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Kan jeg si spøkelse eller ånd,. Jeg kunne heller ikke se i det hele tatt denne spøkelse trettifire, inntil
fem år gammel. Vi har glemt hvilken måned i det som så nøyaktig, eller alder på heller, selv om han
ikke klart. Uansett, er det en som alle kan se og høre Nantes spøkelseshistorie fra barndommen å
vite. Så tenkte jeg at jeg også lurer på om ikke se spøkelset, men det var aldri å se i det hele tatt
hvor som helst. Så mye, eller var tenkt slik, spøkelser og Nantes, eksisterer? Men, tenkte vi at det
ganske Nantes opplevelser av spøkelser, ville du virkelig er der, men er var ikke at problemet er
faktisk sett.
Og jeg ble også trettifire, til fem år gamle. På den tiden, fordi det hadde en avis, og hadde sendt
hver dag mot aviskiosk i sykkelen skjer til tre om morgenen. Det er var å se på og denne synsk
fotografiet i privatlivet.
Tid i mørket før daggry, og var på vei til forhandleren på sykkelen som vanlig på tre for å si at det
morgen,. Da jeg løp for å svare Riksvei litt vei hjem boligområde er stor, var han Nii når det kom til
et vendepunkt. Sesongen var vinter. Likevel slike folk som unge kvinner noe fremmed drakt tynn
hvit kortermet han sto. Jeg trodde jeg var ute på siste. Det er ikke en følelse som kroppen for
følelsen som synes å vise gjennom noe. Kvinnen, flyttet Yurarito lite. Det var en følelse mystisk.
Men torden, gikk forbi årsaken til at det forblir på Fordi jeg går på jobb.
Noen mennesker gikk gal for å se spøkelset. Når jeg ikke fikk se mye av ånd fotografi, kan du gikk
galt. Feeling, er ikke av denne verden hode er en gal faktisk.
Et par dager senere, da jeg dro for å arbeide på en motorsykkel før daggry på samme måte, mange
mennesker kom også ut et lite barn fra visse hus. Jeg hadde trodd, og jeg lurer på om kjølvannet,
men jeg tror et barn skjer til tre i morgen i kjølvannet Gitt senere, og lurer komme ut av huset, er det,
enn det som var synsk er er tror jeg.
Så etter en stund, midt på avislevering, Når du kommer nær hjemmet på den tiden av natten er ikke
daggry ennå, og gikk en gammel kvinne kom kimono fra over dit for å skli på bakken og være sot sot
nå. Og gikk inn i i huset som er bøyd til høyre. Hvis du ser på hvor du gikk kvinnen kommer inn når
den passerer gjennom innlegget fra det, var han ikke en eneste inngang i totalt veggen der. Det ville
være definitivt et spøkelse.
Er både pre-daggry dette tre. Og du kan tenke spøkelse eller ånd som er, om ikke ikke komme ut i et
lyst sted kanskje.
Vel, jeg sa for å bli innblandet for fukt og spøkelser. For eksempel er det en diskusjon ark at når
taxisjåføren bærer kvinnen ble lagt merke til å ha gått senere, ble jeg sittende eller noe var vått. Natt
der fuktighet og løvverk plante er høy i rommet i leiligheten i Machida, Tokyo, når du eller selv har
satt det sette vannet i en beholder, tegn på noe for å komme inn i rommet foten var I. Jeg sov på



futon, men føler presset mot hendene plutselig gjorde. Men, jeg fikk ikke se noe på den tiden. Blant
dem, sannsynligvis gikk ut eller hvem, hendene ble gratis. Jeg trodde det, og lurer på om det er en
sammenheng med fuktighet, Hva om jeg forkaste vann eller noe, gjorde ting som det ikke skje igjen.
Når nå, jeg skriver dette, er det regner ute. I går ble det regn hele dagen. Først når en slik historie
som dette, er det jeg ønsker å ønsker å skrive en sann historie også synsk, kan spøkelse
foretrekker fuktighet.
Sanne historien om den første er en historie i Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, hvis du
skriver mer. Jeg fikk ikke se spøkelset før det virkelig. Jeg kunne ikke se noe, selv gå til Kegon
Falls, og følte meg ikke noe. Jeg ble ikke drevet av impuls til selvmord.
Etter at jeg så for første gang, da, jeg ble også tilpasset eller synet av en person ser ut til å være den
Hellige Ånd ved helligdommen du går til helligdommer, men i stand til å se den Hellige Ånd også
tapt fordi det ikke går til alter nylig .
I tillegg skal vi prøve å skrive hvis du har en sjanse.

Jeg så den aura

Jeg ble en mani okkulte siden jeg var seksten år gammel. Så, hadde auraen som visste navnet fra
tidspunktet for den mindreårige, men aldri faktisk sett på samme måte som spøkelser.
Auraen, han hadde aldri sett igjen, selv fra å se spøkelse i midten av trettiårene.
Og ble det 21. århundre da. Det er en alder av Aquarius. Jeg tror det var rundt mai 2001, så jeg noe
i den informasjonen som er der forelesninger mann ved navn Benjamin hevder at Momochi
(Hyakusen) Palace Fukuoka Sawara-ku, Fukuoka. Og jeg tror la oss gå fordi det var gratis inngang
til Momochi Palace sykkel. Jeg tilbrakte min barndom at, av natur, er Sawara-ku er et sted kjent
Igjen Momochi Palace. Det var et sted hvor du kan gå Kiyasuku.
Det er ikke interessert historien om de som hevder at fordi det var forbundet med det okkulte.
På steder som gym, ville hundrevis har kommet noen mennesker. Jeg begynte rundt seks om
kvelden. Kaukasisk av ren hvit hår var Benjamin påstand. Det var en kvinne ved siden av en tolk,
men det var ungdommelig utseende denne mannen med en kvinne på 60-tallet.
Historien ble historien om Maitreya. Til slutt, er Maitreya bordet for å hevde Mr., så jeg rundt folk i
hallen.
"Nå, Maitreya ser på deg gjennom øynene til hans påstand."
Kvinne tolk sa ting som det.
Øyne og ansiktsuttrykkene til påstander Mr. på den tiden var forskjellig fra fortiden. Maitreya vilje var
fortsatt besatt.
Deretter
"Jeg vil sende til deg åstedet helbredende energi av Maitreya fra nå."
Tolk ble snakket til.



Det er var i en tilstand av søvnig noe da at energi er det som har blitt sendt.
Det var opp til klokken rundt uendelige Talk påstand ti. Selv om noen folk folk rundt er de ser ut til å
gå tilbake snart.
Så, er den dagen over.
Så på et senere tidspunkt, etter erfaring eller noe energi på et bestemt sted, Minami-ku, Fukuoka
Takamiya, også, ble gjort på kvinner og tolker hevder Mr.. Dette er også gratis. Jeg har fått i
sykkelen der også, men det er kjøpt video av Maitreya relatert som selger i lobbyen mange ganger
det er for mye gratis var det jeg trodde. Book of malerier av krav maler som er den opprinnelige
Storbritannia ble også solgt der.
Og, begynte også i kveld, men mannen var omtrent førti mennesker nå. Det er lite snakk om
erstatnings Mr. denne gangen. Først brøt jeg opp av menn og kvinner i det rommet slike små
møterom liker. Kvinner, denne side menn på rad over neste ansikt-til-ansikt. Kvinner og tolker
hevder Mr. sitter i sentrum av stedet av klasserommet tavle om, er det for å holde hender i form av
så tegne en halvsirkel. Ryotonari min selvfølgelig, det er menn. Personen som sitter på første rad
holde hender med kvinner og tolker hevder Mr. side nær til tavle, hvis klasserommet. Er en tilstand
som sitter i en stol.
Jeg glemte det nøyaktige navnet eller "energibalansen i universet" derfra, får den energien som
strømmer variasjon. Åndelig tilværelse synes å flyte energien som mellomstasjon påstander Mr..
Leder i en gruppe av ånd som hadde ledet Madame Vurabatsuki av teosofi er tilfelle det er Maitreya,
er det sagt at folk født i Atlantis før eller om en million år. I og evolusjon, men Maitreya er så å si det
og ikke Gud. I, Buddha, synes Kristus å ha jobbet under denne Maitreya. Du sier og den eldste
broren til den menneskelige rase.
Maitreya er åndelig vesen, men bildene vises som en kropp med materialisere er fortsatt beholdt.
Det synes å ha dukket opp et sted i afrikansk drakt kledd som en person av noe Midtøsten. Også
ansiktet var ansiktet til slike folk som Midtøsten.
Nå har det blitt spurt strømmer energi variasjon, men er lukket øynene alle derimellom. Selv om jeg
tror sist det var,
"Jeg helte energi av Maitreya fremtiden."
Kvinner tolker si energien ville blitt flyter. I mine ører og en liten
"Look. Åpnet øynene"
Føl stemmen som den gjorde. Mr. selv hevder at tause mennesker i rommet selvfølgelig. Så åpnet
jeg begge øynene. Deretter så jeg, og aura. Sittende i en stol vendt det blinde øyet til alle kvinner,
sitter du i en rad før noe meter og holdt hverandre i hendene. Blå aura, er det ikke? Har kommet opp
rundt hele hodet av kvinnene i sine respektive.
Det ble ut i et sirkulært rundt hodet. Det føltes som tjue centimeter lang kommer ut av hodet mitt.
Ligger innerst blå aura kvinne alle horisontal rad. Det kom ikke ut fra plassen til den andre.
Blant dem, ble det oppløst ved utgangen av den dagen, men hodet kan gjøre det merkelig når jeg



ser alltid auraen sånn.
For nå, heller enn, jeg så tydelig aura det er bare en gang på den tiden. I mitt tilfelle, kan jeg ikke se
om du ikke har min vask energi av Maitreya.
Future, du vet ikke hva du skal gjøre for å bli, føler jeg meg bra er også ikke person Nantes aura
ofte fortsatt.
Så en gang etter samlingen av Maitreya-relatert, kommer det en gang en ting av de eneste
menneskene i Fukuoka ikke kommer kvinner og tolker hevder han nå, men ikke gå.
Du har sluttet etter alt jeg prøvde å tenke på hvorfor, men det kan være på grunn av gratis. Det vil
ikke be om penger Nantes Maitreya fordi åndelige vesener, men det er tenkt som kan være på
grunn av slike ting også blir vanskelig å spydet gratis. Men siden har blitt et hett tema som for
eksempel tatt et dyrt penger til lyssky organisasjoner forhold med disse nylig, kan du ikke si at det er
gratis til de fattige.


