


Psychic (φάντασμα) εμπειρίες

Μπορώ να πω ότι οι ψυχικές ή φάντασμα ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が

全く見えなかった。 Επίσης, τριάντα τέσσερα, αυτό το φάντασμα δεν φαίνεται

καθόλου μέχρι πέντε χρονών. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの

歳かは、はっきりしないのだが。 Ακριβώς επειδή έχω ξεχάσει τι είχε δει σε

ποιο μήνα, είναι ποια από την ηλικία, αλλά εγώ δεν κάνω ξεκάθαρα. とに

かく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。 Τέλος

πάντων, αυτό είναι κάτι που ξέρουμε για να δείτε και να ακούσετε κανέναν

Nante ιστορία φαντασμάτων από την παιδική ηλικία. それで、私も幽霊が見えな

いかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Έτσι, είχα επίσης

πίστευαν ότι δεν μπορεί κανείς να δει το φάντασμα, δεν φαίνονται καθόλου

οπουδήποτε. それで、幽霊なんて存在するのか、と思ったりした事もあった。 Έτσι,

δεν θα υπάρχουν Nante φαντάσματα, σκέφτηκα ή ήταν ότι ήταν επίσης. でも

、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っていたのだが、それで

も実際に見たことはなかったのである。 Αλλά, αν υπάρχουν αρκετά Nante

φάντασμα του εμπειρίες, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα ήταν πραγματικά

ορισμένα από, αλλά εξακολουθεί να έχει καμία πραγματικά δει.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Και εγώ, επίσης, τριάντα τέσσερα,
έχει γίνει ένα πέντε χρονών. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起き
てバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 Εκείνη την εποχή, επειδή ήταν
μια παράδοση εφημερίδας, το πρωί είχε στείλει καθημερινά προς τη
εφημερίδες σε μια μοτοσικλέτα συμβαίνει σε τρεις. 私生活では心霊写真の本など
見ていたのである。 Στην ιδιωτική ζωή αυτή είναι παρακολουθούσε, όπως
ψυχική φωτογραφία αυτή.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Ένα πρωί, και στο σκοτάδι χρόνο πριν από την αυγή
στις τρεις να πω, ήμουν με κατεύθυνση προς τον πωλητή πάντα βόλτα με
το ποδήλατο και ούτω καθεξής. 住宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走っ
ていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。 Όταν ένα μικρό δρόμο
κατοικημένη περιοχή του σπιτιού είναι συχνά τρέχει για να απαντήσει στην
εθνική οδό, που ήταν όταν ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή. 季節は冬だった。
Εποχή ήταν χειμώνας. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性み
たいな人が立っていたのだ。 Ωστόσο, οι άνθρωποι κάτι σαν μια ξένη νεαρή
γυναίκα στεκόταν στο λευκό λεπτό κοστούμι κοντομάνικο. 私は、ついに出た
と思った。 Νόμιζα ότι ήμουν τελικά έξω. 何か透けそうな感じで肉体といった感じ
ではない。 Δεν αισθάνονται σαν σάρκα σε κάτι τεράστια πιθανό να
αισθάνονται. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Η γυναίκα, μετακόμισε
ταλαντεύονται λίγο. 神秘的な感じではあった。 Υπήρχε ένα μυστηριώδες
συναίσθημα. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎてい
った。 Αλλά, Ikazu να σημαίνει τελεία επειδή πήγε να εργαστεί, πήγα
παρελθόν εκεί.



παρελθόν εκεί.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Μερικοί άνθρωποι ήταν τρελός για να δείτε το
φάντασμα. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。
Επίσης, Εάν δεν δείτε ένα μεγάλο αριθμό των ψυχικών φωτογραφίες, θα
μπορούσε να ήταν αστείο. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなり
そうなのだ。 Αίσθημα όχι αυτού του κόσμου, είναι ο ίδιος πιθανό σίγουρα το
κεφάλι φρικάρει.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Στη συνέχεια, λίγες μέρες αργότερα, όταν η ίδια
όπως είναι επικεφαλής να εργαστούν σε μια μοτοσικλέτα πριν από την αυγή,
τα μικρά παιδιά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αντικατασταθεί από το
σπίτι βγήκε από οποιοδήποτε πρόσωπο. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考
えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思
うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである。 Ξυπνώ Κανά, σκέφτηκα αυτό,
αλλά έχουν συμβεί στις τρεις η ώρα το πρωί, το παιδί, ακόμη και στον
απόηχο και να σκεφτούμε αργότερα, και πιστεύω ότι θα βγει από το σπίτι,
υπήρξαν ένα ψυχικό είναι, η είναι νομίζω.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Στη συνέχεια, μετά από λίγο, τώρα είναι η μέση μιας παράδοσης
εφημερίδας, θα έρθει κοντά στο σπίτι σε χρόνο που δεν είναι ακόμα νύχτα
ξημέρωμα, είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα ήρθε ένα κιμονό από την άλλη
πλευρά ήρθαν με τα πόδια για να γλιστρήσει σε αιθάλη αιθάλη και το
έδαφος. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Και μπήκα στο σπίτι
που είναι λυγισμένο προς τα δεξιά. 後からそこを通るときにその女性が入って行っ
た場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。 Κοιτάζοντας στον
τόπο όπου η γυναίκα πήγε σε όταν διαμέσου αυτού αργότερα, εκεί δεν είχα
μία είσοδο σε όλους τους τοίχους. 間違いなく幽霊だろう。 Σίγουρα θα ήταν ένα
φάντασμα.
この三つはいずれも夜明け前である。 Είτε αυτό τρεις είναι επίσης πριν από την
αυγή. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないか
と思ったりする。 Ghost ή μάλλον ψυχικά είναι, ή σκέφτηκα ότι δεν δεν
βγαίνουν στον τόπο φωτεινό ίσως.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Λοιπόν, που αναφέρεται
επίσης ως υπάρχει σχέση για φαντάσματα και την υγρασία. 例えばタクシーの
運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れ
ていたとかいう話がある。 Για παράδειγμα, έβαλα ένας οδηγός ταξί είναι μια
γυναίκα, όταν παρατήρησα είχε φύγει αργότερα, το φύλλο που καθόταν
υπάρχει μια ιστορία ή κάτι τέτοιο ήταν υγρό. 私が東京都町田市のマンションで
部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時
にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Είχα σκοπό να υγρασία,
όπως τα φυτά φύλλωμα είναι υψηλότερη στο δωμάτιο στο διαμέρισμα στο
Machida, Tokyo, ένα βράδυ, όταν ακόμη ή όχι να θέσει βάλει το νερό στο
δοχείο, κάτι το πόδι ήταν ένα σημάδι της έρχεται μέσα στο δωμάτιο. 私は布
団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Κοιμόμουν στο
futon, αλλά το συναίσθημα που ήταν ξαφνικά πιέζεται και τα δύο χέρια.
でも、その時は何も見えなかった。 Όμως, εκείνη την εποχή δεν είδα τίποτα. そ
のうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は自由になった。 Μεταξύ αυτών,
ότι κάποιος είναι πιθανόν να βγήκε έξω, τα χέρια του έγινε δωρεάν. それで、
湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は
起こらなかった。 Έτσι, νομίζω ότι αν η υγρασία και η σχέση είναι, Αν
περιμένετε πάρα πολύ καιρό και να ρίξει το νερό και το κάτι, δεν συνέβη
ξανά αυτό.



ξανά αυτό.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Τώρα, όταν γράφετε αυτό, η
εξωτερική βρέχει. 昨日は一日中雨だった。 Χθες ήταν όλη την ημέρα βροχής. こ
ういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもし
れない。 Αυτή η ιστορία με ακρίβεια, όταν αυτά, ακόμη και ψυχική γίνονται
στον πειρασμό να γράψω μια αληθινή ιστορία, ένα φάντασμα μπορεί να
προτιμούν την υγρασία.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Η πρώτη της
αληθινή ιστορία της Φουκουόκα, Νομός Φουκουόκα, είναι μια ιστορία στην
Sawara-ku, αν γράψω περισσότερα. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。
Πραγματικά δεν είχα δει το φάντασμα μέχρι να. 華厳の滝に行っても何も見え
なかったし、何も感じなかった。 Εγώ τίποτα δεν μπορούσε να δει ακόμη και
πήγε στο Kegon Falls, τίποτα δεν ένιωθα. 自殺の衝動にも駆られなかった。
Ήταν, επίσης, οδηγείται από την παρόρμηση της αυτοκτονίας.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 Από την πρώτη φορά που είδαμε, τότε, ήταν επίσης προσαρμοστεί
ή στη θέα των ανθρώπων που θα μπορούσε να είναι το Άγιο Πνεύμα εν
κινήσει και αίθουσα λατρείας στα ιερά, αλλά πρόσφατα έχει πάει να δει το
Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν πάει στο ιερό .
又、機会があれば書いてみることにする。 Επιπλέον, θα πρέπει να προσπαθήσει
να γράψει, αν υπάρχει μια πιθανότητα.
 


