


Psikis (hantu) pengalaman

Dapatkah saya mengatakan bahwa psikis atau hantu ,.  Saya juga tiga puluh empat, hantu ini tidak muncul lama sekali sampai lima tahun.  Justru karena saya lupa apa yang terlihat di bulan apa, adalah yang usia, tapi saya tidak jelas.  
Pokoknya, itu adalah sesuatu yang kita tahu untuk melihat dan mendengar siapa pun cerita hantu Nante dari masa kanak-
kanak.  Jadi, saya juga berpikir bahwa seseorang tidak dapat melihat hantu, tidak terlihat sama sekali di mana saja.  Jadi, apakah Anda ada Nante hantu, saya pikir atau itu juga adalah.  
Tapi, jika ada cukup Nante hantu pengalaman, tapi saya tidak berpikir bahwa akan benar-
benar tertentu, tapi tetap saja itu tidak benar-benar melihat hal itu. 
 Dan saya juga tiga puluh empat, telah menjadi tua lima tahun.  Pada saat itu, karena itu adalah pengiriman surat kabar, pagi telah dikirim setiap hari menuju agen koran pada sepeda motor terjadi pukul tiga.  Dalam kehidupan pribadi dia sedang menonton, seperti foto psikis ini.
 
 Suatu pagi, dan di waktu gelap sebelum fajar pada pukul tiga untuk mengatakan, saya menuju ke dealer selalu naik sepeda dan sebagainya.  Ketika daerah perumahan jalan kecil rumah sering berjalan untuk menjawab jalan raya nasional, itu di ketika datang ke sebuah titik balik.  Musim adalah musim dingin.  
Namun orang-
orang seperti seorang wanita muda asing berdiri di putih kostum tipis berlengan pendek.  Saya pikir saya akhirnya keluar.  
Tidak merasa seperti daging dalam sesuatu semata-
mata cenderung merasa.  Wanita itu, pindah bergoyang sedikit.  Ada perasaan misterius.  Tapi, Ikazu berarti berhenti penuh karena mereka pergi bekerja, saya melewati sana.
 
 Beberapa orang gila untuk melihat hantu.  Saya juga Jika Anda tidak melihat sejumlah besar foto psikis, mungkin lucu.  Merasa bukan dari dunia ini, dia kemungkinan pasti kepala panik.
 
 
Lalu beberapa hari kemudian, ketika sama menuju untuk bekerja pada sepeda motor sebelum fajar, anak-
anak kecil akan dianggap diganti dari rumah keluar dari setiap orang.  Aku bangun Kana, aku memikirkan hal itu, tapi telah terjadi di pukul tiga pagi anak bahkan di bangun dan berpikir kemudian, dan saya pikir akan keluar dari rumah, ada psikis adalah, yang itu adalah berpikir.
 
 

 

 Kemudian setelah beberapa saat, sekarang adalah tengah pengiriman surat kabar, Anda datang dekat dengan rumah dalam waktu yang tidak masih malam fajar, adalah seorang wanita tua datang kimono dari sisi lain datang berjalan untuk meluncur ke jelaga jelaga dan tanah.  Dan aku berjalan ke rumah yang dibengkokkan ke kanan.  Melihat tempat di mana wanita pergi ke ketika melaluinya kemudian, di sana saya tidak memiliki satu pintu masuk di semua dinding.  Pasti itu akan menjadi hantu.
 
 Entah tiga ini juga adalah sebelum fajar.  Ghost atau lebih tepatnya psikis, atau saya pikir itu tidak tidak keluar ke tempat terang mungkin.
 
 Nah, juga disebut sebagai ada hubungan tentang hantu dan kelembaban.  Sebagai contoh, saya menempatkan sopir taksi adalah seorang wanita, ketika aku melihat pergi kemudian, lembar yang duduk di sana adalah sebuah cerita atau sesuatu yang basah.  Aku dimaksudkan untuk kelembaban, seperti dedaunan tanaman lebih tinggi di ruang di apartemen di Machida, Tokyo, satu malam ketika bahkan atau tidak menempatkan menempatkan air ke dalam wadah, sesuatu kaki adalah tanda yang datang ke ruangan.  
Aku sedang tidur di kasur, tapi perasaan yang tiba-
tiba menekan kedua tangan.  Tapi, pada saat itu saya tidak melihat apa-
apa.  Di antara mereka, bahwa seseorang mungkin pergi keluar, tangannya menjadi gratis.  Jadi, saya pikir apakah kelembaban dan hubungan adalah, Jika Anda menunggu terlalu lama dan membuang air dan sesuatu, tidak terjadi lagi itu.
 
 Sekarang, ketika Anda menulis ini, di luar hujan.  Kemarin adalah semua hari hujan.  Cerita ini justru saat seperti itu, bahkan psikis menjadi tergoda untuk menulis kisah nyata, hantu mungkin lebih suka kelembaban.
 
 
Yang pertama dari kisah nyata Fukuoka, Prefektur Fukuoka, adalah cerita di Sawara-
ku, jika Anda menulis lagi.  Benar-
benar saya tidak melihat hantu sampai.  Saya tidak tidak bisa melihat bahkan pergi ke Kegon Falls, tidak ada yang saya tidak merasa.  Hal itu juga didorong oleh impuls bunuh diri.
 
 
Dari pertama kali dilihat, maka, itu juga disesuaikan dengan atau saat melihat orang-
orang yang mungkin Roh Kudus di mana dan aula ibadah di kuil, tetapi baru-
baru juga telah melihat Roh Kudus karena tidak pergi ke kuil . 
 Selain itu, akan mencoba untuk menulis jika ada kesempatan. 
 

 


