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Kan jag säga spöke eller ande,. Jag kunde inte heller se på allt detta spöke trettiofyra, förrän fem år
gammal. Vi har glömt vilken månad i vad som såg ut exakt, eller ålder heller, även om han inte klart.
Hur som helst, är det en som alla kan se och höra Nantes spökhistoria från barndomen att veta. Så
tänkte jag att jag undrar också om inte någon spöke, men det var aldrig att se på alla som helst. Så
mycket så, eller var tänkt så, spöken och Nantes, existerar? Men, vi trodde att det ganska Nantes
upplevelser av spöken, du skulle verkligen där, men är inte att problemet faktiskt ses.
Och jag blev också trettiofyra, till fem år gamla. På den tiden, eftersom det hade en dagstidning, och
hade skickat varje dag mot Pressbyrå i sulkyn händer till klockan tre på morgonen. Det såg och det
psykiska fotografi i privatlivet.
Tiden i mörkret före gryningen, och var på väg till återförsäljaren på cykeln som vanligt vid 03:00 för
att säga att det på morgonen,. När jag sprang för att besvara den nationella vägen en bit hem
bostadsområde är stor, han var Nii när det kom till en vändpunkt. Säsong var vinter. Men sådana
människor som unga kvinnor något främmande dräkt tunn vit kortärmad han stod. Jag trodde att jag
var ute på sist. Det är inte en känsla som den kroppen för känslan som tycks visa igenom något.
Kvinnan flyttade Yurarito lite. Det var en känsla mystisk. Men åska, gick förbi anledning finns kvar
på att jag går till jobbet.
En del människor blev galen för att se spöket. När jag inte såg mycket av ande fotografi, kanske du
gick fel. Känsla, är inte av denna värld huvudet är att bli galen faktiskt.
Några dagar senare, när jag ledde till arbete på en motorcykel innan gryningen på samma sätt,
många människor kom också ut ett litet barn från vissa hus. Jag hade trott, och jag undrar om
spåren, men jag tror att ett barn som händer med 03:00 på morgonen i spåren tanke senare, och
undrar komma ut ur huset, är det, än var det psykiska är är tror jag.
Sen efter ett tag, mitt i dagstidning, När du kommer nära hemmet på den tiden på natten är inte
gryningen ännu, och gick en gumma kom kimono från över dit för att glida på marken och vara sot
sot nu. Och gick in i huset som är böjda åt höger. Om man tittar på var du gick kvinnan går in när
den passerar genom posten därifrån, var han inte en enda ingång i total väggen där. Det vore
definitivt ett spöke.
Är både före gryningen här tre. Och du kan tänka spöke eller ande som är, om inte inte komma ut på
en ljus plats kanske.
Tja, är jag sägs vara inblandad för fukt och spöken. Till exempel finns det en diskussion blad att när
taxichauffören bär kvinnan märkte att ha gått senare satt jag eller något var vått. Night där fukt och
bladverk anläggningen är hög i rummet i lägenheten i Machida, Tokyo, när du eller ens har lagt det
sätter vattnet i en behållare, tecken på något för att komma in i rummet foten var I. Jag sov på futon,



men känslan tryckt mot hans händer plötsligt gjorde. Men, det gjorde jag inte se någonting på den
tiden. Bland dem, gick förmodligen ut eller det som blev fria händer. Jag tänkte så, och undrar om
det finns ett samband med fukt, tänk om jag kasta vatten eller något, gjorde saker som det inte
händer igen.
När nu, jag skriver det här, är det regnar ute. I går regnade det hela dagen. Först när en sådan
berättelse som denna, det vill jag vill skriva en sann historia också psykiska, kanske spöke föredrar
fukt.
Sanna historien om den första är en berättelse i Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, om du
skriver mer. Jag såg inte spöket tills det verkligen. Jag kunde inte se någonting, inte ens gå till
Kegon Falls, och inte känner någonting. Jag var inte drivs av impulsen till självmord.
Efter såg jag för första gången, då var jag också anpassats eller synen av en person som verkar
vara den helige Ande vid helgedomen du går till helgedomar, men kan se den Helige Ande
förlorade också för att det inte går till helgedom nyligen .
Dessutom ska vi försöka att skriva om du har en chans.

Jag såg aura

Jag blev en mani ockult sedan jag var sexton år gammal. Så hade den aura som visste namnet från
tiden för den mindre, men aldrig sett på samma sätt som spöken.
Den aura, han hade aldrig sett igen, även från att titta spöke i mitten av trettiotalet.
Och blev det 21-talet då. Det är en ålder av Vattumannen. Jag tror det var runt maj 2001, såg jag
något i den information som finns där föreläsningar man vid namn Benjamin hävdar att Momochi
(Hyakusen) Palace Fukuoka Sawara-ku, Fukuoka. Och jag tror att vi går för att det var fri entré till
Momochi Palace cykel. Jag tillbringade min barndom som till sin natur är Sawara-ku är en plats
känner igen Momochi Palace. Det var den plats där du kan gå Kiyasuku.
Det är inte intresserad historien om de som hävdar att eftersom det var förenat med det ockulta.
På platser som gym, skulle hundratals kommit en del människor. Jag började runt klockan sex på
kvällen. Kaukasier av rent vitt hår var Benjamins påstående. Det var en kvinna bredvid en tolk, men
det var ungdomligt utseende denna man med en kvinna i 60-talet.
Story blev berättelsen om Maitreya. Så småningom är Maitreya bordas att hävda mr, tittade jag runt
folk i hallen.
"Nu är Maitreya tittar på dig genom ögonen på sin fordran."
Kvinnlig tolk sade saker.
Ögon och ansiktsuttryck i anspråk Mr vid den tiden var annorlunda än tidigare. Maitreya kommer
fortfarande besatt.
Därefter
"Jag kommer att skicka till dig en plats helande energi av Maitreya från och med nu."



Tolk pratade med.
Det var i ett tillstånd av sömnig något så att energi är vad som har skickats.
Det var upp till 10:00 runt oändligt Talk påstående. Även om vissa människor människor runt är de
ser ut att gå tillbaka snart.
Så, är den dagen över.
Sedan vid en senare tidpunkt, genom erfarenhet eller något energi på en viss plats, Minami-ku,
Fukuoka Takamiya, också, gjordes med kvinnor och tolkar hävdar Mr. Detta är också gratis. Jag har
fått i sulkyn där också, men det är köpt videon av Maitreya relaterat som säljer i lobbyn många
gånger det är för mycket fri är vad jag trodde. Boken om målningar av fordran målare som är den
ursprungliga Storbritannien såldes också där.
Och började också på kvällen, men mannen var ett fyrtiotal personer nu. Det finns inte mycket tal
om påståenden Mr denna gång. Först, jag bröt upp av män och kvinnor i det rummet så små
mötesrum gillar. Kvinnor, denna sido män i rad över nästa ansikte mot ansikte. Kvinnor och tolkar
hävdar Mr sitter i mitten av platsen för klassrummet tavlan om, är det av Hålla handen i form av så
rita en halvcirkel. Ryotonari min kurs, det är män. Person som sitter på första raden hålla hand med
kvinnor och tolkar hävdar Mr sida nära tavlan, om klassrum. Är ett tillstånd som sitter i en stol.
Jag har glömt det exakta namnet eller "energibalansen i universum" därifrån, få energin flödar
sorten. Andlig existens tycks flöda energin som mellanhand påståenden Mr.
Ledare i en grupp av ande som hade lett till Madame Vurabatsuki teosofins är fallet är Maitreya, är
det sagt att personer födda i Atlantis innan eller ungefär en miljon år. I och evolution, men Maitreya
är så att säga det och inte Gud. I, Buddha, tycks Kristus att ha arbetat under denna Maitreya. Du
säger och den äldste brodern av den mänskliga rasen.
Maitreya andliga väsen, men bilderna visas som en kropp med besannas är fortfarande kvar. Det
verkar ha dykt upp någonstans i afrikanska kostym klädd som en person på något i Mellanöstern.
Även ansikte var inför sådana människor som Mellanöstern.
Nu har det blivit ombedd flödande energi variation men är stängda ögon alla däremellan. Även om
jag tror att det var sist,
"Jag hällde energi Maitreya framtiden."
Kvinnor tolkar säga, energin skulle ha flödar. I mina öron och lite
"Titta. Öppnade ögonen"
Känn röst som den gjorde. Mr hävdar även att tysta människor i rummet förstås. Så öppnade jag
båda ögonen. Sedan såg jag, och aura. Att sitta i en stol blundat alla kvinnor, du sitter i rad innan
något meter och hålla händerna. Blå aura, är det inte? Har kommit upp runt huvudet på kvinnorna i
deras respektive.
Det var i ett cirkulärt runt huvudet. Man anser att tjugo centimeter långa kommer ut ur mitt huvud.
Beläget i spetsen blå aura kvinna alla horisontell rad. Det kom inte ut från platsen för den andra.
Bland dem var det upplöstes i slutet av dagen, men huvudet kan göra det konstigt när jag ser alltid



auran så.
För nu, i stället såg jag tydligt auran är det bara en gång på den tiden. I mitt fall kan jag inte se om
du inte har mitt handfat energi Maitreya.
Framtiden, du vet inte vad du ska göra för att bli, jag mår bra också är inte personen Nantes aura
ofta fortfarande.
Sedan en gång efter insamlingen av Maitreya relaterade, kommer det snart en sak av de enda
människorna i Fukuoka inte komma kvinnor och tolkar hävdar han nu, men inte gå.
Du har slutat efter allt jag försökte tänka varför, men det kan vara på grund av den fria. Det kommer
inte att begära pengar Nantes Maitreya eftersom andliga varelser, men det är tänkt, t.ex. kan bero
på sådana saker blir också svårt att spjut gratis. Men sedan har blivit ett hett ämne, t.ex. tagit en dyr
pengar till skumma organisationer relation med dessa nyligen, kanske du inte säga att det är gratis
för de fattiga.


