


Psychic (szellem) tapasztalatait

Mondhatjuk, hogy a pszichikai vagy egy szellem ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊

が全く見えなかった。 Azt is harmincnégy ez a szellem nem jelenik meg minden ötig

éves. 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。 Pontosan azért, mert elfelejtettem, hogy mi volt látható, milyen

hónapban, melyik az az életkor, de nem egyértelműen. 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。 Különben is, van valami,

hogy tudjuk, hogy nem látja vagy hallja valaki Nante szellem történet

gyermekkorától kezdve. 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。 Tehát, én is gondoltam, hogy nem lehet látni a szellem,

nem nézett egyáltalán sehol. 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。 Szóval, nem létezik Nante szellemek, gondoltam vagy ez is ott volt.

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。 De, ha van elég Nante szelleme

tapasztalatok, de én nem hiszem, hogy ez tényleg biztos, de még mindig nem volt

ténylegesen látta.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 És azt is harmincnégy vált öt éves. 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。 Abban az időben, mert egy újságkiszállítást reggel küldött minden
nap felé újságos egy motorkerékpár történik 03:00. 私生活では心霊写真の本など見
ていたのである。 A magánéletben ő figyelte, mint például pszichikai fényképét
a.
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。 Egy reggel, és a sötétben előtt hajnali 3:00 mondani, én
elindult, hogy mindig a forgalmazótól motorozni, és így tovább. 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。
Amikor egy kis út lakott területen, a ház gyakran fut, hogy válaszoljon a
nemzeti autópálya, ez volt az, amikor jött a fordulópont. 季節は冬だった。
Szezon tél. 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。 Mégis az emberek olyasmi, mint egy idegen fiatal nő állt a fehér
vékony jelmez rövid ujjú. 私は、ついに出たと思った。 Azt hittem, végül ki. 何か透
けそうな感じで肉体といった感じではない。 Nem érzem a hús valami puszta
valószínűséggel érzik. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 A nő, mozgathatók
imbolygott egy kicsit. 神秘的な感じではあった。 Volt egy titokzatos érzés. 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。 De Ikazu
jelent teljesen megáll, mert ment dolgozni, mentem már ott.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Néhány ember őrült, hogy a szellem. 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。 Azt is Ha nem lát sok
pszichés fotók, lehetett volna vicces. 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。 Érzés nem ez a világ, ő valószínűleg biztosan fej rohadt.
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。 Aztán néhány nappal később, amikor ugyanaz, mint



小さな子供が何人も出てきた。 Aztán néhány nappal később, amikor ugyanaz, mint
élén dolgozni egy motorkerékpár hajnal előtt, a kisgyermekek a mondat ház kijött
bármely személy. 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。 Ébredek Kana, gondoltam rá, de előfordult a három
órakor a gyermek még a nyomán, és úgy gondolja, később, és azt hiszem, el fog
jönni a házból, ott már a lelki is, a ez gondolom.
 

 

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
。 Aztán egy idő után, most a közepén egy újságkiszállítást közelítesz a ház
időben, ami nem mindig éjszaka hajnal, egy öregasszony jött egy kimonó a másik
oldalról sétált, hogy csúszik a korom korom és a föld között. そして右に曲がって
ある家の中に入って行った。 És amikor beléptem a házba, hogy van hajlítva, hogy
a jobb oldalon. 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。 Nézzük a hely, ahol a nő bement, amikor
rajta később, ott nem volt egy bejárat a falakat. 間違いなく幽霊だろう。
Határozottan lenne egy szellem.
この三つはいずれも夜明け前である。 Vagy ez a három is van hajnal előtt. 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 vagy inkább pszichés van, vagy azt hittem, hogy nem nem jön ki, hogy az a
hely, fényes talán.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Nos, azt is mondta, hogy
kapcsolatban a szellemek és a nedvességet. 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。 Például, hogy egy taxis egy nő, amikor észrevettem, eltűnt később, a
lap, hogy ott ült egy történet, vagy valami nedves volt. 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。 Célom a nedvesség,
mint a lombozat növények nagyobb helyiségben a lakásban a Machida, Tokió, egy
éjszaka, amikor még vagy sem tesz fel a vizet a tartályba, valami láb volt a
jele jön be a szobába. 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。 Aludtam a futon, de az érzés, hogy hirtelen szorította mindkét kezét.
でも、その時は何も見えなかった。 De abban az időben nem láttam semmit. 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。 Közülük, hogy valaki
valószínűleg kiment, keze szabaddá vált. 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。 Szóval, azt
hiszem, hogy a nedvesség és a kapcsolat az, ha túl sokáig vár, és dobja el a
víz, és az a valami, nem fordul elő újra, hogy.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Most, amikor ezt írom, a külső
esik az eső. 昨日は一日中雨だった。 Tegnap volt az egész napos eső. 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。
Ez a történet pontosan mikor ilyen, akár pszichikai válik a kísértés, hogy írjon
egy igaz történet, egy szellem szívesebben nedvességet.
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。 Az első az igaz
történet Fukuoka, Fukuoka prefektúra, egy történet Sawara-ku, ha többet ír. ほん
とに私はそれまで幽霊を見なかった。 Tényleg nem láttam a kísértet, amíg azt. 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。 Én semmit nem lehetett
látni még ment Kegon Falls, én semmit nem éreztem. 自殺の衝動にも駆られなかった
。 Azt is hajtott az impulzus az öngyilkosság.
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。 Az első alkalommal láttam, akkor azt hozzá kell igazítani, vagy a
látvány az emberek, akik lehet a Szentlélek útközben és hall az istentisztelet a



látvány az emberek, akik lehet a Szentlélek útközben és hall az istentisztelet a
szentélyekben, de az utóbbi időben is még, hogy a Szentlélek, mert nem megy a
szentély .
又、機会があれば書いてみることにする。 Ezen felül, akkor megpróbálja írni, ha
van esély.
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