão impressionadas em minha accomplishments
E surpreendentemente entendendo de minha condição
Mas sou só capaz de regressar uns quantos tempo
Às vezes sendo ao redor de pessoas é demasiado intenso
E não consigo bastante retroalimentação positiva
Aquilo me faço desalentado
Realmente quero ir a igreja
Mas também não consigo louco ou assustou
Não posso aceitar a política conservadora do Evangelicals
Ou a aceitação de doutrina de idade nova pelo mainstream protestantes
Sou bem mais próximo a minha família
Que dantes de que era mentalmente doente
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Teria achar# que minha irmã e I
Seria em uma cidade grande, longe de em casa, pouco depois de universitário
Mas somos todos aqui muitos anos mais tarde
Nunca tenho ido bem longe, excetua em o exército
Um das coisas que realmente me molestei pára ao longo de tempo
Era que i nunca completou meu serviço militar ou universidade
Agora tenho escrito tantos livros, que acho que é melhor
Even que um PhD.
Mas aquilo era como minha viagem filosófico começou
Posso nunca tem conseguido a escrever livros, se aquilo não tinha passado

Administração de veteranos
A Maneira Militar, Armas químicas, e Terrorismo
Erros sobre História Militar e Mundial
Para pessoas que nunca têm servido em o militares e quem baseiam seu entendendo
de warfare em cima Segunda Guerra mundial ou inclusive Vietnã não entende guerras
que contemporâneas estão lutadas. Em Segunda Guerra mundial eles que se apellida
tapete bombardeando onde encontrariam um objetivo dentro umas quantas milhas e
então bombardear todo dentro daquela área e ao redor ele para muitas milhas.
Um das estratégias grandes durante Segunda Guerra mundial era para destruir a base
de fabricação de Alemanha. Também, tecnologias mais modernas e as técnicas utilizaram em warfare está derivado do bem mais adiantou as tecnologias desenvolveram
pelo alemães durante Segunda Guerra mundial. Um da razão por que os EE.UU. ganharam a Guerra Fria é que deixaram o Soviets tem mais de Europa Oriental em intercâmbio para os EE.UU. que conseguem científicos mais alemães após que Segunda
Guerra mundial.
Se estudas a história de europeu warfare, warfare mudança de táctica com o tempo,
segundo as tecnologias disponíveis, em o tempo. Durante Segunda Guerra mundial,
precisamos milhões de tropas, porque aquilo é que esteve requerido, para fazer uso da
tecnologia disponível, durante aquela era. Hoje, warfare é muita tecnologia mais alta e
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nós precisam especialistas, quem são soldados profissionais ou inclusive mercenários,
mas o número de tropas precisou é bem mais pequeno.
Também, a maioria do exército de EE.UU. atual é que se apellida contratadores, os
quais são empresas de mercenário, tão há muitas vezes mais as tropas implicaram em
uma ação de guerra, que os meios de comunicação nunca conta em. É como um
exército de sombra, enquanto o exército real é justo o conselho do iceberg. A lista de
americanos, aquilo tem segurança clearances, que o governo recentemente perdido,
conteve nomes de 22 milhões de pessoas.
Durante esta guerra em cima terror estamos lutando uma guerra inteiramente diferente
com inteiramente tecnologia diferente com inteiramente objetivos diferentes, tática, e
situação política. Bombardeando infra-estrutura em o Médio Oriente e Ásia Central basicamente nada como o infrastructure que temos agora em América não é apresentar
em esta região. Não lhes podemos bombardear atrás à era medieval, porque são já ali.
Há nada de qualquer valor em o Médio Oriente agora excetua azeite. Por todas partes
a maioria de história, a economia de Médio Oriente esteve baseada em cima comércio.
Em tempo antigo seja muito fértil, mas, devido a mudanças de tempo menor, durante o
tardios medievales e era moderna temporã, muito desta terra tem perdido é fertilidad.
Hoje, há também dinheiro muito pequeno em produção alimentária ou qualquer outra
mercadoria.
O Ottomans Turks tomou sobre o império bizantino e cortado fosse comércio com o do
oeste, pouco dantes Colón navegou a América, o qual causou Portugal (o primeiro
poder mundial) para representar fosse como a navigate ao redor África e o holandês de
representar fosse como a navigate sobre o oceano aberto. Isto era a base para as colônias européias e dominación colonial.
Após a Revolução Industrial, gosta hoje, os elementos de comércio de valor maior
eram os com a tecnologia mais adiantada. O carvão e o ferro eram os ingredientes
principais necessários, para a Revolução Industrial, cujos produtos de dinheiro efetivo
grandes eram comboios, barcos, pontes e pistolas. De modo que as nações com o
mais o carvão e o ferro devinham o exército dominante e poderes econômicos. Esta
América incluída, Inglaterra, França, e Alemanha (qual era uma marca país novo em o
tempo).
Se o azeite não foi encontrado em o Médio Oriente, em o últimos poucos anos de centena, o Médio Oriente seria muito pobre agora. Por então o Suez o canal esteve criado
e tão Egito era importante para comércio, mas a maioria do Médio Oriente teve pouco
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para oferecer.
Erros sobre Contemporâneos Warfare
Um dos problemas grandes com a maneira estamos lutando em o Médio Oriente é que
estamos lutando uma guerra com tecnologia muito alta. Aquilo trabalharia bem em os
Estados Unidos ou Europa, onde temos infra-estrutura extensa e eletrônica adiantada,
aquilo é a base para uma economia mundial muito frágil. Sem uma infra-estrutura de
tecnologia alta, nossas armas de tecnologia altas são de uso pequeno.
Também temos gastado quantidades enormes de dinheiro tentando fazer a tarefa
quase impossível de destruir os dirigentes de um país e então pondo em grupos que
não pode agüentar poder quando deixamos. Os terroristas estão lutando uma tecnologia muito baixa guerra, aquilo é muito barato e fácil de levar a cabo, o qual é eficaz
contra sociedades de tecnologia alta.
Para fazer que precisamos fazer para ganhar a guerra em o Médio Oriente precisamos
ser mais brutais que ISIS ou Arábia Saudita. O resultado desta ação significaria
perderíamos acesso à maioria do azeite de reserva do mundo e o agrupa aquilo está
mantendo o preço de azeite abaixo bastante, para a economia mundial para manter
que vai. Sem aceder a barato, plentiful azeite, o mundo inteiro volta à idade de pedra.
Não somos em perigo de ser invadidos, porque inclusive Chinesa e Rússia não têm os
recursos, a inclusive manter um navy, aquilo poderia despregar a outras partes do
mundo, enquanto os EE.UU. Navy completamente controla os oceanos de todo mundo.
Rússia e Chinesa estão enganando-nos a pensar têm adiantou armas ou pode competir connosco militarmente ou economicamente, quando podem não. Têm exércitos
muito obsoletos que está desenhado e utilizado para interno suppression de repugna.
Isto é o que os americanos chamariam polícia.
Rússia tem um muito muito tempo fronteira hostil, aquilo é nunca tem sido capaz de defender o entirety dele, em um cronometra. Rússia tem tentado manter a situação, em
as repúblicas soviéticas anteriores, o mesmo tão fizeram em Europa Oriental, durante a
Guerra Fria, mas a comunidade de inteligência dos EE.UU. tem exitosamente bloqueou
que. Rússia pode não inclusive invadir a Ucrânia (qual tem basicamente nenhum militar) qualquer devido a carência de recursos ou medo de represália de EE.UU..
O chinês está fazendo tão pouco dinheiro em cima comércio, que eles justo ter bastante para manter a economia que vai e há não a riqueza duradoura real que é criado
em Chinesa. Enquanto 15% de suas pessoas em sua Costa Do este têm o dinheiro
equivalente de europeus (não americanos), seu exército está centrado em cima man23 de 112
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tendo seu inland regiões montanhosas, onde a maioria de sua riqueza mineral (carvão
e minerales de terra rara) é estável, de maneira que Chinesa não partida a vários
países. Esta área está dominada por pobre, povos islâmicos estrangeiros, quem estão
perdendo seu sustenance rendimentos de nível de cultivar, devido a degradação meio
ambiental.
Chinesa e Rússia também serão coladas terrivelmente por aquecimento global,
começando em o próximo 10 anos. O chinês já está correndo abaixo em cima água e
todas suas fontes potenciais de água estão controladas por outros países hostis, o qual
têm nenhum tratados de água com. Chinesa pode não inclusive crescer sua comida
própria, tão só 10% de sua terra é cultivable. Chinesa e Rússia sempre têm sido hostis
à cada qual outro, Sibéria é Norte justo de Chinesa, e os russos só têm tantas balas.
Chinesa e Rússia (independentemente) sem dúvida trabalhará para baixar o estado de
América em o estrangeiro em menos overt a maneiras gostam piratear a de nossos
computadores, promovendo Fundamentalismo islâmico, e outra informação/psicológica
warfare tática. O motorista grande de radical Islã prove a política oficial e estratégia
política de Arábia Saudita, quem corre seu país em a mesma ideologia e utiliza a
mesma táctica quando ISIS.
ISIS é de preocupação pequena em Síria, tão há pouco a nenhum azeite ali e nada
mais de qualquer valor, mas se ISIS cruza Jordânia a Arábia Saudita, teremos um problema sério, quando os saudís compartilham a mesma ideologia, mas a família real
saudí já não seria capaz de controlar seu país, em aquela situação. Nenhum do 9/11 hijackers proviu Iraq; tudo deles proviu Arábia Saudita ou Iêmen.
Atualmente o Iranians está fazendo um trabalho bom de agüentar costas ISIS, bem
como o Kurds em Iraq e eu sou seguro os EE.UU. as forças especiais estão implicadas
também. ISIS é um grupo muito pequeno, mas é muito eficaz devido a seu PR tática e
que seus soldados são anteriores forças especiais iraquianas, aquilo serviu embaixo
Saddam Hussein, mas agora cruzar treinado em táctica terrorista. Tropas de EE.UU.
regulares despregaram em Síria seria massacred.
A Maneira Militar
O exército era uma situação realmente estresanda para mim, para um umber de
razões. O exército parece para encarnar todo o negatives de uma organização burocrática grande como uma companhia grande e ao próprio tempo trata a suas pessoas
gostam deles é em cima parole de prisão.
Minha experiência em o exército era singularmente doloroso, devido a meu sendo uma
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pessoa altamente sensível e tendo uma pré-tendência genética colocada para
Schizophrenia. Enquanto que I tem experimentado é cuidadoso e comum, a maioria
vasta de pessoas que servem em o militares saídos sem trauma psicológico severo.
O falhanço do exército comigo não realizava (inclusive após que lhes disse) que exibia
os sintomas psicológicos de uma pessoa que nunca teria que ter unido o militar em
primeiro lugar. Seria inútil em combate (especialmente porque não poderia colar qualquer dos objetivos inclusive ainda que lhes poderia ver bem).
Os EE.UU. lugar militar ênfase extremo em que chamam disciplina, o qual basicamente
significa fazer exatamente que estás dito imediatamente sem dúvida. Todo mundo todo
a mesma maneira. Estudas as mesmas habilidades fizeste durante formação básica,
durante vosso alistamiento inteiro em o exército, de modo que vossas ações devêm instinto. Isto é como nós ganha guerras.
Ambos o Romanos e Alexander o Greats os exércitos eram tão eficazes mais devido a
sua formação e sendo capaz de trabalhar junto depressa e uniformemente que devido
a suas armas ou outra tecnologia. Os europeus finalmente batem exércitos asiáticos
uma vez warfare as tecnologias favoreceram ação coordenada estreitamente entre grupos grandes de soldados sobre individuais bravery.
Nunca fomos mão ensinada para entregar combate em o Exército, porque o perfurar os
sargentos disseram que se vinga abaixo àquilo que perderíamos a guerra. Se o
exército era maioritariamente interessado em recruiting pessoas com objetivo bom e
treinado em despedir armas bem eles recruta de ligas de rua e alvos supremacist grupos.
Um M-16, apesar de seu continual necessidade para manutenção e a facilidade em
que é mermeladas e devém inútil, suas forças grandes são que é muito cuidadoso e
muito fácil de aprender para disparar com exatidão com, em uma quantidade muito
curta de tempo. O exército ensinei-nos para conservar nossa munição, em que o
exército chama um disparou, um mata.
Outra estratégia básica do Exército, de sua experiência em ao menos uma guerra (I
pensa seja especialmente verdadeiro em a Batalha do Bulge em Guerra de Palavra II)
era que a cada soldado era um soldado de infantería em primeiro lugar e a especialidad que assinaturas acima para é um secundário, menos fundamentalmente habilidade
importante. Em esta batalha, precisaram mais os soldados que os que eram tecnicamente infantería, de modo que todo mundo lutado em, inclusive os capellanes e o veterinarians, e isto era essencial a nossa vitória em aquela batalha.
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O exército tem sua cultura própria, porque recruta-los provem culturas diferentes e tão
aprendem uma cultura comum, diferente que uma vez ajustam ao podem depender de
trabalhando a mesma maneira em qualquer base de EE.UU. em o mundo. Isto é o terceiro aspecto importante de treinar ademais o físico e mental e o que eu nunca ajustado a.
Sou uma pessoa incomum, em aquele I era disposto de dobrar, de maneira que
ninguém sentia a necessidade de provar para me romper. Inclusive ainda que eu qualquer coisa estive dito, sem dúvida ou hesitation, a cada vez, sempre deu 150% e passado todo as provas físicas e mentais, sempre era quem era e nunca pensado para
mudar aquilo. Nunca mudei a maneira pensei, de modo que eu nunca realmente plenamente psicologicamente ajustado ao modo de vida militar.
Minha Formação Militar
O militar também realmente nunca te treinas. Os amores militares que utilizam prova
por fogo para quase qualquer tipo de treinar. Treinando normalmente consta de jogar tu
a scary situação e vendo como reages embaixo pressão e pondo tu através de tanta
dor como a pessoa possivelmente pode tomar.
Se não és um agente, tratam gostas de uma peça da carne e tu têm que qualquer coisa
não dizem nenhum assunto como demeaning ou scary é sem dúvida e sem hesitation.
O exército não tolera qualquer menos de 150% sempre, nenhum assunto o que as circunstâncias. Felizmente, eu tortura tida nunca formação.
Em o exército, em vosso primeiras poucas semanas ou treinando têm escutas a vídeos
sobre um ramo de procedimentos e regras diferentes para tudo de meio ambiental
ethics a STD proteção. Tivemos-nos encher fosse muitas formas. Em o exército, não
cheias fosse de uma forma quando é dantes de que estás dito como para encher fora
da forma. Para caso, cruzas fora do campo de nome e introduzir vosso número de segurança social e tu deixam a maioria dele espaço. Tive a forma mesma exata com a
mesma fonte para meu papel de volume que meu avô teve 50 anos dantes de que.
Então dizem-nos para beber um ramo inteiro de água e então fazemos-nos sentar
ainda e escutar a estes vídeos. Eles não nunca deixados tomas notas, porque acham
que se fazes tão só estás o fazendo a goof ao redor. Então dão todo 60 de nós 1 minuto, para ir ao banho, uma hora mais tarde.
Normalmente só tivemos 2 minutos para comer nossa comida inteira e nós tiveram que
yell fosse de nosso nome completo e número de segurança social, dantes de que
éramos capazes de conseguir alimentários. Têm pop de refresco e gelado, mas, se
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toma-lo, castigam a totalidade platoon mais tarde. Quando giraram as luzes em cima
em 4:30 sou, tens-te que levantar aquela ruptura segundo e exercício físico intenso
para várias horas, dantes de que consegues para comer qualquer coisa.
Quando vou aos Veteranos, traz atrás os sentimentos tive durante o militar porque os
veteranos são outra classe de burocracia irracional. Em o VAI, como o Exército, a cada
coisa é screwed acima e apesar de que és impotente de controlar vosso destino
próprio, precisas ser proactive sobre spotting quando eles coisas de parafuso acima, de
modo que não padeces mais, como resultado. Um das coisas mais duras para fazer
para mim é para encher nossas formas, porque sou muito literal e as formas perguntam
qüestões de tal maneira que não sê como para lhes contestar.
Os Veteranos fazem a cada tentativa de utilizar seus serviços como lentos, complicados, undocumented, confundindo, imprevisíveis, obsoletos, inaccesibles, inadequados,
e unqualified, em uma tentativa de te conseguir para deixar, de modo que podem salvar
dinheiro por não proporcionando os serviços são legalmente requeridos também. O VAI
"só" tem um orçamento de 300 milhares de milhões dólares em um ano.
Toma atos de congresso para conseguir-lhes para fazer qualquer coisa. Chamamoslhes em cima o telefone e eles são ocupados e baixamos à clínica e eles são ocupados
em o telefone. É agora 2016 e podemos mal medicina de ordem on-line para único em
o último ano ou dois. Ainda não utilizarão e-mail para qualquer coisa. Com frequência
enviam uma letra que me recorda de uma cita após a cita tem já ocorreu. Onde faz o
dinheiro vai? Lhes poderíamos dar 3 tempo o orçamento, se compramos 6 menos F-22
stealth aeronave de luchador.
Quarto gasista
Um das coisas que realmente downright aterrorizados me era o quarto gasista. O
exército não utiliza gás de mostaza, senão lágrima, gás em uma habitação pequena,
com 50 pessoas. Têm razão boa para fazer este, porque motiva soldados para pôr em
sua máscara, tão depressa tão possível, e é uma maneira boa de detectar se vossa
máscara protetora está trabalhando corretamente. A maioria de pessoas temem isto,
mas minha experiência era mais sever para várias razões.
A primeira razão era que posso mal respiradero baixa fumaça pesada, gosta em uma
sauna. Escrevi que tive alergias e febre de heno, em minhas formas primeiramente
médicas, mas minha recruiter lhes rasgou acima e dito para o encher fosse outra vez
sem dizer que. Isto é por que tu não pode introduzir o Exército, se tens asma.
Segundo, tenho pele muito sensível e olhos. Terceiro de tudo, éramos o último platoon
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para introduzir o quarto gasista e eles acrescentaram um pau do gás de lágrima a cada
vez um grupo novo entrou e éramos o último, de modo que conseguíamos uma concentração mais alta.
Entras com vossa máscara selló acima em vossa cabeça e só vossas mãos são bare.
Vossas mãos sentem gosta são em cima fogo e alguém é máscara não trabalha e
começam freaking fosse. Então estás dito para tomar de vossa máscara.
És então em ali para aproximadamente 5 minutos, o qual sente mais como umas horas
de par. Não podes sair porque há só 2 entradas e um grandes perfura o sargento bloqueava qualquer fim. Sentia gosta era em inferno e inundando em fogo. Ironicamente,
o perfurar sargentos contigo o interior não sacou suas máscaras ou trajes químicos
completos.
I esteve a ponto de ser deixado fora e perguntei se poderia sair e então estive jogado
ao atrás da linha para um ou ambos de duas razões: pensaram não abria meus olhos
largos bastante tão tenho almendra estreita shaped os olhos e eu tinham escrito em
uma letra a meus pais com respeito a um incidente entre outro perfurar sargento e um
soldado jovem. Critiquei o perfurar sargento, em a letra pessoal, o qual descobri mais
tarde leram ambos para risos e para controlar que ia em.
Estás forçado para fazer seu, ao menos uma vez ao ano, em o exército e mais tarde ao
ar livre, em que chamaram FTX, ao final de formação básica. O agente de mandar ou
primeiro sargento dissemos-nos depois que se nós não corretamente em a faixa de
cualificación do rifle que seríamos devolvidos ao quarto gasista. Disse meu perfurar
sargento que teria que deixar o exército, porque conseguia demasiado assustado em o
quarto gasista, mas ao exército gosta do medo, porque motiva pessoas. Disseram não
teria que tratar isto em o resto de meu serviço militar em computadores, o qual não foi
verdadeiro.
Armas químicas
Tinha perguntado meu recruiter, quem reclamou seja um Exército de EE.UU. Ranger, e
servido em o primeiro Golfo persa guerra, aproximadamente o que a formação era pára
que os telefonemas de Exército NBC, o qual é basicamente igual tão armas de destruição de massa. Está para Nuclear, Biológico, e Armas químicas. As armas químicas são
basicamente quaisquer agentes de nervo ou blistering agentes que quaisquer te
queimais olhos e pulmões ou destruir vosso sistema nervoso, os quais são muito similares a insecticidas. O blister a agentes gostam de gás de mostaza é geralmente não
fatal, justo muito doloroso.
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Estiveram inventados em Guerra de Palavra I, porque a maneira única de fugir fogo de
pistola da máquina é para cavar as trincheras e eles tiveram impasses longos durante
guerra mundial I e tão para forçar o soldado fora das trincheras, libertaram gás de
mostaza (porque o gás era mais pesado que ar) e então lhes matar com fogo de pistola
da máquina. Um buraco de zorro é como uma trinchera portátil.
O recruiter disse que não temos que preocupação sobre este, porque ninguém lhes utiliza porque há tratados internacionais a cada país tem assinado que estatal nunca lhes
utilizarão. O problema com esta explicação é que todos os países teremos qualquer
possibilidade de lutar também não nunca assinou o tratado ou nunca foi teve qualquer
intenção de honoring o. Quase a cada país em o Médio Oriente e Rússia tem enormes
stockpiles destas armas químicas e utilizou-lhes em um número de guerras recentes.
Quando as primeiras tropas entraram, durante ambas guerras iraquianas, levavam que
se apellida MOPP4 marcha que médio levaram trajes químicos, luvas, botas, e máscaras. Não normalmente levas estes como os trajes só últimas 6 horas e as máscaras
18 horas sem filtros novos/canisters para a máscara e pantalones frescos.
Há quatro problemas com o traje. Os trajes são borracha e de modo que fazes-te muito
quente, lutando em um deserto, o qual é um dos tipos mais comuns de meios, em que
muitos de nossas guerras recentes têm sido lutadas. Há nenhuma maneira de arrefecer
tu fora, sem beber muita água (qual é muito difícil de fazer, com o traje em cima) mas
se precisas ir o banho, não há nenhuma maneira a inclusive pee, sem expor vossas
partes privadas, a queimaduras químicas. É também bem mais duro de disparar com
exatidão, enquanto em este traje de borracha.
Em ambos este Golfo persa guerras, o invadindo as tropas americanas levaram estes
trajes, porque sentiam tinha uma possibilidade alta do Exército de EE.UU. que é exposto a estas armas químicas. Por tanto, o recruiter teria recordado isto muito vivamente, o qual era só 4 anos prévio. Ele lied. Após o quarto gasista, eu finalmente realizado o que o exército era gosta, mas não poderia sair, em aquele tempo.
Mentiras militares
Descobri, com o tempo, que quase a cada benefício estás reclamado tu consegue era
todo não indo para passar, para várias razões, o qual esteve desenhado para ser
aquela maneira, devido às políticas o exército decidiu em cima, inclusive ainda que
custe dinheiro muito pequeno.
O exército é um trabalho pior então sendo um janitor ou trabalhador alimentário rápido,
porque consegues dinheiro muito pequeno, nenhum dos benefícios reclamam, e nunca
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realmente tens tempo de. O exército é extremamente duro em cima tu fisicamente, uma
vez sais de treinar, quase a cada trabalho é em as linhas de frente (inclusive dentais ou
capellán), e estás exposto a substância química tóxica, em quase a cada campo podes
conseguir um trabalho, em o exército.
Tu maioritariamente janitorial trabalho, inclusive com o mais adiantou os trabalhos
disponíveis, e muitos destes trabalhos têm nenhum civil equivalency. Não tens nenhum
direito e é sujeito a extremamente castigos brutais para menores infractions (plus consegues todas as penas de civil, ademais), não podes deixar baixo quaisquer circunstâncias e é quase guaranteed para apellidarse atrás, sempre que há uma guerra. É
muito difícil de conseguir um honorable volume, porque há muitos outros tipos de volumes, entre honorable e dishonorable e só honorable os volumes conseguem quaisquer benefícios de governo.
Soluções a Problemas de Exército e Terrorismo
As coisas as necessidades de exército para fazer para fazer os soldados vive mais soportables é a ao menos dobrar paga-a para não-agentes, proporciona bastante potência de fogo e munições para proteger soldado, saindo de faixa do exército principal,
com poucas pessoas, tudo só, ser razoável sobre castigos, deixados os soldados
deixam após sua visita é acima e não lhes chama atrás, e oferecer um serviço de transição para lhes conseguir ajustou atrás a vida entre civis.
Se precisamos participar em uma guerra importante, precisamos redigir a cada americanos e todo mundo quem vota para a guerra pode aparecer ao dia seguinte em Formação Básica como enlisted soldados. Isto cortará abaixo em o orçamento federal,
porque as guerras serão bem mais raras, quando os congressistas e os senadores têm
que servir em as linhas de frente. Nenhum das guerras para os últimos 50 anos, que lutamos em, a vida feita melhor, para qualquer, em qualquer parte do mundo.
Sendo um superpower, com quantidades enormes de recursos naturais, oceanos fora
de quaisquer inimigos, alguns das densidades de população mais baixas, e armaduas
aos dentes não teriam que ser temerosos de terroristas, aquilo mata menos pessoas
então toddlers fazer com pistolas. Se somos tão temerosos de morte, teríamos que olhar a comer mais são e conduzindo mais sem incidentes - que seria racional. O uso de
terrorismo continuará, porque nossa resposta a ele é que nos debilito.
Se os terroristas poderiam conseguir armas nucleares, teriam feito tão por agora. Nós
Ao destruído totalmente Fica, mas agora tem criado ISIS. Em o processo, giramos
nosso país a um estado policial, que lutamos Segunda Guerra mundial e a Guerra Fria,
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para impedir, bem como destruiu nossa economia, tentando destruir uma ideia.
O terrorismo é um último ditch recurso, para um inimigo, aquilo não te pode fazer dano,
em qualquer maneira direta. É mais eficaz, para a quantidade de dinheiro toma, porque
warfare é só duro porque estão disparando atrás em ti. Atacando um objetivo macio,
como meninos, requer pouco esforço, porque não podem ser defendido. A razão muito
mesma por que dizemos que o terrorismo é injusto e quanto juramos destruir os terroristas é a razão exata por que nossos inimigos continuarão a nós terrorismo a bankrupt
nos.
Muitos impérios por todas partes a história tem gastado demasiado dinheiro em guerras
e os destruiu, em o processo. Qualquer país com bastante dinheiro pode proporcionar
as armas maiores e exército, porque as armas de tecnologia mais altas fazem outras
armas obsoletas, mas também custados exponentially mais. Os impérios normalmente
falham de dentro, não devido a um inimigo externo. O terrorismo é psicológico warfare
e trabalhos únicos se estraga vossa economia e muda vosso modo de vida.
Como o Exército de EE.UU. Teria que Mudar Formação
Em o lado de dedo, formação de Exército é maneira demasiado fácil de preparar uma
pessoa para batalha. Correndo 2 milhas e fazendo 50 empurrão-ups não consegue um
soldado a bom bastante forma para sobreviver em combate. Achei que que formação
de Exército seria mais difícil, mas evidentemente não aumentei à ocasião - I teria que
ter falhado fora e realizei isto e comunicou isto a minha Perfurar Sargento, em o tempo.
Olhando uma televisão espetáculo documentário um tempo sobre as forças especiais
russas, um do Spetsnaz os soldados disseram que em combate não aumentas à
ocasião, senão afundar a vosso nível mais baixo de treinar. Recrutas de exército regulares russos são bateu a uma polegada de suas vidas, em treinar, e quiçá isto é melhor,
à longa.
Um das coisas mais duras para fazer fisicamente é o que os telefonemas de Exército
se levantam e baixar. Manténs-te em pé e então baixar em empurrão-acima posição e
então voltar acima outra vez tão rapidamente quando podes. Isto é a classe de treinar
que o Exército teria que centrar em cima para níveis de forma física física precisaram
em combate.
Em outro documentário, aprendi que Exército americano as forças Especiais que
treinam teaches recrutas como para tratar perder-perder situações. Marines, em minha
formação adiantada, disse que a guerra era 80% aburrimiento e 20% terror. Em warfare, não há soluções muito boas - há só decisões más e piores. Ninguém realmente
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ganha guerras, a não ser que um agrupa destrói o outro economicamente, após a
guerra, para melhorar sua economia. A não ser que queres tratar ocupando a terra e as
pessoas, começando uma guerra é pointless.
Nosso perfurar os sargentos explicaram em detalhe por que eles a maioria das coisas
eles , que não gostámos. A formação básica poderia ser feita em uma comunidade enquadres universitários, mas o ponto de formação básica e especialmente Perfurar Sargentos yelling em está desenhado para ver como tu respond a que chamam tensão de
combate. A formação básica está desenhada para ser mais sobre mental que formação
física e é uma classe de prova psicológica, para ver se mentalmente podes sobreviver
em combate.
As habilidades aprendemos em a formação básica se apellida habilidades de sobrevivência do combate e significar exatamente aquilo. Recordo um soldado que toma
uma prova onde te tampa em um telefone e então o mudar em cima e falhe a prova, inclusive ainda que seja uma licenciada universitária em contabilidade e era muito brilhante. Pessoas que fazer bem em o militar normalmente fazer pior em vida real e viceversa, porque o exército é bem em as pessoas motivadoras mas algumas pessoas
rompem abaixo baixo situações de tensão alta, onde outros thrive em eles. Qualquer
Formação de Exército não é intelectualmente difícil, quando muitas habilidades são em
nível escoar elementar níveis intelectuais, mas fazendo algo embaixo a tensão é uma
habilidade inteiramente diferente.

Veterano História
Definição de Veterano de Palavra
A maioria de pessoas sabem, que a mesma palavra pode ter mais de um significando,
e o significado é diferente em um contexto diferente, inclusive se deletreado e pronunciou igual, ao menos em moderno inglês. Que muitas pessoas não sabem é que muitas
palavras utilizamos, em um discurso comum tem significados muito diferentes, em
outro âmbito.
A abreviatura ED significa erectile disfunción, em uso médico, mas significa emocionalmente perturbado, em educação. Prazos de computador são com frequência utilizados,
para metáforas similares tão em comum uso, como o arquivo de palavras ou pasta de
arquivo. Um arquivo fora dos computadores normalmente significa uma pasta de arquivo e, fora de computadores, referimos a um arquivo como documento.
A mesma situação ocorre em a terminología, em o exército, tão opposed a uso comum.
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Quando referindo a veteranos, em comum uso, este prazo era com frequência utilizado
para significar pessoas, quem serviu em uma guerra, antigamente. Em o exército de
EE.UU. moderno e governo, o veterano significa algo ligeiramente diferente.
Muitas pessoas não sabem que a Administração de Veteranos NÃO é separar do Departamento de Defesa ou o exército. Os Assuntos de Veteranos seu departamento de
nível de gabinete próprio, com seu secretário próprio. Um veterano, em o exército de
EE.UU. e governo, não significa alguém, em o exército, aquilo tem servido uma visita
ou servido durante uma guerra.
Um veterano é um civil, quem uma vez servido, em qualquer ramo do exército, em paz
ou guerra. Uma vez deixas o exército, com um volume, és já não parte do exército: és
então um veterano. A Administração de Veteranos Não tem nenhum poder em cima
qualquer, veteranos ou outros, a não ser que trabalhas para eles. O VAI é ali para proporcionar serviços, para veteranos elegibles.
Administração de veteranos
A Administração de Veteranos consegue 300 milhares de milhões dólares em um ano e
seu objetivo principal é para fazê-lo tão muito tempo e difícil, para conseguir através de
seu burocracia, aqueles veteranos justo deixam, e eles tudo isto, para salvar uns quantos bucks. Recentemente, o VAI metido em problemas, para não tratando alguém em o
tempo e eles morreram, como resultado. O governo olhado a e viu que o VAI era lying,
em seus registros, aproximadamente quanto tempo a espera para conseguir vista era.
O VAI resposta de diretores era que eles tudo imediatamente deixa e de modo que os
Veteranos são inclusive mais longínquos detrás, porque agora os doutores e outro pessoal têm que rotate a posição de diretor, entre eles, além de seus deveres normais. Um
o engano grande das Veteranas é que têm, a diferença do Exército de EE.UU., fosse
base, criou seu sistema médico paralelo próprio.
Pensão de veteranos
Sou 100% veterano discapacitado e conseguir uma pensão cheia, mas um das
condições é que tenho que deixar alguém mais dirige meus rendimentos. Minha
mamãe volunteered e estiveram de acordo, mas recusados para pagar seu para ele.
Tivemos um contable a fatura real que paga. Os veteranos têm uma paranoia, àquelas
pessoas gosta-lhe-me será enganado, por nossas famílias, de modo que acossaram
minha mamãe tanto aproximadamente o, que finalmente tenha que parar o fazendo.
Os Veteranos então atribuímos-me alguém nós nunca ouvidos de, de uma cidade pe33 de 112

Temas Psicológicos completos 2
quena, horas fosse e não inclusive sabemos sua direção. Tenho que pagar de minha
pensão pliega o que o contable cobrou, para fazer menos. Minha mamãe teve que dar
acesso a todas minhas contas e teve que dar todos meus vínculos de poupanças a
esta pessoa desconhecida sem maneira de verificar isto era inclusive a pessoa correta.
Nunca vimos esta pessoa dantes de que e lhe poderia ver uma vez ao ano, como máximo. Nós ainda não inclusive inclusive saber sua direção.
O primeiros poucos meses, não pague a fatura elétrica e, se não vi o aviador em minha
porta, teriam cortado de meu calor e eletricidade, no meio do inverno. Isto não pode ser
bom para minha pontuação de crédito. Tenha problema abrindo um anexo de PDF, enviou meu VÃO através de e-mail unencrypted, e utilizava livre wifi, para fazer meu
bancário, dantes de que pensei para lhe dizer não a.
Para fazer seguro a fatura consegue paga, tive-lhe que conseguir para instalar todas
minhas faturas, a paga de carro. Não consigo qualquer de minhas faturas, de modo
que sou inseguro se estão cobrando para serviços não quero paga pára. Se nunca
tenho problemas, com meu telefone celular ou cabo, tenho que conseguir a médias o
informative de seu. Nunca sei de quem direção ou número de telefone é em cima arquivo. Esta senhora também paga todo via E-controles, os quais são obsoletos, unsecured, e amplamente unsupported.
Hospitais de Administração dos veteranos e Clínicas
Sou em a cidade maior, para em cima cem milhas e um centro regional, para medicina,
em muitas áreas, especialmente cirurgia de olho. São tão grandes, ricos, e diversificou
que não só servem como hospital, têm dúzias de edifícios gigantes, para diferentes
specialties, em seu campus. São tão grandes e importantes, que inclusive ensinam
medicina, às pessoas que devêm enfermeiros, em a comunidade.
Um dos sorteios grandes a minha cidade, de outras partes de Oregón, ademais as universidades em cidade, é que somos um centro regional para medicina. O problema
com o hospital de Administração dos Veteranos, para o área, é que o localizaram, em
uma cidade minúscula, horas fora de minha cidade. Há transporte ali, por um ônibus,
mas não é operado pelo VAI, mas pela caridade de um Veterano. Te tomarão ao hospital deste Veterano, mas tens que conseguir uma cita de manhã temporã e tu o têm que
planificar meses por adiantado.
Para fazer seguro não perdes o ônibus atrás, te tens que dar pressa em cima ao escritório de caridade do Veterano, direito após vossa cita e espera para várias horas ali.
Se perdes o ônibus atrás, tens-te que ficar pela noite ali, até que podes conseguir um
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passeio atrás e poderias ter que esperar em vários dias, para conseguir um de abertura.
O lugar têm ficas em, se ficas pela noite, é correto próximo do lugar onde o mentalmente doente está cometido, ao psiquiátrico ward. Tens que compartilhar a habitação,
com outras pessoas, e não há nenhum lugar instalado para assegurar valuables.
Deixei que área cedo pela manhã, era então fechado fora, e não poderia voltar em. Era
quase enganchado, em um pátio, para horas, em a manhã temporã, excetua que felizmente para mim, uma pessoa teve acidentalmente à esquerda abrir a porta de pátio, o
qual era duro de encontrar em a escuridão.
Há uma clínica de veteranos, em minha cidade, mas não um hospital. Esta clínica é só
dias laborables abertos e durante horas empresariais regulares. Fecharam depois 5pm
e não é abrir em os fins de semana ou férias federais. Ironicamente, são também
fechados em Veteranos Dia e Dia Conmemorativo.
Se preciso um para conseguir ao hospital, ou ao doutor, dentro 3 semanas, inclusive à
clínica, tenho que viagem por automobilístico, para várias horas, para conseguir ali.
Tens que chamada em e o enfermeiro, quem te tem que chamar atrás mais tarde, em
aquele dia ou ao dia seguinte então determina que depressa entras, ou se inclusive entras em absoluto, para aquele problema.
Se queres conseguir os veteranos, para pagar, para vossa visita de doutor, se tens que
entrar outro hospital, porque precisas conseguir para ver um doutor, em menos de em 3
semanas, tens que conseguir pré-autorização do enfermeiro. O enfermeiro é só
disponível durante horas de escritório e com frequência toma em um dia ou dois, para
chamar atrás e te dar uma resposta.
Minhas Experiências com VAI Sistema Médico
Se não consegues aprovado, dantes da visita de vosso doutor, recusam pagar a visita,
inclusive ainda que são legalmente responsáveis, para todas minhas faturas médicas, a
toda costa de fonte. Chamamos dantes de que mão uns quantos tempo e nunca conseguiu autorizado, de modo que finalmente deixamos. Se consigo uma infecção agora
ou qualquer coisa aquilo precisa tratamento, em embaixo 3 semanas, tenho que agora
ir ao cuidado urgente e pagar a fatura inteira eu, sem qualquer seguro.
Só têm citas de visita dental disponíveis a cada poucos anos, de modo que vou a um
dentista privado e paga 100% eu, sem assegurar, inclusive ainda que sou legalmente
guaranteed cuidado dental, pelos Veteranos. Um cronometra, pedimos um dentista, o
35 de 112

Temas Psicológicos completos 2
qual era em um hospital, umas quantas horas fora, nos dissemos para ver nosso dentista próprio e recusado para pagar para ele.
Em um assinala, tivemos que ir a nosso Congressista de EE.UU., para nosso distrito,
para conseguir um antidepresivo, quando era em crise. Terminamos ir completamente à
habitação de emergência, horas fosse e ainda não prescreveriam um antidepresivos
para mim. Ainda tive que esperar 3 semanas, para entrar.
Tenho tido seio e outras infecções, de modo que estive forçado para utilizar um cuidado
urgente privado local, para conseguir visto, dantes da infecção matada me. Tive que
paga 100% eu, inclusive ainda que sou legalmente titulado, para conseguir meu
cuidado de saúde inteiro proporcionado, para livre, pelo VAI.
O hospital de Veteranos é uma facilidade enorme, com muitos edifícios, mas só parecem para utilizar um e há centenas de pessoas e só uns doutores de par, em o edifício
inteiro. Não têm nenhum problema gastando quantidades enormes do dinheiro que
constrói veteranos de coisas nunca uso, mas é demasiado barato de contratar um
número adequado de doutores.
Quando vês o doutor, em os Veteranos, é realmente um praticante de enfermeiro, não
um doutor real. Se tenho qualquer atenção médica, aquelas necessidades de ser
tratadas, dentro de um mês, tenho que ir a emergência de hospital privada local
habitação, ou cuidado urgente. Então tenho que paga para tudo, fora de bolsillo e conseguir nenhum seguro, para o cobrir. Pagamento tudo da fatura só por eu.
Minha Primeira Cirurgia
Recentemente tive minha primeira cirurgia. Seja para sacar uma peça esférica de
tecido, muito como uma pelota de borracha, em consistência. Cresça a 2cm em medida, justo sob minha casquete de joelho esquerdo. Tive que utilizar a Administração de
Veteranos sistema médico. O joelho está fazendo melhor que serfore, após que justo 2
semanas.
O lado mau é que tome 6 meses, para conseguir a cirurgia. Também conseguia uma 4
diagnóstico diferente, de 2 doutores e 2 praticantes de enfermeiro, ao longo da
maneira. Tive que conseguido a 4 localizações diferentes, às vezes horas fora, para a
cada um, e isto esteve arrastado, fora em cima 6 meses.
Se tive câncer, poderia ter sido morrido, por então, e o tumor poderia ter crescido ou
encolhido, a uma medida inteiramente diferente. Após que conseguiam a IRM, 1 doutor
e 1 praticante de enfermeiro misread a IRM, quando não molestaram a cacerola
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através do inteiro 3d espaço. Felizmente, tinha um orthopedic cirujano ali, em o último
dia diagnosticavam o problema, ou mais os Veteranos nunca têm encontrado o trozo.
Também, inclusive o hospital, horas fora, não teve a habilidade, para actuar inclusive
cirurgias básicas, de modo que tivemos que viajar inclusive mais longínquos, em a direção oposta, fora de meu regional VAI sistema, para conseguir a cirurgia. O ER doutor,
em t seu mais longínquo fora VAI hospital, teve um tempo duro que me entende e teve
um acento grosso de Índia. Não tenha nenhum registro de todas minhas medicinas e
não molestou para escrever abaixo tudo deles.
VAI Software médico
Quando vou ao escritório, para uma cita, me queremos para utilizar um computador, a
registro em, apesar de que há uma pessoa, aquilo faz a mesma coisa. O computador
pergunta 20-30 telas diferentes de direções e mantém pedir minha data de nascimento
e se minha direção tem mudado. Encontro isto muito estresando.
Quando chamo, em o telefone, dão que aparece para ser uma mensagem de secretária
eletrônica. Se sabes para esperar passado todo o longo winded mensagem, incluindo
repetindo em cima ainda por cima suicídio hotline números e dizendo para chamar 911,
se é uma emergência, possivelmente podes conseguir uma pessoa real.
O software médico utilizam carreiras únicas em Janelas XP e registros o doutor ou enfermeiro fora de cada 15 minutos. Em o mais longínquo fosse hospital, o doutor teve
que registro em cima a um texto só terminal e manteve conseguir recordado, para comprovar seu correio, 5 tempo, enquanto tente para instalar uma cita. Quando vou ao
praticante de enfermeiro, para um número de anos, a médias o tempo o software
médico não trabalhava, de modo que não gravaram qualquer informação.
O doutor ou o enfermeiro aleatoriamente grava coisas digo quando, em o VAI praticante de enfermeiro de saúde mental. O enfermeiro então escáners através de, a
tempo aleatório, a coisas um praticante de enfermeiro anterior escreveu abaixo faz
anos. Consigo um praticante de enfermeiro novo a cada poucos anos e eles sabem
nada sobre meu caso.
VAI Práticas de diagnóstico
Com frequência pensam sou maníaco, porque falo rápido (porque penso rápido), de
modo que continuam perguntar para pôr-me em cima Litio. Finalmente fiz tão e era em
cima ele para vários meses e notou nenhuma diferença, excepto minha coordenação
devinha tão má, que mantive poking eu em o olho.
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Quando vossos sintomas importantes são paranoia e depressão, isto só cabe Paranoid
Schizophrenia, não Bipolar ou Schizoaffective Desordens. Também, todo mundo de fato
qualificado para me diagnosticar ter todo lembrado, que tenho Paranoid Schizophrenia,
e não muito outra desordem. Tudo destes doutores (psiquiatras) é absolutamente seguro dele. Aquilo é também meu diagnóstico oficial, para minha pensão de veteranos.
O reoccurring sublinhar o problema é que estes praticantes de enfermeiro e os
doutores têm muito pouco entendendo de doença mental. Oftentimes, me amedrento,
pelo fato, que posso saber mais sobre doença mental, que lhes. A coisa única eles ,
para ajudar, é reorder minhas medicinas. Se não soube tanto sobre Schizophrenia,
quando eu , não saberia como para suportar a doença, em um nível inclusive básico.
Os enfermeiros constantemente querem mudar minhas medicinas. Se sobes o incorreto anti-depresor, podes padecer terrivelmente, para semanas ou meses, para encontrar o correto um e quantidade correta. As medicinas também têm alguns efeitos de
lado extremo.
Mais anti-psychotic as medicinas fazem-te muito cansadas, marca nunca sentes cheio
(nenhum importar quanto comes). Eles também quase diretamente causa diabetes,
doença de coração, e pressão de sangue alta. Um efeito de lado tive, quando mudando
meu anti-psychotic, era que perdi controle de meus intestinos. Isto não foi divertido de
limpar acima. Seja literalmente uma desordem.
VAI Prescrições de medicina e Farmácia
A medicina é tudo screwed acima. Inclusive o centro regional, apesar de que tecnicamente tendo uma farmácia, estoques nenhuma medicina e tu não te podem conseguir
a prescrição enchida deles. Algumas medicinas tenho um enorme backlog de e outros
consigo mal bastante. Não têm nenhuma maneira de conseguir renovação de carro, de
medicaciones de prazo longo. Tenho que a mão lhes renovar, em cada mês.
Recentemente, moveram isto de chamar um número de telefone, ao sitio site, quando
isto era mandated, por legislação. Quando eu primeiro assinado acima, estive dito eu
pode fazer ele em em casa, por eu. Tive que encher fora de meu nome, número de segurança social, e data de nascimento. O computador disse um destes em incorrect,
mas poderia assinar acima para um não-pró conta. Descobri mais tarde este nível de
conta não me deixaria, para ordenar minha medicina ou proporcionar qualquer funcionalidade, aquilo era aliás precisou. Tive que ir ao escritório de Veteranos, para conseguir autorizado ou aprovou.
Em um assinala, quando tive que ir ao escritório, porque conseguia uma secretária
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eletrônica, quando chamei, a reorder minha medicina. Isto é necessário, porque posso
só troca minha medicina, para uns quantos meses, e então precisa ser reordered e não
possa ser reordered, por eu ou on-line.
Entrei ali e perguntou o secretário ali, quem era em o telefone, com alguém mais. Diga
que me vi em cima "assegurar messaging". Disse que eu nunca messaged lhe, quando
eu instante utilizado nunca messaging. Eu finalmente representado fora daquele "seguro messaging" significou encher fora de uma forma de ordem on-line. Ninguém mais
utiliza estes denomina deste modo, em a indústria de computador inteira.
Um de medicinas tomo para PRN é uma variante de Valium, o qual utilizo menos de 5
tempo em um ano. Golpeio-me fora 45 minutos, após tomá-lo, e possa ser muito addictive. A ordem de Veteranos 30 deste em cada mês e, se lhes tomei que com frequência,
eu ambos nunca acordam e ser adictos à medicina I ainda não sabe que para fazer,
com todas estas garrafas, enchidos com medicación, eu não nunca uso.
Não paro o ordenando, porque se preciso a medicina, para uma emergência, não me
deixarão o tomar se está expirado e tenho que espera 3 semanas para entrar e o conseguir reordered. Ainda o preciso, mas preferiria ser subscrito 30 em um ano, o qual seria abundância. A razão grande para esta medicina é que há não rápido actuando antidepresor. Se sou em crise e padecendo depressão severa ao menos posso conseguir
algum sonho com este PRN.
Discriminação e Tratamento psiquiátricos do Mentalmente Doentes
Se nunca dizes és severamente deprimido, te pusestes amavelmente de célula de
prisão e marca esperas um momento. Então avaliam se ou não estão indo a força te
cierras acima. Enquanto falas realmente devagar e dizer as coisas corretas, sairás em
horas de par.
Mas há não rápido actuando anti-depresor. Se entras para tratamento de depressão, a
resposta de doutores é para fechar-te acima, contra vossa vontade. Não sê por que os
hospitais pensam que isto melhorará minha depressão, anymore que pondo um prisioneiro, em confinamiento solitário, melhorará sua depressão.
Vem abaixo a evitar pleitos e tratando o mentalmente doentes, quando o problema, a
outros segurança. As pessoas supõem o mentalmente doentes comete delitos violentos
quando, em realidade, são mais provavelmente as vítimas de delitos violentos. Todo
mundo com um gênero diferente ou cor de pele é legalmente protegido, por lei, de discriminação, mas ninguém mentalmente doente é protected. As pessoas estão preocupadas aproximadamente sendo prejudicados, devido a cor de pele, mas sair de sua
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para apontar e pessoas de cerradura acima, quem têm outra classe de diferença
genética.
Se uma pessoa developmentally imposibilitado obnoxious coisas, aquilo é uma resposta normal, para aquela condição, todo mundo sai de sua maneira, para ajudar
fosse e elevador lhes acima, e lhes animar. Se alguém mentalmente doente algo normal para alguém para fazer, com aquela condição, lhes fazem um scapegoat, leis de
marca que apontam sua segurança, listas de marca deles, lhes caçar abaixo, e lhes
fechar acima.
Isto apontando e scapegoating do mentalmente doente está feito por ambos dia presente nacionalista liberal e conservador ideologues em negócios americanos, meios de
comunicação, e agências de governo. Estão olhando para unir o país, por criar um inimigo comum. Isto está fato para a mesma classe de baseless e razões ignorantes o
Nazistas persecuted pessoas judias, durante Segunda Guerra mundial.
O mentalmente doente está apontado, porque são um convenientes, politicamente corretos, e débis constituency. O mentalmente doente tem pouca habilidade de articular
sua perspectiva ou complexión bastante dinheiro ou amistar um grande e potente bastante base, para resistir este joelho jerk políticas reaccionarias. Estas políticas estão
baseadas em nenhum mais de medo e ignorância, o qual não é tolerado por outros grupos análogos.
Tratamento local de Mentalmente Doente
O problema com nossa percepção pelo público é que é bem mais fácil para alguém
quem é cego, transgender, ou developmentally discapacitado e suas famílias, para defender para suas comunidades.
Nossos trozos de governo locais pessoas juntas com incapacidades, junto com
LGBTQ, e pessoas de cor, a um agrupa e este grupo é ali para representar pessoas, de
todas aquelas áreas diferentes. O comitê era vantagem por uma pessoa, cuja cualificación era que seja gay, e quase cada membro do comitê era cego.
Ouvi sobre este comitê, visitei um de suas sessões, e poderia possivelmente o subiu,
mas a coisa principal quis mudado era para aumentar tempo de serviço do ônibus e rotas, o qual não tiveram nenhum controle em cima. Também o encontro estresando
tendo que ir à mesma reunião, inclusive uma vez ao mês.
De modo que o governo local está gastando uma quantidade enorme de dinheiro, instalando eletrônico falando a rua que cruza guias. Nada está sendo fato para o mental40 de 112
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mente doente.
Um do grande, suposto advocacy grupos, para o mentalmente doentes e homeless,
aquele oversees alojamento de rendimentos baixos, em nossa comunidade, não
deixará qualquer, quem tem sido um recipient de seus serviços nunca trabalho, ou inclusive voluntário para eles. Não inclusive deixam o mentalmente a matorral seus lavabos para eles.
Era nem sequer deixado a voluntário para eles, após que utilizei ali serviços, o qual me
fiz sentir worthless e como uma peça de lixo, que quiseram conseguir livrados de. Evidentemente não se preocupam aproximadamente qualquer, mas eles, o qual é irônico,
desde então são um grupo de caridade. Este grupo também toma privado e dinheiro de
governo e a comunidade não é conscientes destas políticas. A comunidade seria impressionada, se ouviram destas políticas.

Processo de cirurgia
Este último julho, saía da ducha, alisé minha perna e ele sentiam o gostar reventado e
era doloroso. Esperei uns quantos dias e ele não melhoraram. Então fui a um cuidado
urgente local, quando não posso conseguir à clínica de Veteranos, em menos de 3 semanas. O doutor, em o cuidado urgente, dei-me alguns ejercita para fazer e instalei
uma cita com os Veteranos.
Em os Veteranos, instalamos-me, para uma cita, com um especialista, em orthopedics
e me disse para tomar Alieve, para 2 semanas. Fui ao especialista, o qual era umas
quantas horas fora, em o hospital de Veteranos. Seja um cirujano anterior e teve em algum lugar entre 20 e 30 anos de experimenta fazer cirurgias e era só em o hospital de
veteranos 2 dias em uma semana, quando esteja retirado. Inclusive saiba a maioria do
orthopedic cirujanos, em o estado, por seus primeiros nomes. Tomaram uma radiografia do joelho e ele moveram minha perna ao redor, para ver que era liming meu
movimento. Diga que tive um rasgado meniscus.
Então planificamos uma IRM, para umas quantas semanas mais tarde. Reclame só seria em a máquina, até minha cintura e ele só tomariam uns quantos minutos. Diga que
seja bastante aberto, porque o têm que fazer grandes, porque as pessoas hoje são tão
gordas.
Terminei ser em a máquina, até meu pescoço e era em ali para 30-60 minutos. tinha
não de abertura. Após o cirujano/de doutor conseguia os resultados da IRM, diga que
confirme que pense. Seja seguro eu precisou cirurgia.
41 de 112

Temas Psicológicos completos 2
Uns quantos meses mais tarde, entramos a outra direção, umas quantas horas fora, a
um hospital de Veteranos diferente, quando aquele hospital de Veteranos em minha
região nem sequer poderia actuar cirurgias básicas. Um praticante de enfermeiro olhado em a IRM e disse não precisei cirurgia e que meu joelho justo devinha rígida, devido a uma carência de exercício. O cirujano era ali, em o tempo (completamente pessoa diferente que dantes), de modo que o praticante de enfermeiro então perguntado,
para uma segunda opinião, dele.
O cirujano panned através do joelho inteiro, quando o praticante de enfermeiro só olhado em a parte superior e nós viram uma pelota branca grande, que evidentemente
não teria que ser ali, direito sob o casquete de joelho. O cirujano disse que precisei
cirurgia, mas não tive um rasgado meniscus. Diga que tive um crescimento, como uma
pelota de borracha, sob meu joelho e precisado para o ter sacado, para conseguir
movimento cheio de meu joelho e evitar conseguindo tendinitis, para o resto de minha
vida. Diga que têm feito cirurgias para este dantes e, enquanto não tiveram nenhuma
ideia que causado isto, menos de um por cento dos pacientes tiveram cresça atrás,
após que cirurgia. Seja quase positivo não seja cancerous, também não.
Planificamos o pré-op, para umas quantas semanas mais tarde. O pré-op é quando
dizes o enfermeiro e doutores todas as medicinas tomas e quaisquer assuntos apropriados tens, que o cirujano e/ou necessidade de anestesiólogo para saber. Também consegues direções, para que para fazer dantes e após que cirurgia. Um de meus assuntos principais era que era e sou em anti-psychotics, os quais são muito similares a
anestesia velha.
Disseram que a anestesia trabalha diferente agora e aquilo não seria um problema.
Também lhes disse tive síndrome de perna inquieta, de modo que precisaram unir meu
joelho abaixo. Tive ácido mau reflux, de modo que teriam que manter minha cabeça
levantou. Finalmente, sou muito sensível a substâncias químicas, de modo que perguntei-lhes para evitar utilizando limpiadores, ao redor me enquanto, sou fora. Estes outros
assuntos dissemos-me para dizer o cirujano e anestesiólogo, justo dantes da cirurgia.
Quando voltei para a cirurgia, fiquei, em um hotel, pela noite, com meus pais, porque
éramos horas fora, a cirurgia esteve planificada para a manhã, e tive que ter alguém
mais me apanha e me conduzir atrás. Os veteranos ofereceram para pagar para meu
hotel, mas não pagariam para meus pais. A habitação instalaram ia ter 3 pessoas, mas
só 2 camas.
Um das coisas mais duras tens que fazer, dantes de que a cirurgia é que não podes
beber, come, ou tomar quaisquer medicinas, após que meia-noite, a noite anterior.
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Acordei, umas quantas horas após que meia-noite, devido a ácido reflux e não poderia
tomar muito anti-ácido. Devido a este, fui à habitação de emergência, para ver que
poderiam fazer.
Demos-me alguns líquidos antacid, que poderia só gargle e não poderia engolir e me
dei um peppermint esponja sazonada, para ajudar me manter boca mais moist. Um das
coisas pensei para fazer, o qual ajudou, um pouco, era para continuar a rinse fora de
minha boca com água e então spit ele fosse. A razão por que não podes comer ou a
bebida tem que fazer com a anestesia. Podes asfixiar, embaixo anestesia, se tens comido ou bebido a noite anterior.
Mais tarde que amanhã, puseram meu em uma habitação, com muitos outros pacientes, sacou toda minha roupa e pertences, e me fiz posto em um muito delgado
gown, com o inteiro atrás aberto. Eles então postos em IV, em a parte superior de
minha mão, jus acima de meu polegar e ele fizeram dano um pouco. Se tens que ir ao
banho, então, ser seguro recordas, para levar vossa IV carteira, de modo que não o
rasgas fora. A parte boa sobre a IV é nenhum importar que puseram a ti mais tarde em
cima, nunca outra vez injetam tu com uma agulha.
Então vi o anestesiólogo e o cirujano e explicou as situações, que teriam que ser conscientes. O anestesiólogo disse anestesia-a totalmente paralisas-te e não tens nenhuma memória ou concienciación da cirurgia, durante ou depois. Eles roda tu a uma
habitação diferente, com aproximadamente 5 doutores e enfermeiros.
Puseram uma máscara de borracha em cima tens que respirar através dele, um pouco.
O cheiro é terrível, mas a máscara não foi dura, para respirar através de, para mim,
porque me recordei das máscaras antigás utilizas em o exército, de modo que me fiz
sentir seguro. Então, justo dantes de que perdes consciência, sente gosta são smothering te.
A coisa próxima sabes é que és wheeled a uma habitação nova. És bastante drowsy,
mas não há nenhuma dor e a cirurgia está acabada. Saí de anestesia-a muito rápido.
Normalmente toma um número de horas, a plenamente recuperar consciência. Eles então postos tu em uma cadeira de roda e te dar uma classe especial de icepack. Podes
comer e beber todo queres, pouco depois tu plenamente saído da anestesia.
Ao chegar a este ponto, as preocupações maiores estão mantendo vosso joelho de hinchamiento e mantendo ele de conseguir infectou. Preocupei-me aproximadamente
rompendo abre o staples, por emotivo o joelho demasiado, mas o cirujano disse aquilo
não é um problema, porque o staples não foi holding qualquer coisa em e não tinha
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nenhuma pressão em cima lhes.
Mais tarde que anochecer, quando conseguia em casa, o joelho começou fazer dano
uma quantidade enorme. Em aquele primeiro dia, inclusive com o Oxycontin, senta
gosta alguém tomou uma barra de corvo e rompia meu joelho, tão duro quando poderiam, com ele. Para o próximo poucos dias, seja bastante doloroso, inclusive com o
Oxycontin. Outra coisa, para manter a dor abaixo, marca seguro gelo-te o joelho, o
tempo todo. Seja muito duro de conseguir meu joelho cômodo, enquanto dormindo. O
primeiros poucos dias não podes conseguir água em o joelho, ou tomar uma ducha.
Se estás utilizando uma cadeira de roda, precisas uma quantidade enorme de espacial,
para girar ao redor em, e vossas armas conseguirão realmente cansadas, realmente
rápidos. Prova evitar dobrando vosso joelho demasiado, ou alisándolo demasiado,
quando é muito doloroso. Uso um walker e a parón que utiliza o wheelchair, tão cedo
como seja possível. O problema, com utilizar a cadeira de roda, é que subindo ou fosse
o, tens que volta, em um ângulo e isto facilmente podem causar muita dor. Também,
quando em o wheelchair, evita chocar vosso pé a qualquer coisa, quando isto faz o
joelho feito dano muito.
Tive a cirurgia, em cima dezembro 15.º, e, por uma semana mais tarde, poderia andar
com um walker. Por Dia de Natal, poderia andar com justo uma cana. Dentro 2 semanas, poderia andar 2 milhas, em cima o. Após que Natal, parei tomar o Oxycontin ou
qualquer outra medicina de dor. Em aquele ponto, o problema principal era que meu
joelho tinha perdido músculo, após que não utilizando ele para 6 meses, e tão precisei,
para utilizar a cana, para um momento.
Em uma semana após que cirurgia, sacam o staples, o qual não faz dano em absoluto.
Então limpam o área, com antiseptic, o qual sente gosta limpar a grava, fora de uma
ferida, onde tu skinned te joelho. Então puseram em fitas de fita, o qual sacas, penso,
em uma semana mais tarde.
Pela 3.ª semana, minha incisión girava púrpura ligeira e apagando-se a justo uma cicatriz. Após que 3 semanas, agora posso andar melhor, que poderia, dantes da cirurgia.
Após que 2 semanas, conseguia quase faixa completa do movimento restaurou, em
meu joelho. Estou indo para ter que fazer terapia física, para conseguir o resto da faixa
de movimento atrás.
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Crescendo Acima
Ideias de Niñez
Era Estranho
Um das razões fiz tão bem, após desenvolver Schizophrenia, era que minha niñez era
feliz e sã. Seja também uma niñez estranha, porque era estranho: li enciclopedias e
mapas em meios e instituto; era em 3 desportos em instituto, mas era terrível em absoluto deles; estive implicado em 12 atividades extracurriculares em uma cronometran; e
comecei meu clube próprio.
Niñez normal
Mas todo meus pais fizeram para mim esteve feito muito bem e me ajudei ser equilibrado e establo: fizeram seguro participei em Chico e Cub Scouting, desportos ( Cruzei
País, Pista e Campo, e Cheerleading), aprendidos como para fazer catering, e era em
adiantou classes em escolares. O coisa, que ainda me molesto, de que meus pais fizeram a mim, como menino, era que eles spanked me.
Valores sociais
Minha família é várias gerações detrás em prazos de valores sociais. Quando cresci
acima, meus pais nos requeremos para lhes dirigir, quando Senhor e Mam. Meus pais
requeremos-nos, para fazer que nos dissemos imediatamente e sem dúvida. Tivemos
que fazer chores, gosta weeding o jardim, e limpando a casa, especialmente em o
verão. Éramos também esperados para trabalhar duro. Poderíamos só televisão de
relógio após que acabamos nossos deveres. Um das coisas piores poderias fazer era
mentira. Éramos sempre spanked para aquele. O spankings era especialmente doloroso, quando meu papai utilizou uma classe especial de madeira, que faça para um
vivente, aquilo era tão forte quando aço.
Parenting Estilo
Um das coisas meus pais , aquilo era realmente sensato, era a gradualmente deixado
nos tem mais e mais liberdade, quando conseguíamos mais velhos. Demasiados pais e
o sistema legal em estes dias esperam meninos para crescer acima, em um dia,
quando não podem ser metido em problemas em absoluto, e então quando têm um
aniversário e então nada está tolerado. Que está deixado em versos de escolas que
está deixado em versos de escolas que está deixado em um trabalho típico é noite e
dia.
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Religião
Um de minhas forças de pais e o presente maior me demos era um amor de Deus,
scripture, e teología. Ambos meus pais foram a uma universidade cristã, onde conheceram, e de modo que soube a Biblia muito bem. Minha fé de pais era uma das poucas
coisas tiveram em comum quando tiveram personalidades opostas. Cresci acima em
uma igreja realmente interessante, o qual fomos a cada domingo, aquilo era muito um
paradójico, tão a médias a igreja era Evangelical e a outra metade era Mainline protestante.
Educação
Meus pais animamos-me, para ler tanto, tão possível, e desenvolver um amor de
aprender. Estivemos esperar, para conseguir ao menos Bs, em cada tema (e consideraram este lenient). Era muito bem, em escrever papéis e provas, mas raramente fiz deveres. Pensei de muito de escoar quando adoctrinamiento e teve pouco interesse em
estudar que aprendemos em escolares. Mas, justo gosta entendi que o deus e a Biblia
não são igual como a igreja local, realizei que aprendendo e a escola não foi necessariamente relacionou.
Serviço de comunidade
Outra coisa aprendi crescer acima era um dever e um desejo de devolver a outros,
quando estive tratado bem e era dotado em áreas numerosas. A fonte deste exemplo
era maioritariamente Cub Scouts e Chico Scouts. Eu mais tarde staffed em vários
acampamentos de verão e devinha uma Águia Scout (o prêmio de faixa/mais alto em
Chico Scouts). Em Chico Scouts, não adiantas em faixa, se tu não serviço de comunidade e devindo uma Águia Scout implica planejar e dirigindo um projeto de serviço
grande.
Personalidade
Quando era em Instituto e Escola Médios, era bastante imaturo e tonto, mas após uma
semana em Formação Básica, era morrido sério aproximadamente todo eu , até que
muito recentemente. Não pus este junto, até que recentemente, mas agora sei, que
meu silliness era minha maneira de suportar um problema de raiva. Em escoar, era
muito amistoso e fosse indo, mas mais tarde devinha mais sensível e emocional, após
o exército. Minha família em ambos lados tem um público e privado self, onde tendemos para ser fáceis entrando público, mas em privado somos alto strung.
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Self Melhora
Isto pode soar gracioso e duro de entender, para pessoas que me sabem, mas self a
melhora me acentuo fora. Provo para melhorar-me, mas sempre que decido trabalhar
em cima aprendizagem algo, que sou mau em, consigo desalentado muito facilmente.
Um das motivações grandes para as atividades consegui implicado com em Instituto e
um das razões importantes por que uni o exército era para melhorar minhas habilidades em atividades, que eu não bem em. Estas experiências eram algumas das
coisas que enfatizou a importância de humildad para mim: falhanço.
A lista de minhas atividades em Instituto e Escola Médios era uma lista de coisas tenho
pouca habilidade em: Chico Scouts (acampamento de verão counselor e finalmente
Águia Scout), a distância longa que corre (país de cruz e pista), cheerleading, discurso
e debate, peer counseling, franceses, viola e trombone (em Escola Média), e loja (em
Escola Média). Inclusive um de minhas classes favoritas, literatura inglesa, não foi exatamente um optimal tema para mim, quando não gostei Shakespeare e não de que
para aprender sobre mitología grega, quando seja, de meu ponto de vista, basicamente
demonology.
Um das coisas que me fiz tão mau em estas atividades era que estive implicado em
maneira demasiadas coisas imediatamente. Em meu ano de jovem de instituto, estive
implicado em 12 atividades extracurriculares, imediatamente. Era um estudante terrivelmente irresponsable, quando raramente fiz deveres, em parte porque era tão cansado,
após que Cross País ou prática de Pista. Era constantemente tarde a classes, também.
Tinha sido tarde tanto tempo, tive que parón fosse de Seguir em meu ano sénior e fazer
escolas de sábado, para fazer para minhas chegadas tardias. Eu também perdido
aproximadamente 10 dias cada semestre, devido a atividades extracurriculares.
Um das razões importantes por que uni o militar e foi enlisted era que meus pais não
poderiam proporcionar para pagar para meu universitário tuition. Meu papai feito sobre
o mesmo I agora, ajustado para inflação, mas teve que apoiar 2 meninos e uma mulher.
Trabaixe em o molino para 12 anos, e, quando ia a Escola Média, voltou a escola, para
devir um professor e mais tarde devinha um administrador escoar. Um das coisas que
realmente me impressiono aproximadamente meu papai é que constantemente se melhora. fez-se um muito melhor pessoa e pôr esforço enorme a mastering não só seu trabalho mas melhorando seu entendendo de mim e general justo self melhora.
O outro importante a razão por que uni o militar e foi enlisted era que meus graus não
foram alto bastante, para conseguir quaisquer bolsas. ROTC É um programa em o
exército, onde treinas para ser um agente, enquanto vosso está indo a universitário e
47 de 112

Temas Psicológicos completos 2
as pagas militares para vosso universitários tuition, e então serves um número seguro
de anos em o exército, após universitário, quando um agente - I pensa seja 6 ou 8
anos. Precisei um mais alto GPA, que tive em instituto, para conseguir a este programa. Há outra classe de ROTC, o qual consegues menos dinheiro para, mas podes
fazer após que começas ir a universidade, aquilo tem muitos requisitos mais baixos - I
teve um amigo que devinha um agente que maneira.
Eu igual em universitário: eu majored em administração empresarial, com um menor
em chinês. Mais tarde, descobri não poderia aprender chinês bastante rápido, para
passar a classe e I tanto classes empresariais odiadas e era terrível em eles. Tive que
tomar contabilidade (o livro básico que mantém classe requerida para empresarial majors) 5 tempo, para o passar. Terminei descobrir I gostado e era bem em filosofia,
quando tomei Literatura chinesa, porque estudava chinês e utilizei ele para meu empresarial breadth requisito.
Não tinha passado tantas classes, que tive que tomar alguns em o verão, e alguns do
poucos, aquilo era ainda disponível era uma classe de Existencialismo e uma classe
sobre Ecofeminism. Mais tarde, mudei meu importante a jornalismo, mas não poderia
representar fora da classe de gramática. Justo dantes de que estive suposto para
tomar uma prova de gramática, para Jornalismo, tive meu psychotic episódio e terminado, voluntariamente, em o psych ward, de um hospital privado local. Era então diagnosticado com Paranoid Schizophrenia.
Decidi, após que aquilo, para centrar em coisas era bem em e aquilo é por que eu
perseguiu aprender sobre as humanidades, o qual era minha classe favorita em instituto e inclusivamente minha atividade favorita em instituto: Nações Unidas de Modelo.
Era sempre interessado em religião e história, quando muitos dos livros li era nãoficção e eu inclusive a ficção li era com frequência novelas históricas.
Sempre era muito religioso, em parte devido a meus pais, mas também devido a minha
personalidade e sensibilidade espiritual. Sempre desfrutei oficios, gosta fizemos em
Cub Scouts, o qual provavelmente pode por que desfruto desenho de site. Era também
bem em escrever, quando ganhei o primeiro prêmio em meu estado para um Concurso
de Ensaio da Paz em instituto e normalmente conseguido Tão em minhas classes de
literatura adiantadas.
Quando tenho provado aprendizagem algo era mau em, desde então, sempre tenho
falhado e o deixou, após ser realmente acentuado fora e mais tarde sentia mau aproximadamente o. Provei voltar a universidade (universidade de comunidade local, universidade local, universidade de artes liberal cristã local, e universidade de Biblia local),
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aprendendo outra língua (chinês e as linguagens de programação que incluem C++,
Perl, e Javascript), e provei aprender para jogar a guitarra. Tenho lido um número de
self livros de ajuda, para entender como penso melhor e melhorar minha habilidade,
para comunicar, a outros. Eu também lido mais livros sobre ideias eu fortemente discrepado com.
Provei muitas atividades, para conhecer outros, gosta Igreja grupos de adulto jovem,
voluntariado (como suporte técnico para um ISP, desenho de site para não-benefícios,
e um local de música local) um grupo de escritura em cidade, clube de discurso, e a
outras coisas gostar daquilo. Um das coisas que realmente me acentuo fora é tendo
que fazer coisas repetidamente, em cima ainda por cima outra vez. Alguns outras
coisas importantes que me acentuo fora é tendo que acabar algo, por um tempo seguro
ou tendo que fazer trabalho, em a mesma coisa, em cada dia.

Fontes de Obsesión com Humildad
Deixado começar-me por dizer que realizo o seguinte não é completamente racional,
nem é ali uma corrente clara de causa e efeito. O seguinte está escrito de uma perspectiva emocional. Muito de meu trabalho escrito é aproximadamente humildad, mas
tem sido duro de localizar abaixo onde a obsesión começada comigo. Um coisa importante para recordar primeiro é que a humildad está associada com falhanço e sumisión
(também em taoísmo, sufismo, e cristianismo). Jesucristo era o único verdadeiramente
pessoa humilde e a maioria de understandable aspecto de Deus (apesar de que também plenamente Deus, em Seu próprio correto).
Evidentemente estive obsedado, com humildad, após minhas experiências, em o
exército, do muito começando de treinar. Após passar por formação básica, tive absolutamente nenhum interesse, em nunca sendo um dirigente, de qualquer coisa ou qualquer. Entendi, de então em cima, a importância de uniões e o movimento de trabalho.
Nunca votaria conservador outra vez.
Mas isto todo começou, dantes de que então, porque não tive nenhum interesse, em
unir os Marines, porque não poderia estar sua arrogância (e não pensei poderia fazer
ele através de sua formação). O Exército apelou a mim mais, quando o vi quando o everyman ramo, dos serviços militares. O chave a mim entendendo onde isto começou
era a primeiro pensar de qualquer, quem me fiz extremamente repulsed, devido a sua
arrogância.
Mas, não poderia encontrar qualquer, em instituto ou escola médios, e eu instituto desfrutado também bastante um pouco, de modo que em mudança comecei olhar, para
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razões internas. Recordo uma realização finque, enquanto em o exército, aproximadamente como constantemente escolhi esforços, aquilo me melhorou e constantemente
corri a falhanço, de modo que decidi, em o futuro, para centrar só em coisas era bem
em. Agora ainda apechugo com projetos desafiantes, mas são em áreas onde sou bem
bastante - são difíceis, mas ainda achievable por mim.
Vi instituto e especificamente clubes, quando I maneira para me melhorar, de maneira
que poderia conseguir uma borda, em conseguir a universitário e então o workforce.
Lembrança meu falhanço absoluto em discurso, país de cruz e pista, francês, e em
grande parte Chico Scouting (apesar de que finalmente devim uma Águia Scout e
staffed em vários acampamentos de verão). Um das razões, para meus falhanços, era
que fazia demasiadas atividades e não gastou bastante tempo, em cima alguns deles,
para fazer melhor que fiz.
Era aliás bem, em várias coisas que incluem: escritura, política, e relações internacionais (I de fato começou meu clube político próprio e eu ganharam o primeiro lugar,
em estatal, para um concurso de ensaio de paz nacional, e era um do mais jovem uns,
para fazer tão, em a nação, em aquele ano). Em um de meus primeiros projetos de
busca, era quando eu filosofia estudada primeiro e minha classe favorita, em instituto,
era uma classe de humanidades. Descobri bem mais tarde em cima, que era bem em
suplente também, mas não consegui a primeira parte provei pára, de modo que não
continuei aquilo.
O falhanço não foi lifelong e passe, outra vez, após que era incapaz de completar
minha alistamiento militar e minha bachelor grau. Isto era que me desenhei a taoísmo,
o qual eu primeiro descoberto em minha Literatura chinesa. Isto era também quando eu
primeiro descoberto, que gostei de religião e filosofia asiáticas.
Tomei literatura chinesa, porque tentava aprender chinês, em o tempo, (qual não trabalhou bem para mim, quando não poderia aprender o vocabulario rapidamente bastante)
e também precisou um breadth requisito, para meu empresarial importante (e a literatura era uma de meus temas favoritos em instituto). Era aliás bastante bem em economia, mas tive um tempo duro real com livro de contabilidade/básica que mantém, apesar de que eu melhor em os aspectos diretivos de contabilidade.
Eu também começado para aprender aproximadamente desenho de site e Linux, sobre
este tempo. Odiei empresarial, mas achei que poderia conseguir um trabalho bom, com
um BA em Administração Empresarial. Mais tarde em cima, alterei para Jornalismo.
Pouco depois isto, era primeiro diagnosticado, com Schizophrenia, e terminado, em o
psiquiátrico ward, de um hospital privado local, voluntariamente. Não tenho sido a um
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hospital psiquiátrico, desde então e tem vivido, com menos e menos ajuda, e para um
número de anos, com assistência muito pequena. Meus pais não inclusive vivos, em a
mesma cidade, quando faço.
Meu ponto de vista em cima a vida teria sido muito diferente, se decidi não para ir, ao
militar enlisted (não-Agente), ou tinha decidido não, para ir ao exército, em absoluto.
Um das motivações, para ir ao exército, era para pagar para universitário e inclusive
ainda que era só em o exército, para 13-1/2 meses, eu de fato bastante ganhado para
universitário, de maneira que nunca tenho sido em dívida. Se não tinha sido aprovado,
como veterano discapacitado, com um 100% serviço incapacidade conectada com uma
100% pensão, até que uns quantos meses mais tarde (de junho 2001), teria sido
forçado a re-enlist em o exército (seguindo os ataques terroristas em cima setembro
1.º, 2001) e provavelmente ainda ser em o militar agora.
Um dos fatores grandes, em fazer meu tempo, em universitário, não muita diversión
teve que fazer com minha alergia constante causou olho rosa, o qual tive desde o fim
de formação básica, em o exército. 10% da incapacidade de meu veterano ainda prove
aquilo. A maioria da dor era lifted, após subir minha primeira formiga-psychotic, para
uma semana de par, após que era primeiro diagnosticado com Paranoid Schizophrenia
(muitas vezes as alergias estão afetadas muito por tensão).

Meu Passado Recente
O Princípio do Sitio site, os Estudos, e os Livros
Quando comecei meu lugar site atrás em julho de 1998, meu objetivo era para compartilhar poesia com meu tio e o mundo. I esteve de volta do exército, para sobre um ano e
eu sentiam tinha falhado, porque não completei minha visita de dever. Consegui um
honorable volume, inclusive ainda que meu primeiro sargento não me quis a, porque
tive não a ação disciplinaria fez na contramão me. Não inclusive tenho um muito menor
um, o qual a maioria de soldados conseguem, por aquele ponto.
Ao mesmo tempo, ia a escola, em o Universitário ou Oregón, como Empresarial Importante, o qual eu exaustivamente odiado (porque seja um grau prático). Tive que tomar
contabilidade 5 tempo, para conseguir um alto bastante grau, mas conseguia Um é em
economia. Também bombardeei minha prova, para conseguir à divisão superior escola
empresarial. Em este tempo, minha habilidade de matemática começou para desaparecer e eu terrível em um adiantou classe de Economia e uma classe de Estatística,
quando devinha incapaz de actuar operações de matemática singela.
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Também provei aprender chinês e tomando uma História de divisão superior de curso
de Filosofia Ocidental. Eu terrível em chinês, porque não poderia aprender os carateres
rapidamente bastante e tenho uma classe de impedimento de discurso, de maneira que
não poderia ouvir ou fazer os tons, aquilo distingue entre palavras diferentes, aquele
som similar, corretamente. Tive que retirar, do curso de Filosofia Ocidental, quando não
recordei, para girar em meu papel em a primeira semana e esteve dito não poderia
passar a classe sem ele.
Então terminei mover fora de minha casa de pais e terminou voltar mais tarde que ano,
quando corria através de meu dinheiro universitário. De fato recebi algum dinheiro universitário do exército, desde então conseguia um honorable volume e era em o
exército, para sobre um ano. A ajuda financeira federal não contou em meus rendimentos de pais, porque deixei o exército com um honorable volume. Eu também salvado
$5,000 de meu paga militar, enquanto em o Exército.
Então voltei a universidade, aquele verão e queda, e mudou meu importante a jornalismo. Tomei classes que verão e trimestre de queda, incluindo alguma filosofia uns, o
qual fiz bastante bem em, quando seja um das poucas classes que não foi cheio. Também tinha desfrutado minha classe de literatura chinesa, que tinha tomado em o ano
anterior.
Pelo fim do trimestre, pensei que tive um desmembre emocional e meus pais me encontramos andando abaixo a rua. O hospital dei-me uma prova de fármaco, e então enviei-me ao psiquiátrico ward, de um hospital privado local. Era ali para 10 dias, até o seguro correu fora e então deixado com meus pais. Era voluntariamente cometido,
quando não fui um dano a meu self ou outros, nem cometo qualquer delito.
Ao chegar a este ponto, sentia eu tinha falhado, em ambos o militar e universidade,
quando não fui capaz de completar qualquer um. Não seja até que publiquei muitos
livros, que finalmente sentia tinha cumprido algo. Tive um desejo, para regressar e
completar meu grau, até o últimos poucos anos. Sempre que provei assinar acima, tive
depressão e paranoia severas, o qual esteve acompanhado com sintomas físicos, também.
Minha vida é muito diferente, que muitas pessoas com Schizophrenia, porque: nunca
tenho cometido qualquer delito, tive um honorable volume do exército, os veteranos decidiram que meu Schizophrenia era diretamente causado por meu serviço militar; meus
pais e a irmã eram ativamente implicados em ajudar-me; nunca tenho tomado quaisquer fármacos ou maltratou prescrições; tenho uma fé pessoal forte em Cristo; e não
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cionar ou evitar problemas de vida.
Pouco depois começando meu lugar site, era muito obsedado com humildad (intensificado por ser enlisted em o Exército) e devido a que I serra tão falhanços, encontrei
taoísmo Filosófico e Existencialismo cristão, para contestar muitos de meus frustraciones em vida e ajudar minha tratar minha situação. Sempre tinha sido muito incomum, em a maneira eu qualquer coisa estive implicado em e buscava uma maneira,
para explicar a pessoas por que me acerquei a vida gosta de eu fez. Tinha sido introduzido a estas filosofias, em alguns de meu universitários electives, e me ajudamos o
início que põe junto minha filosofia própria e meus estudos, que meus livros são agora
baseados em cima.
Após que justo em a primeira semana de Filosofia Ocidental, pensei que Aristóteles era
um pronto aleck e recentemente tinha vindo para realizar, que os valores finques de
cristianismo e taoísmo eram igual: humildad e compaixão. Busquei para provar aquele
cristianismo era filosoficamente mais asiático que europeu, mas bem mais tarde encontrado que o cristianismo era principalmente uma religião asiática, para os primeiros
1,000 anos e de modo que meu foco alterou para história e liturgia.
Um das coisas que tem feito uma diferença grande em minha vida, o qual eu só descoberto, em os últimos anos de par é que sou muito literal. Ainda acho que maneira ao
princípio, mas normalmente recordar para filtrar que fosse.

Militar e Self Estima
Quando deixei o exército, seja devido a um olho rosa alérgico crônico, mas mais tarde
descobrimos o problema era maioritariamente mental e era aliás mentalmente doente.
As duas coisas mais importantes em o exército é para fazer qualquer dizeis-te a sem
hesitation e a sempre dar 150% esforço. Para conseguir pessoas para fazer este, o
exército trata gostas de uma peça de carne. Em os Marines, tratais-te melhores, após
seu acampamento de bota. Em o Exército justo tratam-te horribly enquanto és em o
exército.
Lembrança, durante as primeiras duas semanas de formação básica, olhamos um
ramo dos vídeos sobre coisas gostam lei de Exército e sexual harassment. Tivemos
que bêber quantidades enormes de água e então tivemos que espera, até o último segundo, para ir à habitação de banho e nós só tiveram uns quantos segundos, para ir ao
banho. Para alguma razão, o perfurar o sargento pensou que malgastamos demasiado
tempo comendo, de modo que tivemos só 2 minutos para comer.
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Éramos só dados, como máximo, 7 horas de sonho e levantado em 4:30, pela manhã o
instante giraram as luzes em cima e teve que fazer extenso ejercitando, dantes de que
éramos capazes de dormir. Também tivemos que fazer dever de relógio duas horas, em
a noite, e dever de cozinha (quando tivemos que acordar inclusive mais temporões),
em rotação.
Lembrança, quando praticávamos com o rifle, que ambos um agente e um perfurar o
sargento era yelling em mim, ao mesmo tempo, e tão não poderia dizer quem era que,
por sua voz e dirigindo qualquer, quando qualquer coisa outro que sua faixa exata não
é deixado. Provei olhar ao redor detrás me, mas esteve dito não poderia mover.
Estive dito, para despedir, com minha mão esquerda, inclusive ainda que sou bem entregado, porque I ficou o olho dominante. Posso despedir, com ambas mãos agora. E,
quando me provámos, para cualificación, em disparar estive atribuído um caminho que
esteve aparejado, de maneira que quando o mais longínquo fora aponta contado, como
se lhes colei, se ou não eu de fato colado lhes.
Lembrança, após treinar, que o era duro de conseguir ajuda médica, devido às horas
de operação. Antes de mais nada, cada escritório esteve fechado entre 11sou e 1pm,
nenhum assunto que. Então, cada serviço médico teve seu próprio, completamente horas diferentes. Quando saí a mudança de meia-noite e era doente, tive que então espera 4 horas para a clínica médica.
Quando tive o sido diagnosticado, para problemas de alergia, quiseram actuar cirurgia
importante, em meus seios, que descobri mais tarde era completamente
desnecessário. Seja também unclear, quando os doutores são todos ao menos um
capitão, era um agente de mandar, tão também não precisei seguir ordens de ou tive
uma eleição. Eu nunca conseguido ao redor a fazer a cita.
Quando tinha posto em a uma medicina de olho, devido a uma infecção de olho, tive
problema pondo ele em meus olhos, porque seja uma classe de gel e o fim dele era
metal e agudo. A solução do exército era para agüentar-me abaixo e então shove ele a
meu olho. Mais tarde, encontrei o poderia pôr em cima minhas flanges e piscar um
tempo de par e ele foram em bom.
O militar re-aplicou ambos meu obsesión com humildad e meu pessimista worldview.
Não comfio em qualquer e sempre ter o sentindo que alguém está provando a fraude
me. Planejo para palco de caso pior. Quando tenho horrid sorte. Agora como muito
rápido e utilizado para ser capaz de levantar em um segundo de ruptura, até que muito
recentemente - ma medicina é demasiado sedating.
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A coisa que acentuado me fosse o mais referia a pessoas pelas faixas corretas, inclusive ainda que tive um tempo fácil que passa a prova, porque não podes ver as faixas
em os dirigentes, até que após que estás suposto a salute lhes, ou referir a eles como
sargento, e nenhum não és suposto a salute NCOs (sargentos). Sempre tenho sido
muito literal, mas não entendeu o que aquele significado, até uns anos de par faz. Isto
explica por que o perfurar os sargentos me odiamos ao princípio, mas então me respeitei bem mais tarde em cima.

Experiência e Fé
Quando muitas pessoas pensam do mundo espiritual e coisas espirituais, pensam de
algum filme de horror, com todas as classes de efeitos especiais. Acham que que verão
Deus visually e fale a eles, e ter um um em cima uma conversa com eles. Em realidade, a Biblia diz se vês Deus diretamente, isto te matará, porque a presença de Deus
é tão intensa. A maioria de crentes nunca diretamente experimentam uma visão ou ouvir a voz de Deus.
Entendemos Deus através de fé, em aquele cremos, inclusive ainda que não podemos
provar o deus existe, gosta podemos provar o newton é ou Einstein trabalho de leis físicas. Isto significa que estamos perguntar para crer, sem qualquer experiência direta,
que podemos documentar e explicar. Penso de meu entendendo de quem o deus é por
intuición, em aquele I sou consciente e saber que o Deus real é o Deus cristão. Não
preciso a Biblia ou alguma classe de ação sobrenatural para achar que o Deus cristão
é real e o cristianismo é a fé verdadeira.
Tenho sempre sentia mais próximo a Deus, em tempo de crise, como o tempo inteiro
era em o military. Penso não experimentamos closeness com Deus, devido a como fácil
é para conseguir distraído e que atos de Deus tanto subtilmente e abaixo. Posso dizer
o deus constantemente intervém rationally, porque estamos proteger de forças espirituais que o deus único poderia agüentar atrás e também que somos tão tontos e inadvertidos que é Deus único intervenção direta que nos mantenho de literalmente destruindo
toda vida em cima terra.
O deus quer-nos ter crer nele, por nossa eleição livre e eu pensam quer dar pessoas
justo bastante informação aproximadamente quem é para consolar Suas personas,
mas também dar quem escolhem não para crer razões para sua unbelief. Penso que o
deus escolheu nos deixar a superficially prpers convencer de Sua não-existência, de
modo que as pessoas teriam uma eleição livre válida. Todo mundo tem um conscience
e vontade livre, de modo que nós tudo sabe a verdade e há nenhuma necessidade de
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provar qualquer coisa aproximadamente quem o deus é.
Sento muito próximo a Deus e sou consciente de Seu poder, quando li a Biblia, quando
justo fala com tal autoridade e intensidade, que sento gosta vou conseguir queimado
acima. Penso que o deus me pode ter mostrado mais aproximadamente Ele, mais em
um visual ou maneira de audio, comigo, mas Lhe perguntei não a, porque não quero
misturar que acima com meu ouvido de vozes e delusions.
Sou um das poucas pessoas, quem acham que há ambas doenças mentais, aquilo
está causado por químico imbalances e que há um mundo espiritual real. Acho que a
psicologia moderna de fato prove a Biblia. Paul era o primeiro Existentialist. Um dos títulos oficiais de Cristo é Maravilhosos Counselor.
Não vejo nenhum conflito entre psicologia e cristianismo. O conceito inteiro de Deus
sendo ambos 3 e um é mais understandable, do ponto de vista que temos partes múltiplas a nós, o qual nós todos consideram completamente nos. Deus o Pai é como a
mente de Deus, Cristo é o corpo, e o Espírito Santo é o espírito. Quando temos problemas pessoais, podem ser causados por muitas coisas, gosta: pecado, química de cérebro, e nossos corpos físicos. A depressão é um exemplo bom de algo aquilo pode ser
afetado e tratado, por todo 3 destes fatores, e mais.
Um dos milagres óbvios, em minha vida, é minha experiência inteira em o exército. Era
muito bendito a nunca tem que passar por formação de tortura, ser capturado por inimigos, ou inclusive tem que ser despregar a combate. Saí após um pouco sobre um ano
e não só conseguia um honorable volume, mas o processo esteve completado dentro 5
total de semanas. Era em Hawái, em minha estação de dever permanente, e tendo
Gracioso, de modo que era fosse trabalho. Fui a minha unidade que manda agente e
perguntado para sair do militar e disse não me preocupei se seja honorable. Isto é uma
ideia horrível e nunca o provar, sob quaisquer circunstâncias.
Não soube que meu volume era, devido a tendo Schizophrenia, senão, pensei que seja
sobre meu olho rosa alérgico crônico (conjunctivitis), causado por uma em cima sensibilidade a limpar substâncias químicas. Felizmente, archivé para pensão de incapacidade, para meu olho rosa e conseguia 10% pensão de incapacidade, devido àquele.
Meus pais ajudamos-me encher fosse todas as formas, quando archivé outra vez, para
pensão de veteranos, o qual processou bem mais rápido, devido a meu anterior
archivando. Estive outorgado um adicional 90% incapacidade, 3 meses dantes de que
9/11.
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A maneira os trabalhos militares, aquelas poucas pessoas são conscientes de, é que
vosso alistamiento não é nunca 4 anos ou 6 anos mas 8 anos. A parte é reserva ou dever ativos, enquanto o outro é inactive dever. Em este 8 período de ano de tempo, se
há qualquer guerra, serás recordado, sem qualquer extensão especial de vossa visita,
ou qualquer decisão adicional por vossa ordem.
Jurei em ao Exército o 2 de julho de 1996, de modo que facilmente poderia ter sido rechamado e sido requerido para servir acima até que 2 julho 2004. Diagnóstico com
Schizophrenia provavelmente seria bastante para manter-me de ser recordado, mas
sendo um veterano discapacitado com 100% pensão guaranteed nunca seria recordado, inclusive durante um rascunho geral, em uma guerra mundial.
Muitos cristãos estão esperando para conseguir alguma mensagem divina de que trabalho teriam que fazer. O deus pergunta uma coisa de nós: seguir nosso conscience. O
deus não se preocupa que nós , senão quem somos. Não há nenhuma necessidade
para instruções especiais, tão inclusive sem a Biblia, sabemos que é correto e incorreto. Que milagre maior e o espetáculo de suporte poderia o deus dá, então vindo a
terra como pessoa pobre, morrendo uma morte muito dolorosa, indo a Inferno, e
rompendo fora, para nos salvar de turmento eterno?

Minha Personalidade e Minha Arte
Razão para esta Lista
Penso muito de maneira diferente, em minha vida, que qualquer mais e tenho gastado
muitos anos tentando explicar meu ponto de vista, a outros. Achei que não fui justo
oposto de cada um mais para nenhuma razão, mas achou que tinha alguma classe de
explicação, para este, de modo que seria mais previsível, em nome próprio e outros.
Encontrei que o taoísmo e O Existencialismo explicados como pensei bem, mas
ninguém entende qualquer deste. Algumas pessoas podem dizer que sou uma pessoa
altamente sensível, ou uma pessoa artística, mas aquilo é a simplista e singelamente
não cuidadoso. Tenho sido pensando sobre que personalidade atribui que tenho aquilo
explica como me acerco arte, pessoas, e direção.
Trabalhando com Diferenças
Não compartilha um interesse em relacionou atividades
Não identifica exclusivamente com ou exclusivamente valorizar outros aquilo compartilha meus interesses
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Interessado em segundo parece opposing coisas
Interessado em fazer coisas para razões incomuns
Não tentando ser diferente
Aproximação a Projetos/de Arte
Skip "Passos" necessários
Não cria por seguinte uma seqüência de passos
Fazer trabalho melhor se tenho mais liberdade em cima como para se acercar projeto
Constantemente pensando sobre projeto mais tardio
O desenho Relacionou Atividades
Gosta controle sobre circunstâncias
Não gosta planejamento
Não interessado em cerimônia
Definindo Personalidade Traits
A mente segue tangents
Emocionalmente sujeitado a criações
Idealista

De 20 Coleção de Anos
Espiritual, Emocional, e Realidade Física
A muitos hoje, o mundo real único é que podem experimentar fisicamente. Muitos de
nós sabem que há muitos mais maneiras de padecer e muitos outras maneiras de entender e coisas de experiência. O sofrimento físico estico-nos ao mundo físico apresivamente contra nossos desejos de deixar aquela realidade. Mas quem não sabem que
padecendo transcends o mundo físico não verdadeiramente sabe padecer. O sofrimento prove nossas decisões más próprias, mas tem lugar em nossas mentes, onde o
mundo físico e espiritual cruza.
Para dizer que o mundo físico é o único um, porque é a coisa única podes experimentar é gosta dizer porque és cego, o mundo físico não existe a ti. Não podemos identi58 de 112
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ficar as fontes verdadeiras de nossa dor e de que mudança de passeios em o mundo,
mas aquilo não o faz qualquer menos real. Justo gosta não sabendo sobre a história de
outra nação ou as vidas pessoais de pessoas individuais fazem aqueles experimenta
qualquer menos reais a eles. Não sabendo por que és em a dor não o faz feito dano
menos.
Tão se cremo-lo ou não, o mundo espiritual nos afeta muito. Não podemos querer
aceitar por que trabalha a maneira faz ou expressamente prpers manter ignorante
deste comprensivo, mas aquilo não faz algo menos real. Não podes entender por que
alguém odeia ou receios tu nem eles ser capazes a inclusive verbalize o, mas as pessoas sentem a maneira eles a toda costa de evidência. Se ou não há evidência
disponível de provar que sabemos para ser reais por experiência, encontrando a evidência não de fato muda qualquer coisa.
Tão a evidência não mudará realidade. Nossas opiniões raramente mudança, devido a
este também não. Algumas coisas que tudo de nós está de acordo é real pode ser duro
de definir. As emoções são um exemplo. Sabemos encantam-nos as pessoas seguras,
mas não sabemos por que fazemos. A vida está enchida connosco correndo a coisas
não entendemos e lhes tratando, sem nós nunca plenamente sendo capazes de lhes
explicar. Fazemos a decisões gostam de eleições de carreira, onde inclusive após anos
de treinar, mais tarde encontramos que não são gostar que pensamos que eram.
Fazemos decisões cedo em vida que nos afeto mais muito então nunca poderíamos
imaginar dantes de que mão e então a experiências mais tardias gostam da doença ou
o dano dita nossa vida para ser inteiramente diferente, que nunca poderíamos ter crido.
A vida é cheia de incerteza, mas ainda sentimos os efeitos de que realidade de passeios.
A causa e o efeito parecem bastante singelos e explicam muito, mas operam em mais
áreas que justo nossos corpos e mentes. Sentimos todos os efeitos das eleições de
outras pessoas, inclusive se não sabemos que eram e nosso próprios, inclusive se não
achamos que são bastante significativos para ser consiguientes.
A realidade é que é a toda costa de que o queremos para ser. Fizemos dano emocionalmente. Inclusive quando temos não razões racionais. Para sentir a maneira fazemos. Mas nossas eleições, especialmente como nós respond a outros eleições. Pode
ser que lhes queremos para ser. Não podemos mudar que alguém mais crê. Ou inclusive que escolhem fazer, mas podemos escolher nossa atitude para a situação.
Padeceremos e faremos decisões más, mas aquilo não precisa para nos definir. Pode59 de 112
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mos encontrar esperança além a realidade física e nós podem vencer nossos assuntos
próprios, mas precisamos olhar a um poder mais alto, enquanto ainda reconhecendo
nossa responsabilidade completa, para nossas eleições próprias.
Quando tu algo incorreto a alguém mais, não importa muito a eles, se seja unintended.
Não paras tendo um braço rompido, porque a pessoa que o deu a ti assinou vossa
casta. Naturalmente importa espiritualmente por que tu que fazes. A importância de intent é um das diferenças mais básicas entre realidade física e espiritual. Justo como o
mundo físico, os mundos emocionais e espirituais operam segundo parâmetros específicos.
Faith é quando tu crê em algo não plenamente entendes e aquilo é a maneira em que
percebemos Deus. Naturalmente, crendo no deus não Lhe faz real, mas Lhe sendo real
te dás razão boa para crer nele. Crença em algo não o faz real, mas crendo em alguém
real tem valor.
O deus tem nenhuma responsabilidade de solucionar nossos problemas ou impedir
nosso sofrimento, porque Ele pecado causado nunca para passar. Mas o deus ainda intervém constantemente em o mundo. De fato, se o deus não interveio em absoluto,
após que crê o mundo, crendo nele não solucionaria quaisquer problemas. Sabendo
Deus para ser real e seguindo-lhe assuntos, porque intervenha, para tomar nosso lugar
em padecer a pena, para nossas eleições inmorales.
É grande que o deus é perfeitamente bem, de modo que sabemos não crê problemas
para nós, mas é essencial para nossa proteção que é também merciful, porque criámos
problemas, que buscamos Deus para nos ajudar através de. As penas cheias para nossas decisões más são incomprehensibly horrid. Aquilo é por que Deus trata inmoralidad
ou pecado como um assunto tão sério. Vá às longitudes maiores possíveis e provavelmente padece eternally para nossos pecados.
É duro para muitos para entender por que o deus escolheu perdoar qualquer e a cada
pecado e basear os critérios para salvação só em que faça para nós. Não parece para
fazer sentido, de um ponto de vista humano. Os humanos têm um tempo duro que
aceita a ideia de forgiveness, até que precisam alguém para lhes perdoar. Os animais
entendem forgiveness ainda assim, apesar de que parecem para ser o únicos uns
fazendo o perdoando. Tão que realmente precisamos tão pessoas para vencer nossas
decisões más e os atos inmorales é o forgiveness de pecados. E para nosso mundial
de curar-se, precisamos perdoar os pecados de outros.

60 de 112

Temas Psicológicos completos 2

Significado em Vida
Muitas pessoas falam aproximadamente encontrando significado em vida, mas que significam? Que exatamente um que é significativo e a quem? Como sabemos estamos
fazendo bastante? Para muitas pessoas, desportos, videojuegos, Hollywood, fármacos,
ou a música é o chave a um fulvida de recheado. Mas aquilo não é bastante para mim
e muitos outros. Mas ao mesmo tempo, é mais daquele realista, especialmente quando
tens uma incapacidade severa? Penso que nossas expectativas são demasiado alto.
Estamos esperar como americanos para solucionar todo mundo é problemas, porque
temos tanto mais riqueza que o resto do mundo. A maioria de americanos ainda assim
têm muito pouco os tempos extras e os que têm dinheiro muito pequeno. À maioria de
pessoas, sua família é mais importante que qualquer mais é e tão normalmente
dedicam mais seu tempo livre àquilo e o sozinho em cima-achievers com frequência
gastar seu tempo livre que põe eles a forma melhor financeiramente. E com todos
estes vícios em o Internet, temos muito pouco deixados para dar.
É inclusive possível de encontrar significando em vida e como ter que nós respond? A
leitura é uma maneira para encontrar significando em vida, mas se gastas tanto tempo
em cima que, sacrificas tempo para gastar em outras experiências de vida. O mais
aprendes, o mais aprendes que sabes muito pouco e estas ajudas de conhecimento
pouco para melhorar vosso ou qualquer mais a vida e tu podem conseguir facilmente
desalentado.
Para ver a causa de nossos problemas, em o mundiais hoje, tens que ter um muito
wholistic worldview, o qual é contrariamente à sociedade de maneira nos quero para
pensar e ato. Nossos dirigentes dizem que somos pouco dispostos de fazer que é correto e destacar da multidão, mas o mundo de trabalho não apoia aquela premisa. Pessoas famosas todos te quereis para pensar para tu e ser aberto importado por fazer exatamente que dizem.
Isto é onde vejo religião proporcionando uma resposta e cristianismo aliás proporcionando uma solução que trabalhos. A vida é curta e tem pouco significando por ele. O
deus é a fonte definitiva de significar, perfeitamente bem, tudo potente, e nos quer ajudar fora. Somos realmente a fonte de nossos problemas próprios.
A situação somos em, onde não encontramos nenhum significado em vida, está causado por nossa decisão para tentar para viver sem a ajuda do deus. Justo gosta não
trabalha bem para nós para viver bem sem uma dieta boa ou bastante resto, espiritualmente precisamos encontrar significado. O significado único em vida que melhorará
61 de 112

Temas Psicológicos completos 2
nossas vidas é Cristo. E a situação em que encontraremos aquele significado será
após que morremos.
De modo que parece estranho a muitas pessoas que os cristãos só realmente esperam
ser felizes após que morrem, quando aparece tão nihilista e cínico. A vida é dura e
curta para mais pessoas por todas partes história e há só tanto tempo e dinheiro para
provar para tratar vida continual reptos e contratiempos. Não precisas para fazer algo
inmoral de destruir vossa vida. Podes fazer tão por justo não cuidando de vossa saúde
ou falhando para comprometer em networking.
Não consegue desalentado, se a vida é muito difícil, e sentes gosta deixar. Justo encontrar e então manter vossa fé até que morres, e serás feliz para sempre. Os americanos são maioritariamente infelices, porque esperam demasiado fora da vida e nós
pensam porque temos mais dinheiro, podemos evitar as causas de princípio de padecer em esta vida. A inteligência raramente ajuda evitar muitos destes problemas e self o
controle só soluciona alguns.
Muitas soluções a encontrar o propósito em vida está baseado em cima fazendo tu
mais pronto, dando tu com conhecimento especial, desenvolvendo mais disciplina, ou
fazendo tu mais rico. A criatividade e a motivação parecem a mim para ser as maneiras
melhores de fazer vossa posição em vida todo possa ser. Combina que com oração e
alabando o deus e tu o encontrarão mais animando que justo tentando devir mais
pronto ou mais rico.
Que um psicólogo com frequência te diz para fazer quando estás sentindo deprimido
ou tendo uma carência de significar em vida? Voluntário. Quando mudas vosso foco em
cima solucionando vossos problemas, a solucionar alguém mais é, consegues perspectiva e com frequência descobrir vossa situação é muito melhor. Aquilo de fato está animando. Precisamos esperar coisas para ir mau, piora, e vida a geralmente ser difícil e
justo sobrevivendo é bastante um repto. Isto é as coisas de maneira é em o outro 95%
do mundial e o outro 99% de história.

Neighborhood Pela Estrada
Como uma habitação cheia de fumaça de fogo da madeira
Como um nevoeiro baixo abaixo pelo rio
Como o neón erva verde constantemente sendo mowed
Como o splashing de rainwater sob pneus automobilísticos
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Cada passo tomo e quando olho ao redor
Há grupos grandes das pessoas que andam juntos
Os lixos são cheios de eletrônica nova
E pessoas em raiz de bicicletas através do lixo

Excursionismo ao longo do lado da estrada
Ensuciado com cão poop e garrafas de copo rompido
A rua é um tributo a um dirigente grande
E a coisa grande aqui é um estádio de futebol

Não vou uma maneira porque temo baixar de ponto a ponte
Não vou outro porque os apartamentos estão deprimiendo
Não vou ao shopping mais próximo devido ao homeless lixo
Não vou a abaixo ao parque e rio porque todo mundo está pescando

Todo mundo tem um cão grande e um carro grande
Mas não todo mundo tem um trabalho
O fedor de tarro é em todas partes
Excetua adiante da loja de tarro

Quando tens tantas árvores
Há muitos pássaros pequenos
Quando tens tantos telefones celulares
Consegues recepção pobre
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Somos todos olhando abaixo andando
Me Para evitar dando um passo em poop ou copo
E todo mundo mais
Para jogar um nunca acabando jogo

Tomamos todo connosco em cima estas poucas máquinas
Ser prudente não para cair o vosso
Custaram muito para fixar
Mas eles ainda trabalho com telas rompidas

Que é o custo de vida moderna
Menos e menos trabalhos com o tempo
Tudo custa um dólar
Mas ninguém tem inclusive que muito dinheiro

Considero todays mundo
E compará-lo a outros
Dantes de que, após que e paralelo
Temos demasiado de uma coisa boa

As pessoas podem inclusive dado de abrevar overdosing
Demasiadas coisas são demasiado fáceis
Podemos proporcionar demasiado açúcar
Nenhuma maravilha todo mundo tem diabetes

Temos a saúde mental local, Guarda Nacional e detenção juvenil
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Passeio a escasso justo fora
E isto é o fim mais rico da estrada
A polícia parece para ser constantemente patrolling

Quiçá há demasiados estudantes
Ou justo demasiados apartamentos
Ao menos o estádio mantém expandir
E podemos comprar mais carros justo acima da estrada

Presente de Aburrimiento
A muitas pessoas
A vida teria que ser uma aventura
Querem ser um herói
Em um filme de ação
Ou ser famoso
E ter um número enorme de seguidores
Em vida real
Ninguém joga uma canção de tema
Quando estás passando por algo duro
Ninguém aplausos ou dinheiro de pagas para te ver
Vossa aventura não acaba em 2 horas
Não consegues anunciado em anúncios
E não és monetized com jogos ou brinquedos
Não consegues vosso sitio site próprio
Não consegues uma estrela de ouro em Hollywood
Com as outras pessoas famosas
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Não podes proporcionar para viajar entre A e Nova York
Não tens tempo para aparecer em os clubes melhores

Um herói em vida real
Com frequência não pode libertar que passado a eles
A vida em o exército dista muito de entusiasmar
Olha fresco de saltar fora de um avião de ar
E soa fresco de despedir rifles de agressão
Mas a aventura maior em o Exército
Está levando coisas ao redor e limpando coisas
Olha fresco de ser em combate
Mas esta parte do exército está aterrorizando
Até que consegues uma perna soprado fora
Ou apanhar em cima fogo
És qualquer aterrorizado ou aburrido a lágrimas
há não em entre
A tortura não é arrefecer em em todo caso
Inclusive ainda assim mais filmes de ação
Parece para pensá-lo necessário para seus parcelas

Uma vida de aburrimiento
Sons como um filme sem uma parcela
E uma vida vivida como aquele
De nenhuma importância
Mas hoje o luxo real
Está sendo de meios de comunicação sociais
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E não tendo que levar um smartphone
Seguramente podes fazer coisas grandes com fama
Mas é distrai tu de vossa vida própria
Quem és importa mais
Que que fazes
Justo porque não gravas algo
Não menoscaba sua importância
Tens só tanto tempo e energia
Nenhum importar quem és
Queres gastar vossa vida
Obtendo amigos de baixa qualidade
Ou gastando tempo com pessoas
Quem se preocupam aproximadamente tu incondicionalmente

Jesus mudou o mundo
Mais de qualquer mais
Mas não viagem longe
Não escreva nenhum livro
Não sabemos que pareça
Não inclusive possua uma casa
E seja considerado homeless
E provavelmente mentalmente doente hoje
Não receba nenhum prêmio
E ninguém pagou qualquer dinheiro para lhe ver
Não viva a idade média
Ele só realmente estendido Sua mensagem para 3 anos
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Tenha não meninos ou mulher
Seu entourage era de jeito nenhum especial
E Seus amigos sem educação e pobres
Seja nem sequer um cidadão
Do império viva em
Mas perdoe pecados
E podemos viver para sempre devido a Ele
Não em os baixos fundos do pagans
Mas em o paraíso da Biblia

Schizophrenia
Experimentando Schizophrenia
Em nossa sociedade, gosta em filmes, quando algo louco passa nosso primeiro pensamento é que somos um em segredo o agente ou o mundo está acabando, não que somos mentalmente doentes. Não somos ensinados em escolares de duvidar nós.
Quando pesquisamos papéis em escolares escolhemos nossos temas e nossa tese ao
mesmo tempo.
Quando temos diferenças políticas ou religiosas, cada pessoa pensa que a outra pessoa é incorreto e são bem. Ninguém está ensinado para pensar quiçá sou mau. Vemos
nossos conflitos e problemas como externos qual é provavelmente por que os cristãos
são com frequência tão temerosos de espirituais warfare mas ainda rogar muito.
Operamos em o nível que sendo irracional está sendo estúpido ou um insulto. Vemos
verdade em razão e fatos e sentimentos de desconto ou crenças quando menos importantes. Dizemos alguém não é mau justo, são loucos. Quando alguém discrepa
connosco ou nos quer fazer sentir mau nos chamamos loucos. Nunca consideramos
que poderíamos ser o problema ou o loucos um.
Também supomos loucos é um todo ou nada coisa. Se alguém mentalmente doente
era irracional aproximadamente tudo, então como poderia terminam orchestrating tal
implicou respostas a sua percebeu ameaças? Há graus de loucos. Há muitos classes
muito diferentes de Schizophrenia.
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Muitas pessoas com Schizophrenia não ouve vozes (alucinaciones) ou ter paranoia
(uma classe específica de delusion). Não todo mundo actua em suas vozes e as vozes
não são sempre maus. A maioria de pessoas com Schizophrenia não vê alucinaciones.
Muitos as pessoas religiosas acham que Schizophrenia é a mesma coisa quando
sendo possuído do diabo ou que sendo meio demente que te não pode entender fé ou
fazer decisões espirituais. Justo gostar inteligência não sendo fato maior ou menos devido a Schizophrenia, coisas espirituais e psicológicas são tão diferentes da cada outras coisas tão físicas e psicológicas são.
Uma pessoa com Schizophrenia tem um tempo muito duro que controla seu cérebro e
de modo que faria uma idade nova muito pobre praticante. A maioria de pessoas com
Schizophrenia tem paranoia que é religioso e é com frequência obsesivo compulsivo
aproximadamente o. De modo que uma pessoa com Schizophrenia pode pensar thy é
um chamán ou uma bruxa, mas hopefully não de fato perseguem aquela área de estudo.
Caballero escuro do alma e os períodos longos de depressão são coisas diferentes
também. Facilmente poderias experimentar ambos independentemente de cada outro
ou ao mesmo tempo. Mas Schizophrenia não é causado por pecado nem é o resultado
de pobre vivente. Tendo Schizophrenia não baixa vosso likelihood para ter câncer ou
não ser capaz de andar.
Tendo Schizophrenia não te faz mais violento porque és temeroso e de modo que evita
conflito sempre que possível. Se uma pessoa com Schizophrenia consegue acentuado
fora demasiado justo param aparecer. Pessoas com Schizophrenia com frequência dirigir sua paranoia para a medicina de maneira que pensam que estás lhes envenenando
ou tentando controlar seus pensamentos.
A paranoia é basicamente medo realmente mau de algo irracional passando. Recorda
que a uma pessoa com Schizophrenia, estes aparecem totalmente reais apesar de que
em cima medicina a médias nosso cérebro está nos dizendo isto é não faz sentido. Então o outro aspecto de nosso cérebro mantém dizer que isto é louco mas em este caso
isto é que é realmente passando a ti agora.
A paranoia é um delusion onde cries um sentient o ser está vindo após que te. A paranoia é muito real para a pessoa que o experimenta porque se vosso cérebro pensa
coisas e a parte racional de vosso cérebro que está ensinado para controlar vossa luta
ou resposta de vôo consegue destruída quando tens Schizophrenia. Em este nível do
cérebro, o cérebro és. Há nenhuma maneira de conseguir embaixo ou sobre esta parte
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do cérebro. Não podes tratar Schizophrenia por razonar com a pessoa em counseling.
A paranoia entra ondas onde é um problema para um período de cronometrar quiçá
dias, semanas, ou meses. Tipicamente é um de várias coisas com variações. Com frequência cronometra há um gatillo vendo algo em cima televisão ou o Internet. A paranoia é sempre pior pela noite. A paranoia é com frequência implicar temas religiosos e
é quase sempre coisas más.

VÃO-LHE (Isolamento, Depressão, e Carência de Energia)
Schizophrenia Com frequência pode aparecer igual a Desordem Bipolar a pessoas que
sabem nada sobre doença mental ou quando não vês uma pessoa para mais de uns
quantos minutos em um cronometran, mas são de fato muito diferentes. Schizophrenia
É bem mais duro de tratar e bem mais duro de tratar que Desordem Bipolar, porque a
desordem Bipolar é uma desordem de humor, enquanto Schizophrenia é uma desordem pensada.
Desordens de humor são mais singelos de entender e pode ser tratado mais fácil com
medicación que pensou desordens. Com Desordem Bipolar, vosso humor vai a extremos, mas com Schizophrenia, vossos sentidos e os pensamentos são bem mais intensos. Tudo tem significar a alguém com Schizophrenia.
Conseguindo um diagnóstico cuidadoso de um doutor que está qualificado para diagnosticar é o primeiro passo essencial em tratar qualquer doença mental. A medicina incorreta pode ter também não nenhum efeito, efeitos de lado mau, ou coisas de marca
piores. Tens que não quaisquer fármacos, inclusive tarro quando desesperam ambos
os sintomas de doença mentais e o fazer mais duro de diagnosticar. Só um psiquiatra
com um doctorado em ambas medicina e psicologia que especializa em a doença mental está qualificada para te diagnosticar.
Muitas pessoas tomam um tempo longo para conseguir o diagnóstico correto ou com
frequência nunca fazer. A parte mais dura para a pessoa com a doença mental para
fazer é para manter tomando a medicina quando eles com frequência quaisquer sentem eles não o precisa quando são maníacos ou com Schizophrenia transferência sua
paranoia à medicina. A parte inclusive mais dura está aceitando-te ajuda de necessidade e crendo és a fonte do problema e não o mundial ao redor te. Schizophrenia Piora
com o tempo, se esperas para subir vossa medicina psiquiátrica, quando tens a cada
psychotic episódio.
Para conseguir ajuda estatal, primeiro precisas ter uma direção estável e alguém para
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encher fosse todas as formas para ti. Fazer este tão cedo como seja possível.
Provavelmente tome anos para conseguir a um programa. Quando solicitas SSI, quase
indubitavelmente te giram abaixo o primeiro tempo, de modo que precisas conseguir
um advogado, dantes de que inclusive considerarão te dando compensação de incapacidade. Subir toda a versão livre de material, consegue a seção 8 alojamento, consegue Obamacare e basicamente paga para nada quando farás quase nada em assistência estatal.
Schizophrenia Amplifica vossos pensamentos e sentidos, porque constantemente tens
a adrenalina que corre através de vosso sistema e o corpo é constantemente em uma
luta ou modo de resposta do vôo. És sempre aterrorizado de e com frequência deprimido aproximadamente algo também. Pessoas com Schizophrenia é não mais provavelmente para ser violento que qualquer mais e é normalmente as vítimas de delitos mais
que o perpetrators. Schizophrenia Pessoas de marcas sentem temerosas, não potentes. A adrenalina sente muito diferente sobre uma margem de tempo mais longo que
mais experiência de pessoas.
Muitas pessoas associam Schizophrenia com gênios, mas a doença não afeta inteligência qualquer maneira e pessoas com Schizophrenia varia amplamente em níveis
de inteligência. Tem ouviste aproximadamente todas aquelas pessoas que eram dirigentes ou artistas grandes que eram mentalmente doentes? Quase tudo deles adoleció
Desordem Bipolar. Não podes ter ambos ao mesmo tempo. Podes ter uma menos
forma severa de Schizophrenia chamado Schziooeffective Desordem com qualquer depressão ou manía (mas não ambos).
Há dois grupos importantes de sintomas em Schizophrenia, os quais se apellidan sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos são coisas que tens além
da uma pessoa normal gosta a paranoia, alucinaciones, e delusions. Os sintomas negativos são coisas uma pessoa com Schizophrenia está carecendo de que uma pessoa
média tem gosta isolamento, depressão, e uma carência de energia.
A maioria de formas de Schizophrenia não inclui alucinaciones de audio (ouvindo
vozes) ou paranoia (um tipo específico de delusion onde achas que as pessoas estão
vindo após que tu). Todos os tipos de Schizophrenia tem tipos de perda de cor de prazo
curta, expressões faciais inapropiadas, e delusions. Schizophrenia Tem sintomas similares àquelas pessoas que têm dano de cérebro e ele gostam uma versão bem mais intensa de uma desordem de ansiedade.
O tratamento primário para Schizophrenia é um anti-psychotic medicación que está
relacionado ao tipo mais velho dos sedantes dados a pessoas durante cirurgia. Tam71 de 112
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bém sempre tens que manter vosso nível de tensão sob controle, e viver um estilo de
vida de tensão baixo, tensão tão alta desfará o efeito da medicina. Counseling, religião,
e muitos outros tipos de tratamentos podem ser úteis além da medicina.
Há nenhum tratamentos de medicina natural que pode substituir para a medicina moderna. O rompimento real através de em Schizophrenia as medicinas eram em 1990s.
Este tratamento de medicina volta a sobre o 1950s.
Dantes desta medicina moderna, pessoas com Schizophrenia era normalmente
cometido a uma instituição. Counseling Pessoas para aceitar que sua delusions não é
real é ineficaz. O cérebro ele é que sofre menoscabo quimicamente e não há nenhuma
maneira de conseguir entre o cérebro e a pessoa como a pessoa é o cérebro. É gosta
provar para actuar cirurgia de cérebro em cima tu ou te ensinar para escrever quando
podes não ainda falar.
A medicación não me fez qualquer menos extremo em minhas crenças ou mudar minhas vistas em cima religião ou moralidad e não me faz menos criativo ou mais facilmente controlado por outros. Tenho mais controle, mais felicidade, e encontrá-lo mais
fácil de criar coisas desde então subi minha medicina. É mais doloroso a não ser em a
medicina.
Tenho uma combinação de ambos ser aterrorizado aproximadamente algo mas ao
mesmo tempo sabendo provavelmente não pode passar. Creio algo para ser verdadeiro e barbaridad ao mesmo tempo. Isto é como a medicina interacciona com minha
paranoia e outro delusions. Sento gosta tenho adrenalina correndo através de mim bem
como sente que estou sendo empurrado abaixo ao mesmo tempo. Também sento
gostar devagar estou acordando mais e mais.
As medicinas estão supostas a justo apontar o cérebro, mas quase sempre atrasar o
corpo inteiro abaixo causando constante tiredness, benefício de importância, e doença
de coração/pressão de sangue alta/diabetes. Muitos das medicinas mais novas desenvolveram depois 1990 não é eficaz com muitos pacientes, de maneira que têm que
tomar fármacos mais velhos, os quais têm inclusive lado mais extremo efeitos.
Tenho Paranoid Schizophrenia e adolecer paranoia e depressão maioritariamente e
ouço vozes às vezes. O mais imposibilitando aspectos de Schizophrenia e mais duros
de tratar é o social uns. Tenho gradualmente re-aprendido como para caber em com as
pessoas normais melhores em cima muitos anos. Apesar de que Paranoid Schizophrenia é o mais duro de tratar forma de Schizophrenia, é com frequência mais exitoso em
seu tratamento, porque a medicina é mais eficaz com tratar os sintomas positivos.
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Carência de energia, o isolamento e a depressão podem alimentar de cada outro para
formar um ciclo que dura para sempre. Estás cansado porque estás tomando um
sedante, de modo que não sais e interaccionar com outras pessoas, e então consegues deprimido, porque devéns mais e mais isolado. Ironicamente, o coisa I desejo
poderia fazer mais de qualquer coisa mais é trabalho um trabalho, inclusive se seja
justo salário mínimo.
Qualquer coisa aquilo me requeiro para ir a reuniões regulares ou conseguir algo fato
por um tempo seguro me acentuo fosse (qual normalmente provoca paranoia). Tenho
volunteered um número de tempo, mas poucas organizações te darão a oportunidade
de fazer algo encontras pessoalmente cumprindo para eles. Tenho tentado ir a escolar
mas conseguir acentuado fora e o início que consegue paranoid.
Trabalho de computador tem sido um da coisa mais exitosa para fazer, porque posso
fazer ele em qualquer tempo e não tem que cometer a qualquer coisa. Inclusive decidindo por adiantado onde estou conseguindo alimentário mais tarde que dia ou meu
que meu projeto próximo em o computador será é estresando a mim. Inclusive tenho
um tempo duro que sobe tempo a teatros de filme showings.
Um das coisas desfruto em interaccionar com outras pessoas está explicando coisas a
eles aproximadamente temas acadêmicos ou técnicos. Encontro o mentalmente doente
de ser o grupo mais fácil para trabalhar com aquelas necessidades ajuda extra, porque
são de fato mais sane e menos obnoxious que o idosos, o homeless, ou pessoas
jovens. Utilizei para ser molestado por que I uso para chamar pessoas de ônibus, mas
agora penso que outras pessoas me vêem que maneira.

Quem está Falando?
O deus desenhou a Biblia para qualquer para entender inclusive a pessoas e meninos
jovens totalmente fora de sua mente. A Biblia tem uma mensagem muito singela em
seu núcleo mas ele não dá respostas fáceis para problemas difíceis. Apesar de que o
deus constantemente está intervindo para nos ajudar fora, Ele nunca noivo para fazer
tão. Trouxemos mau ao mundo, não Deus, e fazemos as coisas complicadas e unclear,
não Deus.
Como pessoa que às vezes ouve vozes inclusive sob tensão baixa, experimento uma
faixa larga de alucinaciones auditivas de sons singelos a vozes positivas, impressões
de ser comunicados a por Deus ou vozes genéricas, às vezes ouço vozes que me faço
temeroso, mas normalmente posso dizer que alguém não é de fato falando a mim. Isto
é um dos sintomas de uma classe segura de Schizophrenia chamado Paranoid
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Schizophrenia e também ocorre em pessoas sem doença mental especialmente
quando experimentando situações de tensão alta como confinamiento solitário ou inclusive justo não dormindo para 3 dias diretamente.
Um dos psiquiatras de preocupações tem sobre as vozes é que seguirás qualquer
coisa dizes. Desde as vozes são com frequência muito religiosas e é com frequência a
voz de Deus ou o diabo, os psiquiatras são profundamente suspeitos de crença religiosa em o mentalmente doente. Pensais-te poderia misturar acima do delusional voz
que pensas é Deus com o Deus real.
Para determinar se a voz é Deus ou não, terias que ser capaz a sem incidentes o ignorar porque provavelmente não possa para um Deus para comunicar a ti em aquela
maneira porque seja fácil de misturar acima. Se Deus somos realmente falando a ti,
continue dar te mais e mais sinais óbvios no ponto que te teria que sair de vossa
maneira e comentar pecados óbvios para escolher o caminho incorreto. Justo recordar
para seguir o Dez Commandments e viver vossa vida como próximo a Cristo é tão possível. Estes são também a mesma coisa como vosso conscience.
Um do muito frustrando aspectos do estado da psicologia e A Religião hoje é que as
pessoas tendem para crer na Biblia ou psicologia moderna, mas raramente ambos e inclusive mais raramente ter formação adequada em ambas áreas. Desde então muitas
pessoas com Schizophrenia é de fato muito religioso, separando fora de que é uma experiência religiosa e daí é uma experiência psicológica ou algo está causado por
razões religiosas ou psicológicas poderiam ser muito úteis.
Muita mistura de pessoas acima de noite escura do alma, mystical experiência, rituales
religiosos, lutas com vícios, crises existencial, crise relacionada noticiosa, depressão,
psychosis, comportamento compulsivo obsesivo, e outras experiências como estes
porque terapias religiosas e psicológicas são raramente combinou. O diagnóstico é
crítico em estas áreas de aflição tanto como é para doenças físicas. Como pode encontras a solução a qualquer coisa sem saber sua causa?
Podes fazer tão com oração, mas acho que o deus quero-nos para ter o sentido comum, maturidade, e self responsabilidade de ir além este. Bata de deus e provavelmente ajudará solucionas quaisquer problemas em vossa vida, mas isto não é uma desculpa para deixar e justo esperar Deus para solucionar todos vossos problemas Ele. O
mesmo é verdadeiro com pecado: justo porque estamos salvar nenhum importar que
nós , isto não é uma desculpa para continuar que faz mau.
Muitas pessoas não realizam isto mas a Biblia é a fonte de ambas psicologia moderna
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e existencialismo. A psicologia e a teología são ambas ramos de filosofia. Tão o deus
tem 3 revelou aspectos, também temos três aspectos de nossa existência também. Somos tão muito espirituais quando somos pessoas emocionais.
A coisa irônica é que apesar de que há muitas conexões entre desordens espirituais e
mentais em doença mental, Schizophrenia é principalmente tratado por medicina como
as pessoas não podem ser faladas fora de sua delusions porque a parte do cérebro
que maneja isto em pessoas normais está destruído ou não trabalha corretamente em
pessoas que ter Schizophrenia. Inclusive ainda que isto parte mais importante do cérebro não trabalha corretamente em estas pessoas, não inhibe a habilidade de fazer decisões religiosas ou para praticar uma religião.
Tão pessoas com Schizophrenia ter todo o mesmo odds e potencial de ter tão muitos
outro emocionais bem como problemas espirituais e físicos quando qualquer mais. Mas
Schizophrenia não te dá mais problemas em o reino espiritual que outros sem a
doença. Há outros problemas físicos e emocionais que é quaisquer sintomas da medicina para tratar a doença ou a doença ele quais incluem depressão, diabetes, doença de
coração, pressão de sangue alta, carência de motivação, loneliness, constante tiredness, pobreza, e com frequência falta de moradia ou hospitalização.

Não Compromete em Batalha!
Introdução
Muitas pessoas vêem um problema mental em suas vidas e constantemente lutá-lo e
vir acima perdendo cada vez. Há 2 técnicas básicas para resistir pensamentos e
vivendo com assuntos psicológicos. Estes podem aplicar a qualquer coisa de doença
mental a vício a comportamento compulsivo obsesivo e depressão. Se vossa batalha é
com tu então isto é para ti.
Estes duas técnicas estão aceitando vossa situação e as coisas não podes mudar
aproximadamente o e distraindo tu dos sintomas, quando particularmente estão
afligindo ou flaring acima. Nunca apechugar com qualquer luta que te pode evitar
gostar alguém mais é e o deus deixado luta os dentro te. Rendição a Deus mais que lutar o diabo. Algo proactive mais que meramente resistindo.
Aceitação
A primeira técnica é para aceitar que se ou não vossos sintomas são bons ou maus ou
lhes mereces ou é injusto são justo um constantes e uma realidade em vossa vida e
não está indo fora em qualquer momento cedo. Quando dizem, não podes romper a ár75 de 112
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vore que curvas. Isto significa que às vezes resistindo algo inevitável ou algo não tens
nenhuma eleição em cima não é eficaz. Que não podes mudar é outras pessoas e
vosso passado.
Quando era em o exército, sobrevivi bem porque soube como a e era disposto de fazer
qualquer I esteve dito imediatamente sem dúvida e sempre dar ao menos 150%.
Ninguém nunca provado para me romper porque eu todo perguntado de mim.
Um dos problemas com meu justos aceitando esta realidade em o tempo era que eu
nunca mudado quem era e de modo que era fosse de lugar culturally qual fez alguns
aspectos do exército muito difícil. Era disposto de cooperar plenamente e dar meu tudo,
mas nunca ia mudar como pensei.
A tensão causada por lutar vossos assuntos podem causar uma faixa enorme de problemas de saúde e eu tiveram isto ocorre em minha vida para aproximadamente 3 anos.
Após Formação Básica, conseguia olho rosa que I realizou esteve relacionado a uma
sensibilidade a substâncias químicas que desenvolvi durante meu primeiros poucos
meses em o Exército. Pensei que teria isto de por vida.
Quando fui ao doutor de olho, era com frequência em bem mais dor. Após que era em
meu primeiro anti-psychotic medicación para sobre uma semana, eu já não precisado
para tomar mais gotas de olho. Ainda evito substâncias químicas tóxicas como
limpiadores wherever posso, mas sou bem com justo um sobre a píldora de alergia do
contador. De modo que finalmente realizei que minha tensão causava minhas sensibilidades/ químicas alérgicas.
Distrações
Só podes pensar aproximadamente tantas coisas imediatamente e tão para empurrar
algo fora de vossa mente, tens que acrescentar bastante outro estímulo ou pensando a
offset que queres conseguir livrado de. A distração é um elemento importante em warfare. Quando alguém tenta resgatar alguém, criam um diversion com objeto de partidos
acima do inimigo porque um separa das forças de inimigo têm que guarda de estância
e o outro tem que pesquisar o que justo passou.
Esta técnica esteve utilizada muitas cronometra por todas partes história, alguns deliberados e alguns não. Um das batalhas mais famosas em história é quando o franceses
(Normans) invadiu Inglaterra e ao próprio tempo o Vikings dirigiu sua última invasão importante de Inglaterra. Isto requereu o inglês de partir acima de seu exército e tão
perderam o país ao francês. Aquilo é oficialmente onde os atual inícios de história familiares reais britânicos.
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Nunca queres apechugar com qualquer coisa forte gostas de em batalha. Quando Apple começou a série de produtos que Microsoft feito gradualmente a companhia menos
e menos apropriada, primeiro publicamente declare que Microsoft não precisou para
perder em ordem para Maçã para ganhar. A maçã então criou um mercado de computador paralelo para um mercado inteiramente diferente segmento consumidores.
A maioria de Maçã de produtos criou não é workalikes para substituir para Microsoft,
Adobe, ou a outro software comercial gosta com frequência encontrar em do mundo de
código aberto. Openoffice.org/libre O escritório é uma competidora direta a Escritório
de Microsoft, enquanto Maçã iWork suite é realmente um produto inteiramente diferente. Mas apostei bem mais Maçã de uso das pessoas iWork suite então uso Openoffice.org/libre Escritório.
Conclusão
Tão em evitar tomando a aproximação comum de utilizar vossa vontade de lutar a
batalha só, foco em que te pode fazer e evitar se preocupando sobre que te pode não.
Mantém resistir mas ser mais pronto aproximadamente o e deixar outros te ajudais.
Uso cada ferramenta disponível e técnica. Isto não é uma batalha sozinha que te tem
que lutar e movimento em cima. É uma guerra longa onde às vezes justo sobrevivendo
está ganhando.
Pensa de como os dirigentes instruem pessoas em situações de emergência a não o
pânico e eles terminam fazer que eram disse não a, porque não souberam que para
fazer. Quando alguém diz “ não pânico”, pânico de pessoas porque não sabem como a
não fazer tão.
Diz-te que para fazer, não que não para fazer. Não não pânico. Algo devagar que acalmas tu abaixo. Não prova para parar pensando sobre vossos sintomas. Distrai-te
fazendo algo te encanta.
Não utiliza toda vossa energia para lutar estas situações difíceis diretamente quando
são demasiado grandes para ti só e precisas salvar vossa energia para dificuldades futuras. Negar vossa batalha de demônios.
Alimentar vosso bom pensado e starve vosso mau uns. Lutando só alimenta os pensamentos maus porque de fato estão lutando para vossa atenção. Resolverão para inclusive atenção negativa.
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Som, Sonho, e Assuntos Mentais
Conseguindo um sonho bom é um das coisas melhores podes fazer para vossa saúde
global. É inclusive mais importante que baixando tensão, exercício, ou inclusive prescreveu medicinas. O sonho é com frequência interrompido devido a doenças mentais,
onde te pode dormir demasiado pouco ou demasiado, devido a depressão e ter irregular e menos restful sonho devido a Schizophrenia devido à medicina e/ou a doença.
Não conseguindo bastante sonho só também pode ser a causa direta de assuntos de
saúde mental.
O som é muito unido para dormir. Utilizamos som para acordar-nos, ajudo-nos ir para
dormir, e a ajuda mantenho-nos um sonho. A maioria de pessoas também desfrutam
música para recreación. Podemos utilizar esta técnica mesma para ajudar distrai-nos
de sintomas de doença mental que nos mantenho acordo.
Antes de mais nada, temos que ver sonho quando não um fechando fora da mente e
que está ligado às outras partes do dia. Conseguindo exercício e deixando bastante
tempo para dormir requer planejando adiante. Um das coisas maiores que nos mantenho acordo é acentuar qual é com frequência o resultado de nossas circunstâncias e
daí passa durante nosso dia.
Precisamos manter nossas mentes centraram em coisas positivas e boas durante o
dia. Se vemos a imagens negativas gostam em o noticiosos ou de em meios de comunicação sociais, precisamos pôr em bastantees imagens positivas em nossas mentes a
offset estes. É inclusive melhor de ser consciente de que gatillos vossa tensão e então
evitar aquela tarefa tanto como seja possível.
A música é uma maneira grande de ajudar-nos relaxar ou distrair-nos de sintomas.
Para sintomas durante dormir, conseguindo para dormir, ou voltando para dormir podemos utilizar uma variedade de sons como de música. Trabalho de gêneros diferentes
para pessoas diferentes e em situações diferentes. Considera música além justo vosso
gosto pessoal em música.
Para distrair-te dos sintomas pesados que ocorrem corretos então gostar paranoia ou
vozes, provar uma música bem mais intensa e complexa. Outros aspectos de música
que é melhor para distrair incluis aumentar o volume, olhando o vídeo de música ou
lendo as letras ao mesmo tempo, ou escutando através de auriculares. Às vezes podes
preferir rock duro, cadera hop, ou música alternativa para quando precisas distrações
pesadas.
Para provar para conseguir para dormir, prova utilizar música clássica, música latina,
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sons de natureza, fáceis escutando, ou música de vossa niñez ou vosso filme favorito.
Ainda podes aumentar o impacto por acrescentar mais a estímulo gosta tendo da televisão em cima em o de fundo ou volta em uma luz. Também podes variar o gênero de
música e artista ou artistas de uso com mais emocionalmente canções ou canções potentes com letras para acrescentar um pouco mais estimulação.
A religião e a música vão juntas do muito começando de tempo. Criação de música ou
o consumo podem em ele ser uma classe de adoración. Há uma variedade larga de
gêneros em música cristã, em particular.
Ademais escutando a sermones em audio ou vídeo e a Biblia lida aloud tão em um audiobook, também tens canções de adoración da igreja como hinos e música de adoración moderna, canções cristãs em outras línguas e de outros períodos de tempo e
regiões, gospel música, e quase a cada outro gênero de gothic a cadera hop a contemporâneo. Alguns poderiam incluir sons de natureza e alguma música clássica como
Bach e Handel para ser música religiosa também.
É também importante de encontrar a paranoia ou depressive temas que te molestas
pessoalmente e o que gatillos este. Seja bom para quase qualquer para evitar os meios
de comunicação noticiosos e sociais, mas ficção de ciência ou o exército basearam os
espetáculos podem ser troubling a inclusive aqueles sem assuntos mentais.
Sitcoms, filmes animados, comédias românticas, e as emissões religiosas podem ser
algumas do vídeo mais positivo gêneros ali. Outros espetáculos surpreendentemente
negativos podem ser encontrados em o canal familiar chamou forma livre e canal animal. A Meninos gostam de filmes de horror e os ativistas animais mantêm mostrar maltratou animais.
A ideia global aqui é encontrar o que trabalhos para ti. Há muitas coisas em vida sem
uma lista clara de fazer é e dom'ts. Isto é um daquelas áreas. Baixando tensão e dormindo bem ainda assim teria que ser objetivos para tudo de nós.

Ben H. Marca de controle
20 anos mais tarde
A arte de falhanço
De fundo
Ocupação atual
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Veterano discapacitado
Assistência de governo
Vivido independentemente para em cima 15 anos
Motivação
O falhanço é o chave a sucesso
O falhanço é sempre uma opção
O dez mil viagem de milha começa com um tropeça
Educação
Doctorado comprei on-line
3 anos de universitários sem grau
Lido muitos livros
Preparado para sobrevivência de desastre
20 anos para acabar sitio site pessoal
Experiência de trabalho
Militar um alistamiento de ano
Libertado para ser mentalmente doente
Retirado como Primeira Classe Privada
Chico Scout Acampamento de verão Counselor
Encuestas de telefone
Segurança em jogos de futebol

5. Multicultural Experiência

Criado minha filosofia própria
Baseado em filosofias orientais e ocidentais
Criado um Micro-nação
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Oversee E conselho conflitos de brinquedo embutido
Experiência de viagem
Base militar em Hawái (Oahu) para seis meses
Formação básica em Carolina do Sur
Viagem de dia a Tijuana, México
Habilidades
Trabalho publicado
Self Publicado todos os livros
Impressão em cima Tecnologia de Demanda
Escritura concisa
Só 60 livros em 20 anos
Foco claro
Quase tudo não-temas de ficção
Progresso compatível
Em um mês a cinco anos para completar um livro
Completamente trabalhos originais
1/2 de muitos reserva a longitude está citada de scripture
Oportunidade para monetization

As pessoas não lêem anymore
Estratégia de marketing
Debilidade maior
Objetivos e Perspectivas futuros
Ficando fosse do hospital
Mantém tomar minha medicina
Sobrevive aquecimento global
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Vai ao norte tão mudanças de tempo
Não panicking durante desastres
Vida de tensão baixa viva
Evita devir famoso
Referências
Meu embutió brinquedos
As vozes em minha cabeça

Para Ser Young Outra vez
Quando és jovem
Corres muitas milhas
Quando consegues mais velho
És feliz de andar

Quando era jovem
Quis ser famoso
Quis ser rico
Quis viver em uma cidade grande
Quis viver longe fora

As partes mais interessantes do mundo
É como as partes mais interessantes de vida
Ao princípio buscamos beleza e prazer
Mas mais tarde todo podemos ver é lixo e perigo

Se poderia regressar a minha juventude
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Faria algumas decisões diferentes
Mas nunca dedicaria 20 anos
A um projeto sozinho

Eu ter nunca uniu o exército
Não poderia imaginar que carreira teria
Seria bem mais cauteloso
E confiaria em pessoas muito menos

Buscaria para uma maneira de pagar as faturas
Não seria tão duro em cima eu
Ou ter tal ridiculously objetivos ambiciosos
Teria não sido temeroso de falhanço
Seria mais feliz com menos dinheiro
Não esperaria tanto de eu
Não sentiria precisei solucionar outros problemas

Seria feliz de dormir em uma cama morna pela noite
E aceitar que muito da vida é repetitiva
Ao final do dia
Trabalhando um trabalho sincero seria de sobra
Seria mais preocupado com meu próprio bem sendo
Seria feliz a meramente manter a fé

Não desejaria viajar
Ou conseguir deprimido pelo noticioso
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Aceitaria que não posso mudar
Outras pessoas e seu negócio
Seria feliz de ler
E olhar o filme ocasional
Se tive bastante dinheiro
Para construir acima alguma quantidade boa em poupanças
Aceitaria que eu meu melhor
Para preparar para o futuro
Trabalharia bem mais duro em cada dia
Mas ser bem mais feliz

Naturalmente se ainda devinha mentalmente doente
Precisaria a feliz com muito menos
É verdadeiro que Schizophrenia é aproximadamente medo
E a resposta natural é para retirar
Ninguém em o governo realmente entende ou cuidados
Ninguém é inclusive consciente de como vivemos
Poucos de nós podem defender para nós
Poucos de nós podem inclusive lidos um livro inteiro
Sendo mentalmente doente
É um trabalho de tempo cheio em e dele

Mas trabalho sincero
É que desejamos fazer a maioria de
Tantas pessoas desprezam aqueles em cima assistência de governo
E as mulheres dizem que querem um homem com um trabalho
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Sendo um (velho fashioned) homem I desejo para trabalhar
E proporcionar em nome próprio
Mas às vezes precisamos aceitar onde somos
Às vezes meramente sobrevivendo está ganhando

Animando Palavras 2
O veterano melhor é e Cartões de Aniversários
Para os últimos 15 anos

Por Leio, Melissa, e Rebecca Huot

Veterano Dia
2007
Somos tão orgulhosos do serviço deste a nosso país. Não sê por que tiveste que pagar
um preço tão alto. Tens aceitado o sacrifício perguntado de tu com tal valor e tenacidad
que estou desafiado para conseguir mais alto em meu Iife demasiado. Suponho há
uma razão por que o deus não contesta todas estas qüestões temos e por que.
Quando sento tão abrumado penso de vosso faithfulness em cada dia e que nada,
nada nos pode separar do amor de Deus. O amor que nos criei, nos sustento e nos receberá em casa para eternidade. Deus de elogio. És nosso herói.
Todo nosso amor, Papai e Mamãe.
2009
Somos tão orgulhosos de vossa disposição para servir vosso país. És um filho bom e
homem maravilhoso - generoso, classe, encantando, inteligente, com um sentido
grande de humor. Inspiras e animar-me muitos dias. O Senhor contestará nossas
orações em o tempo correto e ajudar-nos para descansar em Sua paz quando esperamos juntos. Sou muito thankful tens-te para compartilhar com - faça-o mais fácil. Todo
nosso Amor, Mamãe e Papai
2011
Deste tão muito para servir nosso país e nunca tem renegado ou sido enojado! Somos
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também orgulhosos de como tens crescido a um amoroso e se preocupando filho e
cidadão e homem. Sabemos tens e continuar ter que trabalhar duro para vencer todas
as limitações vossa doença te dás. O deus continua dar-te graça. Também somos tão
abençoados por como cresces em vossa fé. Tens sido tal uma inspiração e exemplo
para ajudar-me. Desfrutar em o dia. Encanta-nos tu com todos nossos corações.
Mamãe e Papai
2012
Graças Tanto para ser disposto de servir para proteger nossa liberdade e modo de vida
maravilhoso onde podemos fazer nossas decisões e viver tão escolhemos. A maioria
de importante de tudo, podemos adoración quando decidimos. Encantas-te mel,
Mamãe e Papai
2015
Obrigado Mel, para vosso sacrifício de modo que poderíamos ser livres. Manejas vossa
incapacidade com tal aceitação e graça. Deixaste tanto e continuar padecer tanto
mesmo assim nunca renegas. Sei há muito não entendemos. Encantas-nos muito e é
muito orgulhoso de ti e tudo te cumpriu. Espero que isto é um dia bom para ti. Todo
nosso amor, Mamãe
Olá Ben,
Isto é o dia te celebrais e vosso sacrifício. Somos orgulhosos de ti! Amor, Papai.
2016
Somos muito orgulhosos de tu para servir nosso país. O sacrifício perguntado de eras
muito querido, mas vossa resposta tem sido verdadeiramente assombrando. Através da
bênção do deus e vosso trabalho duro constante estás fazendo maravilhosamente. Respeito o homem tens devindo: leal, sincero, classe, generoso e amoroso. Uma mãe não
poderia pedir mais. Amor, Mamãe e Papai
2017
Reconhecendo e celebrando-te! Graças Para vosso serviço.
Somos tão orgulhosos de ti e tudo te cumpriu em o computador e o lugar site, bem
como tratando e conquistando limitações de vossa doença
Encantas-nos, Papai e Mamãe
Undated
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Encantas-nos tanto! Somos muito orgulhosos do homem tens crescido a. És pensativo,
inteligente, preocupando-se, tem um sentido grande de humor e é um professor muito
paciente. Vossa mente Não sabe nenhum fim. Encanta-me falar a história contigo.
Deste tanto mas tem trabalhado muito duro a relearn e voltado para ser tão independente como possível. Sê que no duro tens que trabalho em este e progrides verdadeiramente está assombrando. Sem o Senhor isto não teria sido possível. Sei os
relógios de Senhor fosse para tu em uma maneira especial. Todo nosso mel de amor,
Mamãe e Papai

Aniversário
2004
Ben querido, Feliz 26.º!
Atesoro vossa amizade em cada dia.
Amor,
Rebecca
2005
Sê dissemos-te muitas vezes que orgulhosos somos de ti. Queres-te para saber. Não
dizemos isto meramente em passar. És verdadeiramente um particular espantoso. Tens
aceitado a vida muito difícil dada a ti e manejou ele com força e humor - não o
deixando para abrumarte em cada dia sozinho que se levanta para enfrentar os muitos
reptos e empurrando tu para conseguir os objetivos puseste. Encantas-nos tanto e sentir muito privilegiado que nos incluo tanto em vossa vida. Maio vosso 27.º aniversário
ser tão especial quando és.
Ben, és um homem jovem notável. Tens muitos qualidades boas! Todo nosso Amor,
Mamãe e Papai
2006
És um filho maravilhoso - amoroso, preocupando-se, generoso e cheio de humor. Dá
as graças por compartilhar vossa vida connosco e nos enriquecendo ambos. O deus
abençoou-nos profundamente com o presente de ti quando nosso filho. Quereis-te para
saber cheias nossos corações com amor e orgulho.
Feliz 28.º
Todo nosso amor, Mamãe e Papai
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2007
Ben querido Desfruto nossa relação tanto! Sou honored para ser relacionado a ti e eu sempre desfrutam as conversas maravilhosas e estimulantes que temos.
Desfrutar em o último ano de vosso 20s!
Rebecca
2008
Feliz 30.º aniversário a um filho maravilhoso. Somos tão orgulhosos do homem tens
devindo. És amável e generoso, hardworking, preocupando-se, tenacious e crescendo
em sensatez e godliness.
Todo nosso amor, Mamãe e Papai
Ben querido, Feliz 32.º!
Espero que estes reserva ajuda tu com vosso humor e escrevendo buscas.
Muito amor,
Rebecca
2010
E és acima do normal. Tens continuado crescer e madurar tanto em este ano. Vosso
perseverance apesar de vossas limitações é uma inspiração e motivador a mim. Isto
em o ano que vem vai ser uma aventura para tu em vosso apartamento novo fechas a
tantas oportunidades novas. Tens tanto para oferecer a outros - és amável, sincero,
tem um sentido grande de humor, estás te preocupando, pensativo e sento tão bendito
de te ter quando meu filho. És tão doce e supportive de mim. Muitos dias vosso telefonema consigo-me acima e indo. Já tens cumprido tanto - vivente independentemente
aprendendo aproximadamente e dirigindo vosso plus de doença toda vossa busca e os
muitos livros tens escrito. As mentiras futuras dantes de que te e ficas à espera de diversión dele. Somos tão orgulhosos de ti e te encantar muito.
Desejando-te bênçãos, paz de Deus que passes todo comprensivos, e o closeness de
Deus em vossa vida. Celebrais-te!
Tudo ou amor, Mamãe e Papai
2011
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Ben querido - Aniversário Feliz!

Sou tão feliz temos uma relação boa.
Amor tu tanto,
Rebecca
2011
Que maravilhoso de ter vossa terra de aniversário em Easter. Para celebrar-te e a resurrección do Senhor em o mesmo dia! És tal alegria - um presente de Nosso Senhor a
nós. Nunca esquecer o que um homem especial és. Encantas-nos muito. Mamãe e Papai
2013
35 anos
Desejando-te um relaxando e enjoyable aniversário. Somos orgulhosos de ti e vosso
muitos accomplishments e contribuições.
Amor tu tanto meu amigo melhor.
Amor, Papai e Mamãe
2014
Feliz 36!
Olá Ben - quereis-te para desejar-te um aniversário muito feliz. Somos ambos muito
orgulhosos do homem jovem és e vosso muitos accomplishments.
Tem em um dia feliz, feliz. Espero o Hurd o rebanho jogas-te um partido de surpresa!
Todo nosso amor, Papai e Mamãe
2017
Ben querido,
Sento tão bendito de ter meu filho é um de meus amigos melhores. Posso falar a ti
aproximadamente qualquer coisa. És um oyente bom com ideia e conselho bons. Tens
um sentido maravilhoso de humor que I delícia em. És sem dúvida um de meus mentores espirituais e me deu ideias muito úteis a viventes minha fé. É uma alegria para
celebrar vosso 39.º Aniversário! Seja justo te e me em cima que primeiro dia quando
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nasceste. Recordo-o bem. Tens crescido a um godly, encantando, generoso, homem
pensativo e altamente educado. Poderíamos ser mais orgulhosos de ti mel.
Amor, Mamãe
Ben querido - celebrais-te, vosso accomplishments, a pessoa és e o que o Senhor tem
feito em vossa vida.
Amor sempre, Papai
Undated
Penso atrás em o dia nasceste. Recordo-o muito bem. Choraste tanto vossos primeiros
4 meses sempre pensei seja porque estiveste tomado dantes de que estiveste a ponto
para nascer. Após que aquilo, eras feliz e alegre. Encantou-te para jogar com mantas e
rodou por todas partes o lugar. Tu não muito crawling, justo rodando e então andaste!
O Senhor deu-me um presente tão maravilhoso em ti quando meu filho. És verdadeiramente meu amigo melhor e significa o mundial a mim. Encanta-me-te o mel. Dá as
graças por encantar me. Amor, Mamãe e Papai

Layout de Filosofia concisa
Infractor de Oportunidade igual
1. É muito duro para mais pessoas para aceitar que são mau sobre suas crenças
de núcleo.
2. É duro de ensinar outros coisas que não tens nenhuma experiência com, suas
crenças contradizem vossos valores de base e tu não podem aceitar inclusive
parte de suas crenças.
3. É comum com mais filosofias para aceitar parte de outra filosofia sem aceitar a
coisa inteira.
4. Podes ser seguro tu ofenderá alguém se falas aproximadamente qualquer coisa
as pessoas se preocupam aproximadamente.
5. Pessoas que entendem que filosofia é aproximadamente com frequência odiar a
disciplina inteira, porque desafia coisas que as pessoas pensaram já tiveram as
respostas a e aquelas pessoas de força das ideias a re-avaliar suas crenças de
núcleo.

Como para Determinar Que é Verdadeiro
1. Fé
2. Tradição
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3. scripture
4. prophecy
5. História
6. Destino
7. Teología
8. Oração
9. Adoración
10. Caridade
11. Serviço de voluntário
12. Leis religiosas
13. forgiveness
14. Eleição livre
15. Intuición
16. Sentido comum
17. Experiências de vida
18. Intervenção divina
19. mystical Experiência
20. Meditación
21. Métodos similares de descoberta

Resumem de Minhas Ideias
Resumem de Minhas Ideias em cima Religião
1. O pecado é um vício
2. Faith não pode ser provada
3. Gastando o tempo com Deus é espiritual warfare
4. Falando ao deus é uma mordomia
5. Roga para a vontade de ser do deus feito
6. Roga para fé
7. Dando as graças ao deus é a classe mais potente de oração
8. Só podes ver os resultados de vossas orações através de fé
9. Não espera para entender a Biblia - Fazer que entendes agora
10. O cristianismo é o anti-vício
11. A Biblia não dodge assuntos difíceis
12. A teología não é ideal mas necessário - as pessoas conseguem ideias estranhas
quando justo crêem o que a Biblia diz
13. O deus é infallible mas as pessoas não são
14. O deus único pode ser verdadeiramente objetivo
15. A maioria de aspectos de Deus são um mistério
16. A maioria de teología Bíblica está baseada em paradox
17. Se é Deus vontade, o dinheiro virá sem perguntar
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18. Marca o deus seguro consegue crédito para as coisas boas
19. Podemos não inclusive respirar sem Deus
20. Tajante abaixo árvores para construir catedrais não Deus de honra
21. Se encanta-te o deus, terias que ser amável ao meio (Sua criação)
22. Justo porque o deus perdoas-te, não te significa teria que continuar pecar
23. Inclusive ainda que fianças de Deus tu fora, ainda terias que provar
24. Teríamos que ser felizes temos tantas eleições em Biblias e igrejas
25. A igreja é uma rede, não uma organização

Resumem de Minhas Ideias em o Mundiais Hoje
1. O deus não é responsável para o sofrimento em o mundial - somos
2. Problema de padecer é um emocional um não um lógico um
3. As mudanças grandes em sociedade requerem mudanças grandes por nossa
parte
4. A sociedade é bem em engenharia como para fazer coisas mas não é tão bem
em determinar a necessidade
5. Vivemos como os reis fizeram antigamente
6. Temos sacrificado resilience para eficácia
7. A economia mundial é quebradiza
8. Sentido de marcas mundiais se vês ele de uma perspectiva negativa e seguir
causas e efeitos
9. A maioria de cristãos em o mundo são pobres e sendo persecuted por muçulmanos ricos

Resumem de Minhas Ideias em Cultura americana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Americano exceptionalism é hubris
América esteve fundada por ateus e nunca foi uma nação cristã
As pessoas agora esperam o mundo fora de outros mas nada fora deles
O medo maior de muitos povos está fazendo seu trabalho corretamente
Ciência como sistema de crença
Sci-fi E o feminismo tem devindo mainstream
A maioria de pessoas crêem e sentir coisas não podem dizer em palavras
Nosso problema não é que não temos bastante dinheiro mas que temos pobres
self controle
9. Ninguém te deves qualquer coisa - dizer isto a empresas
10. O deus não precisa vosso dinheiro - pagar vossos impostos e Deus de adoración
11. Não saca empréstimos - salvar acima dantes de que mão

Resumem de Minhas Ideias em Eleições Individuais
1. Somos nosso inimigo maior
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2. Só te podes mudar
3. Sempre podes melhorar vossa situação ou o fazer pior
4. Não realizamos quanto sofrimento passa a raiz de nossos pecados
5. Esperamos demasiado fora de vida
6. Precisamos ser realistas em nossas expectativas de vida
7. Que pensamos não é muito importante é o mais importante
8. Pessoas que reclamação para ser objetiva é o menos objetivo
9. As pessoas não mudam suas mentes devido a argumento
10. Não quero seguidores
11. Não é preguiçoso: encontrar vosso caminho próprio
12. Minhas ideias são uma maneira de pensar, não uma fórmula ou uma série de
passos
13. Ser criativo em vossas decisões tão salvas tempo e recursos
14. A criatividade é útil em qualquer área
15. A criatividade é mais dura quando utilizado dentro de constreñimientos
16. Não há nenhum atalho a paz e felicidade
17. É fácil de solucionar os problemas de outras pessoas
18. Não espera que outras pessoas solucionarão vossos problemas
19. Ser surpreendido quando as coisas saem
20. Todo mundo é um particular, se gostam ou não
21. Não conta qualquer coisa demasiado próximo
22. Não confia em justo uma coisa
23. Provando ser humilde é a coisa mais arrogante

Resumem de Minhas Ideias em Outros Temas
1. O aburrimiento é um presente - o tempo apasionante tende para ser doloroso
2. A intenção é tudo espiritualmente mas não fisicamente
3. A dor é a coisa mais significativa a ti quando passa
4. Os fins nunca justificam o meio - o meio determina os fins
5. Quero outros para ser felizes, inclusive se não posso ser
6. Pessoas que limpos e manter as coisas são o mais importantes
7. Há 2 lados a qualquer personalidade trait
8. Tem mais sob highs e terás mais alto lows
9. A escritura singela não significa ideias singelas
10. Comprensivo entra mid frase
11. Conseguindo um grau não significa sabes qualquer coisa
12. A invenção é nada - a implementação é tudo
13. Singelo não é a mesma coisa como fácil
14. Pensa prazo longo
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Possibilidades futuras
Revolução tecnológica
Revolução de informação é uma Revolução Tecnológica Grande em a escala da Revolução Agrícola e qualquer conhecimento, instituições, e áreas de estudar aquilo surgiu
quando começamos as civilizações originais serão mal reconocibles em o futuro se inclusive ainda existem
1. História escrita
2. Matemática básica
3. Leis e governo
4. Cidades
5. Escala grande produção alimentária
6. Projetos públicos como estradas
7. Contabilidade
8. Escolas de qualquer classe
9. Instituições religiosas
10. Exércitos e escala grande warfare
11. Trabalhos outro que caçador/gatherer

Mudanças legais
Leis de vício que as pessoas pensam não faz dano outras pessoas e Hollywood glamorizes todo ser legalizado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jogo
Sexo casal exterior
Uso de fármaco
Agressivo panhandling
Tráfico violations
Acosso
Chisme
Chistes e palavras sujos

Conselho para o Futuro
1.
2.
3.
4.
5.

Ser responsável e seguir regras e sentido comum
A seguir bem de tu fisicamente, emocionalmente, e espiritualmente
Come muitos vegetais, tomar todas as medicinas, vai a counseling, voluntário
Mantém ler a Biblia, rogando e indo a igreja
Pensa prazo longo
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6. Ser consciente da sinais maus gostam de fazer as coisas em segredos ou se
tens sentimento mau aproximadamente o
7. Se não és seguro, não ele
8. Evita qualquer coisa addictive ou inapropiado de mostrar a vossos pais
9. Evita qualquer coisa demasiado bom de ser verdadeiro ou algo aquilo parece
demasiado fácil
10. Aprende tanto como seja possível e ser tão self-suficiente como possível
11. Mantém ocupado fazendo algo produtivo para outros, dá 100%, e manter ônus
de poupanças a mão
12. Sempre deixar bem mais cronometrar para fazer as coisas que tu te pensais precisará
13. Obedece autoridades sem dúvida ou queixa
14. Não enfada outros
15. Ser tão anônimo e sem importância como possível
16. Não confia em qualquer pedindo dinheiro ou identificando informação
17. Não rompe outros as coisas especialmente viventes uns
18. Perdoa outros para vossa paz de mente

Ideias empresariais
1. Cuidado sobre vosso cliente e escolher uma área sabes sobre coisas outras
pessoas não
2. A maioria de produtos exitosos ou os serviços dos últimos 30 anos estiveram desenhados e marketed para fazer algo mais fácil para o consumidor
3. Ali provavelmente pode não serviços ou produtos novos necessidade de pessoas ou querer anymore
4. A intimidem e a segurança são as maneiras finques de diferenciar vosso produto
agora - ninguém ele mas cada consumidor o quer
5. Multifunctional Os produtos ou os serviços têm uma vantagem grande sobre
função sozinha uns em comodidade e custo global
6. Prova a cannibalize os produtos ou os serviços de outras pessoas
7. Não confia em justo um produto ou serviços e esperar alguns de vossos produtos para devir ayuno irrelevante
8. Vai a uma indústria que tem pouca competição
9. Encontrar um produto ou serviço que é um espín novo em uma ideia velha
10. Encontrar um produto ou serviço que não é fácil para alguém mais para reproduzir
11. Encontra o produto mais caro ou serviço em aquela área
12. Encontrar uma maneira de ganhar dinheiro e não o muda (modelo empresarial)
13. Mercado de objetivo teria que ser pessoas que está gastando muito em aquele
elemento particular
14. Vossa marca é a coisa mais importante - sem ele só podes competir em cima
preço ou características e terá margens muito delgados
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15. Precisas a não contratar demasiadas pessoas e despesas de controle
16. Tens que fazer bem em cada área empresarial chave e pode falhar se és mau
em inclusive um
17. Investe dinheiro à companhia e anunciar
18. Marca um lugar site aquilo tem ao menos vosso e-mail de companhia e número
de telefone, direção, horas de operação, mapa para armazenar e o actualizar em
seguida quando qualquer daquelas mudanças e sempre respond para telefonar
telefonemas e e-mails promptly
19. O chave ao custo de lojas é localização ou mais precisamente tráfico de pé
20. Vender vossa companhia a um maior um se podes conseguir um preço bom

Ideias militares
Formação militar
1. Há nenhuma maneira de explicar o que o exército é gosta ou plenamente
preparar uma pessoa dantes de formação básica
2. O exército tem um diferente gracioso cultura e desenhou-o deste modo para
trazer pessoas dos fundos diversos juntos
3. O exército é difícil emocionalmente, não intelectualmente
4. A cada soldado é em primeiro lugar um soldado/de pé da infantería
5. Que aprendes em a formação básica se apellida habilidades de sobrevivência
do combate e tu treinam em cima lhes constantemente depois
6. A formação básica é o exército versão de uma avaliação psicológica
7. O exército intencionadamente pões-te embaixo acentuar para simular combate,
não para ser mau
8. O ponto de passar por um quarto gasista em o exército é para fazer seguro vossos selos de máscara corretamente e para motivar-te para pôr em vossa máscara tão depressa tão possível - vais ao quarto gasista em cada ano em o
exército
9. A melhora de valores do exército em cima qualquer coisa mais
10. O exército era demasiado fácil em treinar-nos para combate

Estereotipos militares
1. Membros de serviço são alguns das pessoas melhores nunca conhecerás
2. Nosso exército é de fato tão amável quando podem ser e ainda ganhar guerras
3. O exército Não tem nenhuma eleição em as guerras lutam em ou como lutam
em eles
4. O medo maior de qualquer soldado está servindo em combate
5. Todo mundo se pode apellidar atrás dentro dos primeiros 8 anos após que assinaturas acima
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6. O enlisted membro de serviço consegue pago demasiado pouco e as leis militares são unreasonably estritos
7. Coisa melhor para enlisted soldados para fazer para progresso é consegue
crédito universitário
8. As mulheres e os homens treinam juntos e servir do muito começando de seu
serviço - precisamos todo mundo nós bata para correr o exército
9. Um soldado disse o Perfurar Sargento seja gay e o Perfurar o sargento disse
não se preocupe e voltar para trabalhar
10. O soldado médio é em forma tão boa como um atleta olímpico
11. O exército esperas-te para ser bom em tudo

Minha Experiência Militar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dá 150% e seguir ordens imediatamente e farás bem anywhere em o exército
Era constantemente aterrorizado, cansado, e confiou em ninguém em o exército
Tive uma experiência de morte próxima em a lágrima quarto gasista
Eu nunca plenamente ajustado à cultura de exército porque eu nunca inclusive
pensado de mudar quem era
Escolhi o exército sobre os outros serviços porque quando o vi quando o serviço
do homem comum
Entendi a importância de uniões de trabalho durante minha formação em o
exército
Em nenhuma parte é mais deprimiendo que uma base de exército
A felicidade está sendo fosse do exército

Militar Reptos
1.
2.
3.
4.

Os sargentos têm o trabalho mais duro em o exército
Não se desculpa a um sargento, justo não ele outra vez
A maioria de pessoas não assinam acima para uma segunda visita
O exército é uma seção de cruz de América

Schizophrenia
Por que Suporto tão Bem
1. Aceitado precisei ajuda desde o princípio
2. Sentido afortunado não fui torturado ou queimado vivo ou inclusive teve que ir
para combater ou tortura formação
3. Tive uma niñez sã, normal
4. Nunca tomou fármacos ilegais ou fumou qualquer coisa
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5. Nunca cometido quaisquer delitos
6. Sempre em cima medicación
7. Suporte familiar grande
8. Suporte grande de Deus como nascido outra vez cristão
9. Consegue mais dinheiro como veterano com honorable volume
10. Tem sido capaz de manter eu ocupado
11. Vivo quase completamente independentemente

Experimentando Schizophrenia
1. Tudo stimuluses está intensificado
2. Adrenalina de causas para passar por veias constantemente enquanto a medicina fazes-te muito cansada
3. Sempre cansado e sempre famélico, beneficio quantidade enorme de importância devido a medicina
4. Doença solitária - acentuado fora em situações sociais
5. Muito literal e religioso
6. Com frequência adolecer ansiedade e transtornos obsesivos compulsivos
7. Consegue episódios regulares de depressão também
8. Medo as coisas irracionais que passam enquanto ao mesmo tempo sabendo
não é verdadeiro
9. Counseling Pessoas para vencer seu medo é ineficaz porque podes não fora de
pronto vosso cérebro porque o cérebro és
10. Não afeta inteligência
11. A maioria imposibilitando doença que não te mata
12. Tem que manter nível de tensão abaixo ou desfaz medicina
13. A medicina basicamente garantes-te conseguirá diabetes, pressão de sangue
alta, e doença de coração

Ideias de Desenho do site
1. Alice em wonderland como estranho e messy campo de desenho
2. Fácil de fazer efeitos especiais, mas muito duros de centrar coisas
3. Os desenhos têm que trabalhar em cima qualquer coisa de cartões empresariais
a cartazes
4. Fazendo um ayuno de ônus do sitio site é um campo de carreira inteiro de seu
próprio
5. Os lugares site são muito quebradizos e pode ser rompido muito facilmente
6. Todo mundo tem que estar de acordo em que características são disponíveis e
como trabalham
7. Múltiplo inteiramente software diferente e independente os motores têm que
mostrar os mesmos desenhos em a mesma maneira
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8. Nenhum assunto que está fato para o fazer mais fácil, cria diferente extremamente efeitos de lado mau
9. O campo de carreira está olhado abaixo a por programadores e diretores empresariais porque não é "hardcore/macho" bastante
10. Cada cliente trata gostas de um técnico e não te deixa para utilizar qualquer das
habilidades aprendeste
11. Todo mundo quer ser um desenhador e muito poucas pessoas são dispostas de
pagar qualquer coisa para ele
12. O desenho melhor ajuda o usuário entende o conteúdo melhor
13. Precisas desenvolver o julgamento para saber quando a e quando não para
seguir as regras
14. Se vosso desenho é feio, ilegible, ou pior que dantes de que o desenhaste, falhaste
15. O desenho é uma indústria de serviço e os clientes têm que não tem que saber
vosso processo de desenho, técnicas, ou ferramentas
16. A maioria de desenhadores mudanças pequenas constantes a seus desenhos
17. Seguindo abaixo os erros e os enganos é todo mundo é menos trabalho favorito
18. Gosto de desenho de site, porque muda rapidamente de maneira que sou sempre capaz de aprender coisas novas
19. Gosto do site porque meus desenhos e o conteúdo são sempre disponíveis em
sua forma mais tardia
20. Tem bastante experiência para saber o que tecnologias para evitar e qual uns
para adotar
21. A cada um de minhas decisões de desenho tem uma razão
22. Não sou dependente em cima qualquer programa de software para fazer desenho com
23. Não desenho para adiantou usuários porque são só 1% da população
24. Não tenho aprendido para programar porque há tanto software livre disponível

Influências filosóficas
Bíblico
Apóstol Paul
Apóstol John
Profeta Jeremiah
Profeta Nehemiah
Profeta Elijah
Rei Salomón
King David
Chinês
Chuang Tzu
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Hsun Tzu
Bodhidharma
Dogen
Têm Shan
Li Po
Teu Fu
Outro asiático e africano
A o-Ghazzali
Hafiz
Kabir
Kebra Nagast
Arcebispo Desmund Tutu
Existencial
Kierkegaard
Camus
Viktor Frankl
Tolstoy
Dostoevsky
Nietzsche
Renacimiento e Ilustração
Meister Eckhart
Erasmo
Montaigne
Berkeley
Locke
Spinoza

Escrituras mais tardias
Encontrando Ajuda Psiquiátrica Qualificada
É duro de encontrar serviço de saúde mental bom provedores, doença tão mental é
uma especialidad dentro de psychiatry e não só é seu dinheiro muito limitado em
aquela área, quando a maioria de pessoas com Schizophrenia é em cima governo assistência financeira, mas também que tende para ser muito desalentando para tratar e
a quantidade de burocracia implicou pode ser muito desilusionando para os provedores. Ademais, o (humano) o cérebro é a coisa mais complicada nunca temos estudado, em as ciências físicas.
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Era muito surpreendido para descobrir recentemente que há tratamentos para
Schizophrenia aquilo é eficaz, além da medicina e os tratamentos não são difíceis,
scary, dolorosos, ou caros. Não pus fora muita esperança que isto passaria porque a
quantidade de pesquisar goin a esta área tem que ser pequena.
Ainda não temos qualquer filme protagoniza quem estão abanderando nossa causa e
ele é muito duros para alguém com Schizophrenia para defender ao governo para pessoas com esta doença, devido a eles não fazendo bem embaixo tensão. Também,
Schizophrenia é bem mais duro de tratar que depressão e ansiedade, quando o o uma
desordem pensada mais que uma desordem de humor.
Para diagnóstico, precisas um psiquiatra, o qual está definido por ser alguém com um
doctorado em ambas medicina e psicologia, porque as medicinas e a doença afetam o
corpo, bem como a mente. Para prescrever, precisas um praticante de enfermeiro de
saúde mental ou alguém com um doctorado em ciências farmacêuticas, quando precisam a ao menos aproximadamente como os atos de medicina em vosso corpo. Para
counseling, os quais podem ser quaisquer/ou individuais ou grupo, o tratamento está
dirigido normalmente por um psicólogo com uns maestros ou doctorado em psicologia.
Que minha família tem encontrado é que algumas pessoas sem graus sabem muito sobre a doença em o tempo e ele é também comum de encontrar treinado e certificou
provedores que não sabem tanto sobre as doenças. Inclusive lendo uns quantos livros
bons e gastando em vários anos fecham a alguém com Schizophrenia te poderia dar
informação mais útil que muita formação formal dado a psiquiatras. Inclusive para
psiquiatras, a doença mental não é o foco principal em seu currículum.
Provavelmente já sabes isto, mas precisas ser prudente que olhas acima e inclusive
mais que aprendes de que leste on-line. Há muitos estuda aquilo diz que as coisas
gostam nutrição, fármacos ilegais, electro-terapia de choque, ou ajuda de práticas religiosa segura com Schizophrenia, mas muitos destes está escrito por não-os profissionais e qualquer não trabalham ou pode causar dor, vai contra vossas crenças, ou inclusive fazer a condição pior.
Creio, como nascido outra vez cristão, que há realidades espirituais além justos o
mundo físico e eu acham que muitas pessoas são misdiagnosed. É mais provavelmente para uma pessoa para ser que passa por um existencial ou midlife crise, tem
noite escura do alma, um desmembre emocional, tem uma condição psiquiátrica diferente, ou uma lista longa de outras condições com frequência confundidas com
Schizophrenia.
Mas contendo que estes são situações ou condições diferentes e estes teriam que ser
101 de 112

Temas Psicológicos completos 2
tratados de maneira diferente. Schizophrenia Não Te dá habilidades muito especiais e é
inteiramente uma incapacidade. Se verdadeiramente tens poderes especiais, então tu
provavelmente não ter Schizophrenia ou ao menos queres tratar aquela parte em uma
maneira separada.
Religião e psicologia modernas podem coexist, especialmente com cristianismo. A
mente senta entre o espírito e o corpo, de modo que um provedor definitivo utilizaria
um entendendo de todo três, em qualquer tratamento de qualquer condição. Mas por
agora, terás que a peça junta muitíssimo isto tu. Mas ainda, o conselho melhor é para
conseguir diagnosticado por um psiquiatra e então, segundo vosso diagnóstico, toma
medicina quando prescrito, dantes de que provas qualquer coisa mais.
Recomendo tratamento segundo o estabelecimento médico, inclusive ainda que não
sou um seguidor de qualquer estabelecimento, o qual não é para dizer que não-os
profissionais não têm ideias boas também. É justo gostar em o Internet, podes encontrar todas as classes de frescos pouco boutiques lojas, mas quando tratas coisas mais
importantes e tu não lhes querem screwed acima, vais com uma marca estabelecida.

Breakthroughs Em Schizophrenia Tratamento
Seja para um tempo longo em era-a médica moderna que o esteve pensado por mainstream o profissional certificou psicólogos que te não pode aconselhar alguém para
aplicar razonando à paranoia e delusions aquilo vindo com tipos seguros de
Schizophrenia e outras formas de psychosis. As opções de tratamento importantes únicas centraram ao redor tomando medicina e distraindo a pessoa da sintomas gostam
com de música e comprometendo em conversa.
Quando estive introduzido a meditación, quase faz 20 anos, descobri o zen meditación
budista onde te esvazio vossa mente de todo e o Tai Chi e Qi Gung meditaciones onde
utilizas movimento com meditación. Representei fosse como para fazer a meditación de
zen e conseguia vídeos para fazer o Qi Gong, mas não tive a energia emocional para
manter que faz a meditación de zen e não teve a habilidade de cometer a um programa
com o Qi Gong.
Esta classe de meditación que agora está sendo utilizado um um tratamento para
Schizophrenia se apellida mindfulness, o qual penso prove a Meditación de Ideia de
Theravada budismo. Esteja popularizado por Thich Nat Hanh e o livro Wherever Vais,
Ali És. Também tem sido administração de dor solicitado e morte counseling. Isto é um
bem mais rápido e mais fácil e tem sido exitosamente utilizado com meninos de idade
escoares meios médios.
O mindfulness a meditación não é aproximadamente emptying vossa mente de todo ou
concentrando em movimentos para saúde melhor. Mindfulness Está sendo consciente
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dos fenômenos ao redor tu em aquele momento particular e então o reconhecendo e
voltando a vossa respiração e reconhecendo pensamentos e sentimentos quando vêm.
Esta prática pode ser feita com uma pista de voz guiada ou inclusive justo em andar ao
redor de vosso neighborhood.
O ponto de praticar mindfulness para uma pessoa que trata delusions e a paranoia é
para trabalhar este músculo mental, de modo que podem fortalecer a parte racional de
sua mente e controlar seus sentimentos mais que ser controlados por eles. Como
cristão Existentialist Filosófico Taoist, não sou um favor de pensamento racional e concreto aproximadamente vida e problemas, mas realizei que o ponto de todo este aproximadamente está escolhendo e conseguindo controle de vossa vida de maneira que
podes evitar sofrimento desnecessário. Aqueles conceitos alinham muito com aquelas
filosofias.
Mindfulness Pode ser pensado de tão crítico pensando tão aplicado a vossa vida pessoal. Justo gosta não tenho nenhum controle sobre coisas externas como políticas ou
negócio, de modo que centro em cima melhorando minha vida própria. Isto é justo
como a oração de serenidad de St. Francis de Assisi utilizado endicción de anúncio
counseling. Inclusive ainda que o mundo externo é verdadeiramente doloroso, irracional, e fora de qualquer é controle, nossas vidas internas podem ser mais felizes e
fazer mais sentido.
Em razonar fora de paranoid pensamentos, trabalhamos contra a ameaça maior em
psychosis qual é ambigüedad ou o desconhecido. Se treinas-te para fazer algo por adiantado, adquire menos estresando mais tarde em cima quando tratas ele em uma situação estresanda. Pensas do palco de caso pior que é comum para pessoas que se
preocupam incessantly em uma direção positiva, mas pensas de palcos racionais
prováveis únicos.
Avalias gosta fazem em empresariais em que se apellida um custo-análise de benefício. Sou muito centrado em cima fazendo meu lugar site o mais possa ser e sou com
frequência pouco disposto de deixá-lo rompido, de maneira que fico acima de tardio
fixando-o. A coisa é ainda assim que a beleza de desenho de site é quando tu faz
enganos, ninguém morre. Quando pensas de algo mau passando, tens que primeiro
avaliar se é factually verdadeiro ou não e é útil de pensar sobre o pensado em aquela
maneira particular. Finalmente, pensas de evidência para um contra este palco que
passa.

Por que as coisas São A Maneira São
A maioria de pessoas ao menos tentam ser racionais, mas há uma tensão segura de
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achar que abraços o irracionais. Não é que teríamos que fazer todo para nenhuma
razão, mas às vezes a maneira vamos aproximadamente razonando pode ter alguns
efeitos de lado maus imprevistos.
Dantes de que se apellida a Ilustração que passado em o mid decimoctavo século,
muito o pensamento em o temporão moderno e premodern o mundo era mais similar a
que temos em o Médio Oriente hoje. Vemos só os efeitos de lado negativos de algumas
políticas muito específicas ali, mas temos perdido algumas coisas muito importantes de
pensamento tradicional.
tinha também muitas coisas que passou bem ao redor do tempo da Ilustração como a
Revolução Industrial, ideias econômicas modernas, e lei internacional. Isto todo passou
ao mesmo tempo Europa tão Ocidental dominou o mundial militarmente e politicamente
e correto após a cimeira e diminuição do mundo islâmico. Basicamente, o mundo moderno é uma criação da Europa Ocidental, mais especificamente o holandês a maioria
das ideias minus a revolução industrial (qual o inglês e então os americanos co-adotados). Isto era todo fato possível pela riqueza da América e a ideia de comércio mundial.
O chinês caiu detrás porque adotaram que se apellida agrarianism tão parte de Confucianism e o japonês não. Agrarianism É uma economia baseada em subsistence onde
o negócio principal é agricultura e o ponto é para romper inclusive e não comércio substancial em bens de luxo internacionalmente. O chinês não manteve uma frota grande
de barcos porque a maioria seus inimigos tradicionais eram inland (Turks, Mongols). O
japonês não inclusive existir como país unido até que sobre o período moderno temporão, o qual era muito tempo após a cultura chinesa teve peaked e Chinesa já tinha
existido para milhares de anos.
Tão que isto todo mau e por que é isto um problema? Este mundo atual é um mundial
dominado por riqueza e poder com o uso de religião para justificar este baseado em a
ideia que as pessoas ricas são ricas porque são mais morais que outros. Chinesa moderna e a maioria de Ásia Do sul e Do este corre a mesma maneira. Atualmente para
tudo intents e propósitos nossas funções mundiais inteiras quando um economia giganta e muito dele também trabalha tão um estado de polícia giganta. As áreas importantes únicas do mundiais quais são controle outs é Rússia, o Médio Oriente e África,
não coincidentally, a parte mais religiosa do mundo, ambos cristianismo mais importante e Islã secondarily.
De modo que por que é este mau? O problema com riqueza e poder como os sinais de
moralidad é que as ideias básicas de religiões mundiais importantes são opposed a
esta ideia, para razão boa. Os problemas da maioria de pessoas estão unidos a sexo
ou dinheiro. O tradicional worldview vê estes como problemas e o modernos worldview
como nossa produção cultural mundial que centros ao redor Hollywood promove estes
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duas coisas como necessários para realismo ou criatividade pessoal.
A economia inteira e as coisas necessárias a que consideramos para ser o mundo
moderno está baseado em cima azeite que a maioria de reservas são em a Rússia,
Médio Oriente, e África. Medicina moderna que salva menos de mata é inteiramente
baseado em disposable contêiners plásticos. Computadores, os quais estão utilizados
para conseguir vossa comida em vossa mesa dantes de que pudre, requerer um intercâmbio delicado de bens que abarca o balão inteiro, especialmente em Ásia Do este.
Isto cria uma sociedade muito quebradiza porque a comunidade empresarial ainda está
provando para basear nossa vantagem econômica inteira em ser eficaz/barato como
possível a expensas de todo mais.
O obstáculo grande temos colado que não podemos conseguir ao redor é que este inteiro worldview está baseado em continual crescimento para sempre. Uma vez somos
já não capazes de expandir nossa economia indefinidamente, então todo mundo
começa conseguir mais pobre. O obstáculo a continual o crescimento é azeite e a
quantidade de azeite podemos utilizar está nivelado fora. Ninguém em o mundo está
conseguindo mais rico a não ser que a expensas de outros doravante. O iPhone era as
últimas pessoas de coisa comprou aquilo tem significativo markups que as pessoas
queridas e mais as pessoas compraram tudo com margens significativas que precisaram era ao menos faz uma geração.
Todo mundo agora quer fazer mais o dinheiro que vende material, mas ninguém quer
comprar qualquer coisa. A coisa óbvia única qualquer seria disposto de comprar é Internet e energia alternativos segurança/de intimidem que é ambos consideraram unpatriotic. O mais lucrative a coisa agora é a informação das pessoas mas o governo e a indústria só comprarão tanto especially quando aprendem mais e mais que há menos
valor e habilidade de conseguir valor fora desta informação que eles realizam. As pessoas não vão comprar muito de qualquer coisa tão já não têm qualquer dinheiro extra,
nenhum assunto que bem o anuncias e o governo pode só uso de marca de tanto dado
quando mostrado pelo continual tiroteios escoares que é o governo não pode parecer
para impedir.
De modo que o mundial hoje parece muito bem explicado pelas crenças e comportamento dos grupos rivais, mas se não queres aceitar que nós, quando pessoas, é de
fato o problema à sobrevivência de mundo moral, que parece para ser mais positivo a
justo dizer as coisas não fazem sentido. Alguns das maneiras extremas as pessoas ricas vão conseguir mais dinheiro e seu unwillingness a inclusive considerar outras
maneiras de ganhar dinheiro a som muito gosta deles é adictos. Poderíamos conseguir
livrados de terrorismo instantaneamente por qualquer todo mundo apalabrando nunca
informar atividade terrorista ou aceitando que isto é um custo inevitável de manter uma
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trutura crítica ao redor do mundo.
De modo que o problema em nosso mundo é que somos starved para uma relação
com Deus e a outra parte do mundial aquilo resiste este anti-Deus uma economia
mundial tem um muito negativo e violento entendendo de Deus. Nós ambos precisam
aceitar que não podemos mudar a maneira outras pessoas querem viver suas vidas e
nós têm tantas coisas estamos fazendo incorretos em nossos mundos próprios quiçá
queremos pensar aproximadamente que dantes de criticar as eleições de outras pessoas. Também, o coisa que possivelmente nos poderia reunir poderia ser cristianismo.
Mas reunindo-nos não tem parecido para trazer paz a nossa sociedade também não.

Por que Provo Pensar Irrationally
A maioria de pessoas tentam acercar o mundo em uma maneira lógica, mas em minha
experiência em tratar mais as coisas tenho teve que desde faz muitos anos, tenho encontrado que faz mais sentido justo para aceitar que as coisas não fazem sentido. Evidentemente, isto cria a outros problemas gostam em tratar Schizophrenia, onde é a de
minha vantagem para fazer um esforço extra para provar para pensar através de coisas
rationally.
Minha primeira introdução a barbaridad como a maneira normal das coisas que trabalham era em o exército. Lembrança temporã em cima em básico treinando que conseguiríamos uma forma e nós não foram para o encher fora, até que estivemos instruir
como a por o perfurar sargento. Se alguém começou encher o fosse, esteja rasgado
acima e tiveram que escutar a como para o encher fosse. Cruzaríamos fora alguns elementos e escrever em outros. A maioria do espaço em as formas nós nunca enchidos
fora em absoluto.
O Perfurar os sargentos eram maioritariamente muito sérios aproximadamente tudo,
mas um das poucas coisas que lhes fez o riso é que o governo passou uma lei para a
redução de papeleo. A maneira isto esteve implementado era que tivemos que encher
fora de um papel adicional para este. Anos mais tarde realizei o ponto do papeleo. Ele
basicamente trabalhos como contrair onde o enchendo fosse reconhece legalmente
que o congresso de lei tem passado está sendo followed corretamente e é uma
maneira para aqueles seguindo a lei para mostrar têm complied.
Apesar de que tenho ouvido que os agentes conseguem formação muito diferente, o
enlisted formação tive em o Exército basicamente era que tu justo qualquer coisa estiveste deicho com todos os pontos e vírgulas sem pensou tão a se faça sentido ou
não. Éramos como as armas e pernas ou formigas de trabalhador do militares e os
agentes e NCOs tão alguma extensão era os cérebros. Não importe se faça qualquer
sentido. Não seja nosso trabalho para considerar aquela possibilidade. Isto é provavelmente a razão de núcleo por que é duro de ajustar ao militar vs. modo de vida de civil e
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mais as pessoas só fazem grandes em um ou o outro.
Tão após que deixei o militar e foi a universidade, estive introduzido a taoísmo e Confucianism em minha Classe de Literatura chinesa I originalmente tomou porque tentava
aprender chinês quando transferi à universidade local após que conseguia todos os
créditos que poderia em a universidade de comunidade. Era horrid em ele tão era em
francês em instituto. Justo vá demasiado rapidamente para mim. Mas entendi a filosofia
bastante bem especialmente taoísmo de meu muito primeiro lendo de Chuang Tzu.
Sentido de marcas do taoísmo se entendes Confucianism, o qual era familiar a mim devido a como meu abuelita e tios do lado de minha mamãe actuado e semelhanças ao
exército. Confucianism É tudo sobre maneiras e respeito para aprender. Em Chinesa
tradicional, o governo controlou tudo empresarial e o Imperador empregou diretores
para correr o cultivando qual era a maioria da economia. A base para seleção era por
tomar um exame de serviço público onde provaste que bem entendeste Confucianism
por escrever poesia. Educação, não empresarial, lei, ou warfare era o ideal mais alto
para profissão.
Tão tão em mais chinês de coisas, há uma uma dualidad a cada qual das ideias básicas, popularizados pelo Yin Yang símbolo. Em Confucianism, todo mundo tem uma
faixa segura em a hierarquia clara e cada decisão fizeram é inteiramente político. Em
taoísmo, o bem mais alto é sobrevivência e a evitación de dor desnecessário. O
taoísmo em Chinesa antiga era gosta cair fora de sociedade e era contador à ideia de
qualquer política. O taoísmo era sempre associado com escrever poesia e bebendo
vinho. Se falhaste vosso exame imperial ou esteve colocado em Chinesa Do sul, vossa
eleição alternativa era para ser um Taoist salvia.
Confucius Posto o lugar para taoísmo quando diga que o idiota de povo era mais sensato que ele. Budismo de zen é uma classe de híbrido entre taoísmo e budismo, mas
em budismo de prática e Confucianism ter mais em comum que taoísmo. Isto é porque
budismo e Confucianism é reflectante e mental, o taoísmo é mais físico e impulsivo
como um animal vs. uma pessoa. É com frequência descrito tão espontaneidad.
Neo-Confucianism (Começando em 1000 ANÚNCIO) toma ideias de budismo para proporcionar uma metafísica, tão tradicionalmente medicina e filosofia chinesas nunca perguntaram a qüestão de por que, mas como (ou a maneira). O rationale para ambos
Confucianism e o taoísmo era que as dinastías chinesas anteriores seguiram que nós
agora taoísmo de telefonema e Confucianism ideias e Confucius e Lao Tzu era aliás
não original em suas filosofias senão quis trazer coisas atrás a uma era dourada melhor antigamente.
Cedo após que isto, aprendi desenho de site porque tive uma sensibilidade às substân107 de 112
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cias químicas e ele era o coisa poderia fazer que poderia evitar ser ao redor limpando
substâncias químicas. Desenho de site é irracional também e tem conseguido mais tão
tão tempo quando progrediu. Em desenho de site hoje, tens que fazer o mesmo trabalho de desenho em cima tudo de um selo de franqueio a um cartaz, o qual nunca tem
sido o requisito para qualquer outro tipo de desenho em história. Os efeitos especiais
são muito fáceis de fazer, mas é quase impossível de centrar coisas especialmente verticalmente, qualquer classe de colunas, ou plotando sem tajantes do direito de página
no meio da frase (verticalmente).
Um dos problemas grandes hoje é que os requisitos das pessoas para desenho de site
nem sequer poderia ser plenamente possível geometricamente em o mundo físico.
Primeiro, algumas pessoas ainda estão provando para fazer páginas de site que é basicamente escrito ou graphically documentos intensos onde outros estão tentando fazer
uma programação muito sofisticada sistema fora de exatamente as mesmas técnicas e
com o mesmo conteúdo. A outra coisa que as pessoas querem fazer com desenho de
site é para fazer se desenhe e o outro questionably fisicamente possível são quer pôr
coisas aleatórias a um espaço sem saber qualquer coisa aproximadamente lhes incluindo dimensões, tipo de meios de comunicação, ou proporções. E a regra maior do
site é que tudo criou por adiantado precisa trabalhar para sempre em qualquer tecnologia futura com as mesmas técnicas.
De modo que tenho pensado de um modelo para pôr estas coisas a um marco conceitual para combinar ambos os elementos racionais e irracionais a com exatidão refletir vida e integrar a minhas crenças e experiências enquanto ainda me dando paz de
mente. Há 3 níveis básicos. O primeiro nível está aburriendo e rutinario e bastante
racional e previsível. O segundo nível implica possibilidade e sorte e está conduzido
pelas decisões da probabilidade e as pessoas. O terceiro nível é Deus e Seu propósito
que trabalha em o mundial bem como Sua intervenção divina direta.

Lições de niñez em Religião
Dois dos reptos grandes tenho tido que tratar de uma idade temporã era um problema
de raiva e um silliness problema, o qual bem mais tarde realizei estiveram relacionados. Tinha mascarado meu problema de raiva com minha silliness problema. Isto suportando a estratégia finalmente caiu aparte em minha primeiras poucas semanas em o
exército. Esta classe de posto em uma personalidade importante muda aquilo me fiz
bem mais sério, tendo pouca paciência, e tendo um sério self problema de étima.
Após deixar o exército dantes de minha visita era acima e não sabendo em o tempo
que tive Schizophrenia, encontrei em universitário que não fui bem em empresarial
quando tinha planejado para uma carreira em e descobriu que era bem em filosofia e
escritura. Após buscar um número de anos após deixar o militar de ajudar explicar-me
além justo sendo único, eu finalmente encontrado que uma combinação do existencial108 de 112
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ismo cristão e o taoísmo Filosófico explicaram estas vistas incomuns tive de niñez e me
dei um marco para tratar meus falhanços em o militares e universitários e mais tarde
Schizophrenia.
Sempre tinha sido um nascido-outra vez cristão de uma idade temporã, mas com frequência entrei argumentos com outros aproximadamente o e isto com frequência fez
meu enojado e era divisivo. Finalmente vim à conclusão pouco dantes estive diagnosticado que seja vão de argumentar aproximadamente religião quando ninguém muda
sua mente devido a argumento. Também vim à conclusão que falando aproximadamente ele em uma menos maneira pessoal e emocional e mais de um ponto de vista
acadêmico, falando aproximadamente a religião devinha menos divisivo e mais civil.
Eu também aprendido em universitário que a coisa maior que para cristianismo em
95% do mundo era sua associação com Imperialismo americano (o Sistema Econômico
Mundial Moderno, Estado de Polícia Mundial Segredo, e Cultura de Hollywood). A
maioria de coisas ouves aproximadamente bem cristãos sabidos em cultura popular e o
bem sabido televangelists é que são extremamente conservadores, ricos, potentes, e
agressivos. Sempre tenho sido um liberal ambientalmente e os direitos animais sensatos e desde meu primeiro trabalho importante (servindo em o militar) tenho sido liberal em prazos de direitos de trabalho e ajuda financeira para o pobre.
De modo que vejo um lugar em cristianismo para trazer o Gospel a um novo demográfico não servido por politicamente conservador evangelicals. Estou apontando para o
buscador (o não ainda crente mas interessado em coisas espirituais). Não sou preocupado com apelar a outros cristãos, quem pensam não sou fiel para coisas não entendem. Tenho escolhido ir aproximadamente isto em uma maneira diferente em parte devido a minha personalidade e em parte porque tantos cristãos têm provado a rota mais
popular e acrescentando um mais àquilo faria menos diferença que tomando e inteiramente aproximação diferente.
Acho que se alguém verdadeiramente busca Deus, terminarão com fé em Cristo.
Primeiro precisam começar lendo outra vez e segundo precisam começar sendo mais
críticos em seu pensamento. Gostaria de dar lhes um pouco a informação a pessoas
interessou para ajudar-lhes criticar o estabelecimento e então motivar-lhes para ler a
Biblia. Um das partes importantes de minha escrevendo que muitos cristãos encontram
culpa com está criticando a muita igreja paralela diferente organizações quando eu
todo do estabelecimento (e seu suporte cego para o estabelecimento). Minha resposta
é que não sabes a mente do deus e eu podem ouvir Sua voz diretamente e não te precisa para entender Deus e a Biblia.
Sou um nascido outra vez cristão e sou único e sigo a Biblia o mais sê que. Não apoio
o Governo Mundial e nunca . Não me preocupo quanto tempo tentas explicar a mim
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que a Deus gosta de pessoas ricas e potentes e odeia o pobre e precisado, não acho
que um sistema que está baseado em cima a cobiça é Bíblica. Também penso para
todo o positives e negatives deste mundial que esta classe de mundial é um do poucos
I poderiam fazer mais de justos sobreviver em.
Não creio aquele Deus é conservador ou mainstream e acho que há ample evidência
tudo através da Biblia que o deus nos quer governar diretamente e comunicar
connosco diretamente. A maneira única de mudar nosso mundo é através da oração e
ele é também o mais seguro. A coisa única podemos todos mudam é em como vivemos
nossas vidas e como pensamos sobre coisas.
Tenho escolhido cometer uma porção boa de minha vida que estuda religiões comparativas para várias razões:
•

•
•
•
•
•

•

•

Desfruto estudar abut outras culturas e as culturas tradicionais têm que ser estudadas com seus sistemas de crença quando aquilo era que era mais importante
a eles
É um muito melhor maneira de ir sobre self psicologia de ajuda como as respostas é mais profunda
Como pode sabes o cristianismo é verdadeiramente melhor se não estudas
(outro) as opiniões dos povos?
As objeciones a estudar "a filosofia Oriental" está baseada em cima ignorância e
estereotipos culturais em nossa cultura popular
Elegendo e escolhendo só alguns aspectos de filosofias asiáticas para adotar é
perfeitamente aceitável (justo não do Abrahamic fés)
Historicamente, os filósofos maiores eram com frequência igual como os mais
prontos e mais devout teólogos cristãos (o trinity conceito e utilizando razão em
teología tanto vir diretamente fora das tradições de antigos greek paganos pensados)
Tai Chi E outras artes marciales, Feng shui, e a medicina chinesa Tradicional é
tudo diretamente baseado em cima taoísmo, budismo, e Hinduismo e está aceite
por evangelical igrejas
A Oração de Serenidad de Francis Santo é um bom summation da filosofia de
taoísmo

Mindfulness 2.0
Estou continuando aprender sobre mindfulness meditación, de modo que estou dando
uma ideia melhor de que é e como possa ser útil em tratar Schizophrenia, quando o
tempo passa de longo. Antes de mais nada, o tratamento melhor e primário para
Schizophrenia é ainda as medicinas psiquiátricas prescreveram por um profissional de
saúde mental. Há muitos erros sobre mindfulness quando é um conceito subtil.
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Essencialmente, qualquer quem tem tentado tratar perturbando a pensamentos gostam
de em dor físico, a ansiedade ou o vício tem encontrado que provando não para pensar
aproximadamente lhes quase sempre dirige a um resultado negativo, onde consegues
o exato oposto de que queres. Isto é por que tu compromete em que poderia ser descrito em não-que pensa não em mindfulness qual significa que não provas para pensar ou não pensar sobre os pensamentos de perturbar.
Muitas pessoas que têm sido em o campo de saúde mental, quem trabalham com o
mentalmente doentes tem muito tempo considerou qualquer classe de counseling como
ineficaz em tratar Schizophrenia. Esta aproximação nova com mindfulness não vai contra esta realidade. Não provas para razonar fora de uma pessoa mentalmente doente
delusions ou paranoia a convencido lhes não são reais.
Estes pensamentos são tão reais às pessoas quando o tempo é a todo mundo. Finalmente todo físico é impermanent e finalmente uma ilusão. Mas quando experimentamos dor, nos jogo atrás ao meio de nosso mundo físico com tal força que não podemos
agüentar atrás que reais é a nós.
Tão mindfulness é uma habilidade que necessidades de ser praticadas para ser eficazes. Em mindfulness, deixaste os pensamentos vêm e ir e notar-lhes sem formar julgamentos. É gostar quando tentas aceitar vossa vida quando é que aprendes para
aceitar vossas limitações não tão pontos de padecer mas singelamente como realidade.
O mais pensas aproximadamente ou prova não para pensar sobre vosso sofrimento, o
pior consegue. A mente um trabalho bom de pôr as coisas juntas e fazendo sentido
dele e em um sofrimento de pessoa com paranoid pensamentos, o ponto de partida é o
medo. Então a mente tenta explicá-lo e em tão fazendo complexiones um quadro dele
aquilo consegue Mais elaborar e convencendo tão alimenta em vossa atenção.
Medo thrives em cima incerteza e uma maneira boa de limitar seu poder destructivo é a
justo aceitá-lo e deixado vá mais que provar para o lutar fosse ou figura fosse como
para o suprimir. A distração é também um método provado para tratar perturbando pensamentos, mas o problema é que tens um tempo duro que consegue para dormir, enquanto te estás tentando distrair de vossos pensamentos.
Estes teme unleash o vôo ou resposta de vôo, quando a parte do cérebro, aquilo ajuda
outros realizam que estes medos são irracionais está destruído ou não funciona corretamente em um sofrimento de pessoa com Schizophrenia. De modo que a estratégia
convencional com frequência utilizada em meditación mais clássica e maneiras diferentes da disciplina em desenvolvimento e o controle pensado são ineficaces em uma
pessoa com Schizophrenia mente.
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Com frequência pensamos demasiado e com consiga abrumado por quanta informação
é disponível hoje e ter um tempo duro que identifica que o apropriado e daí não é. Não
só é muita coisa não aprendizagem de valor ou encontrando soluções para, mas também muitos sentimentos estamos carregar com não precisa para ser plenamente examinado ou explicou. Com alguns aspectos de vida é bastante para aceitar que existem, inclusive ainda que nossas mentes não querem deixar os sentimentos vão.
Tanto como tentamos encontrar outras maneiras de fixar nossos problemas externally,
às vezes a solução melhor é para ejercitar nosso livre . Não podes escolher vosso DNA
ou vossa niñez, mas podes escolher como queres viver vossa vida. Realmente tens o
poder de pensar sobre que queres.
Não justo aceitar que tens que lutar vossa mente própria. Há nenhuma necessidade de
lutar, porque és já em controle. Se queres uma mente pacífica, já é, tão justo deixar ir
de vossos pensamentos violentos. Podes não sempre escolher o que pensamentos
queres deixado em vossa mente mas tu podem escolher o que pensamentos te obsedas com.
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