


Психічні (привид) досвід

Можемо чи ми сказати , що псих�чний або

привид,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。 Я також

тридцять чотири, цей привид не з'являвся

взагал� до п'яти рок�в. 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。 Саме тому , що я

забув , що було видно в якому м�сяц�, який з

в�ку, але я не ясно. 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。 У всякому раз�, це те , що

ми зна�мо , щоб побачити чи почути будь Nante

привид �стор�ю з дитинства. 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。 Так що , я теж

думав , що н�хто не може побачити привид, не

дивитися на все в будь-якому м�сц�. 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。 Таким чином, ви

�сну�те Nante привид�в, я думав , чи це теж був

там. 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。 Але, якщо �

досить Nante привид досв�ду, але я не думаю ,

що буде на самому д�л� впевнений, але до сих

п�р це не було на самому д�л� бачив його.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 � ще мен� тридцять
чотири, став п'ять рок�в. 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。 У той
час, тому що це була доставка газет, вранц�
послав кожен день до газетяра на мотоцикл�
в�дбува�ться до трьох годин. 私生活では心霊写真の本な
ど見ていたのである。 В особистому житт� вона
спостер�гала, як псих�чний фотограф��
цього.
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。 Одного ранку, так � в темний час
доби до св�танку о трет�й годин� , щоб
сказати, я прямував завжди дилер �здити на
велосипед� � так дал�. 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。 Коли невелика
дорога житлово� площ� в будинку часто
працю� , щоб в�дпов�сти на нац�ональне
шосе, це було в тому, коли справа д�йшла до



шосе, це було в тому, коли справа д�йшла до
точки повороту. 季節は冬だった。 Сезон була зима. 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。
Тим НЕ менше , це люди що - щось на зразок
�ноземного молодо� ж�нки , стояв в б�лому
костюм� тонкий з короткими рукавами. 私は、ついに
出たと思った。 Я думав , що , нарешт� , з. 何か透けそうな感じで肉体
といった感じではない。 Чи не в�дчуваю , як плоть в чому -
то чисто ймов�рно , щоб в�дчувати. 少しその女性は、ゆ
らりと動いた。 Ж�нка, перем�щати погойдуючись
трохи. 神秘的な感じではあった。 Був та�мниче почуття.
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。 Але,
Ikazu означа� повну зупинку , тому що вони
п�шли на роботу, я пройшов повз там.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Деяк� люди з�йшли з розуму ,
щоб побачити привид. 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。 Я також Якщо ви не бачили
велику к�льк�сть псих�чних фотограф�й,
можливо, було см�шно. 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。 В�дчуття не з цього св�ту, в�
н , швидше за все , звичайно , голова
безконтрольного.
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。 Пот�м к�лька дн�в по тому,
коли те ж саме, очолюються працювати на
мотоцикл� до св�танку, маленьк� д�ти з
фрази будинку вийшов з будь-яко� людини. 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
。 Я прокидаюся Kana, я думав про це, але
сталося о трет�й годин� ноч� дитина нав�ть
п�сля � думати п�зн�ше, � я думаю , що вийде з
дому, там було псих�чне �, це думаю.
 

 

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
。 Пот�м через деякий час, в даний час �
середина доставки газет, ви наближа�теся
до будинку в час� , що не вс� ще н�ч
св�танок, стара ж�нка прийшла к�моно з
�ншого боку прийшли п�шки , щоб ковзати до
сажею саж� � землю. そして右に曲がってある家の中に入って行った
。 � я зайшов до хати , який згина�ться вправо
. 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。 Дивлячись на те м�сце , де
ж�нка ув�йшла в , коли через нього п�зн�ше,
там у мене не було один вх�д у вс�х ст�нах. 間
違いなく幽霊だろう。 Безумовно було б привид.
この三つはいずれも夜明け前である。 Або це три також до
св�танку. 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。 Дух або , швидше за , псих�чне,
або я думав , що це людина не вийшла до м�сця ,
може бути яскравим.



може бути яскравим.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Що ж, в�н також
сказав, пов'язан� для дух�в � вологи. 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。 Наприклад, я поставив
вод�й такс� ж�нка, коли я пом�тив , п�шов
п�зн�ше, лист , який сид�в � �стор�я або що -
то мокре. 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。 Я мав нам�р вологи, наприклад,
листя рослин вище в к�мнат� в квартир�
Мач�да, Ток�о, одну н�ч , коли нав�ть чи не
розфасован� покласти воду в контейнер, що -
то нога була ознакою входячи в к�мнату. 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。 Я спав на
матрац�, але в�дчуття , що раптово натиснув
обидв� руки. でも、その時は何も見えなかった。 Але, в той
час я н�чого не бачив. 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。 Серед них, що хто - то , ймов�рн
о , вийшов, його руки стали в�льними. 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。 Так що , я думаю , є чи волог�сть �
ставлення ма�, якщо ви будете чекати
занадто довго , � викинути воду � що - то, не
повторювалися , що.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Тепер, коли ви
пишете це, зовн� йде дощ. 昨日は一日中雨だった。 Вчора
був весь день дощ. 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。 Ця �стор�я , коли
саме так�, нав�ть псих�чна стати спокуса
написати справжню �стор�ю, привид може
в�ддати перевагу вологу.
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。 Перший з
реально� �стор�� Фукуока, префектури
Фукуока, �стор�я в Савара-ку, якщо ви
пишете б�льше. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 На самом
деле я н�коли не бачив привида до нього. 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。 I н�чого не
м�г бачити нав�ть не п�шов у Kegon пада�, я
н�чого не в�дчував. 自殺の衝動にも駆られなかった。 В�н
був також обумовлений �мпульсом
самогубства.
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。 З першого разу бачили, то вона була
також адаптована або при вигляд� людей ,
як� могли б бути Святий Дух на ходу � зал
відправлення культу в святилищах, але в останн�й час
також п�шли , щоб побачити Святого Духа ,
тому що в�н не ходить в храм ,
又、機会があれば書いてみることにする。 Кр�м того, в�н буде
намагатися писати , якщо � шанс.
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