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Voin sanoa aave tai henki,. Olen myös voinut nähdä kaikkea tätä ghost kolmekymmentäneljä,
kunnes viisi vuotta vanha. Olemme unohtaneet, mitä kuukaudessa, mikä näytti tarkalleen, tai ikä
joko, vaikka hän ei selvästi. Joka tapauksessa, se on yksi että kuka tahansa voi nähdä ja kuulla
Nantes kummitus tarina lapsuudesta tietää. Joten ajattelin minäkin ihmettelen, jos ei näe aave,
mutta ei koskaan nähdä ollenkaan missään. Niin paljon, tai oli ajatellut niin, aaveita ja Nantes ovat
olemassa? Mutta ajattelimme melko Nantes kokemuksia aaveita, haluat todella siellä, mutta ei ollut,
että ongelma on todella nähnyt.
Ja olen myös tuli kolmekymmentäneljä, viisi vuotta vanha. Tuolloin sillä oli sanomalehden toimitus,
ja oli lähettänyt joka päivä kohti kioski pyörä tapahtuu kolme aamulla. Se oli katsomassa ja tämä
psyykkinen valokuvan yksityiselämässä.
Aika pimeässä ennen aamunkoittoa, ja oli menossa jälleenmyyjä pyörä kuin tavallisesti kolme
sanoa, että on aamu,. Kun juoksin vastaamaan valtatien vähän matkaa kotiin asuinalueella on
suuri, hän oli Nii kun se tuli käännekohta. Kausi oli talvi. Silti tällaisia ihmisiä kuin nuoria naisia 
jotain ulkomaalainen puku ohut valkoinen lyhythihainen hän seisoi. Kuvittelin ulos viimeksi. Se ei
ole tunne, kuten elin tunne, että tuntuu näyttävän kautta jotain. Nainen, muutti Yurarito vähän. Se oli
tunne salaperäinen. Kuitenkin ukkonen, ohitti syy siellä pysyy Koska menen töihin.
Jotkut ihmiset sekosi nähdä aave. Kun en nähnyt paljon henki valokuva, saatat meni pieleen.
Tunne, ei ole tästä maailmasta pää on hulluksi todellakin.
Muutamaa päivää myöhemmin, kun lähdin töihin moottoripyörän ennen aamunkoittoa samalla
tavalla, monet ihmiset myös tuli ulos pieni lapsi tietyistä talosta. Olin ajatellut, ja ihmettelen jos
vanavedessä, mutta mielestäni lapsi on tapahtumassa kolme aamulla vanavedessä Koska
myöhemmin, ja ihme tulla ulos talosta, se on, kuin oli psyykkinen on on mielestäni.
Sitten sen jälkeen kun, keskellä sanomalehden toimitus, kun tulet lähellä kotia aikaan yöllä ei tule
mieleen vielä, ja käveli vanha nainen tuli kimono tuolta liukumaan maahan ja olla noki noki nyt. Ja
meni talossa, joka on taivutettu oikealle. Jos katsot missä meni naisen tulee, koska se läpäisee post
sieltä, hän ei ollut yksi sisäänkäynti yhteensä seinällä. Olisi varmasti aave.
Ovat molemmat ennen aamunkoittoa tämän kolmen. Ja voit ajatella aave tai henki eli onko ei tule
ulos valoisa paikka ehkä.
No, minä sanotaan olevan osallisena kosteutta ja kummituksia. Esimerkiksi on puhuttu levyn, että
kun taksinkuljettaja on kuljettaa nainen oli huomannut käyneen myöhemmin, minä istuin tai jotain
oli märkä. Yö joissa kosteutta ja lehtien kasvi on korkea huoneen huoneisto Machida, Tokiossa,
kun sinä tai edes laittaa sen laittaa vettä säiliöön, merkki jotain tulla huoneeseen jalka oli I. Olin
nukkumassa futon, mutta tuntuu vasten kätensä yhtäkkiä teki. Mutta, en nähnyt mitään tuolloin.



Niistä luultavasti meni ulos tai kuka, kädet vapautuivat. Ajattelin niin, ja tietää, onko suhde
kosteutta, Entä jos heitä pois veden tai jotain tuollaista ei tule toistumaan.
Kun nyt olen tätä kirjoittaessa ulkona sataa. Eilen satoi koko päivän. Vasta silloin, kun tarina näin,
se haluan halua kirjoittaa tositarina myös psyykkisiä, aave ehkä mieluummin kosteutta.
Tositarina ensimmäinen on tarina Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka prefektuurissa, jos kirjoitat
enemmän. En nähnyt aave, kunnes se todella. En voinut nähdä mitään, edes mennä Kegon Falls,
ja ei tuntunut mitään. En ohjaa impulssi itsemurhan.
Nähtyäni ensimmäistä kertaa sitten, olin myös mukauttaa tai silmissä henkilö näyttää olevan Pyhän
Hengen pyhäkkö menet pyhäkköjä, mutta voi nähdä myös Pyhä Henki menetetty, koska se ei mene
pyhäkkö äskettäin .
Lisäksi meillä on yrittää kirjoittaa, jos sinulla on mahdollisuus.

Näin aura

Minusta tuli mania okkultismin koska minulla oli kuusitoista vuotta vanha. Joten, aura, joka tiesi
nimen aika pieniä, mutta ei ollut koskaan todella nähnyt samalla tavalla kuin aaveita.
Aura, hän ei ollut koskaan nähnyt uudelleen, jopa katsomassa Ghost in puolivälissä
kolmekymppinen.
Ja tuli 21. vuosisadalla, kun. Se on Vesimiehen. Minusta se oli noin toukokuussa 2001, huomasin
jotain tietoa, joka on, jos luentoja mies nimeltä Benjamin väittää, että Momochi (Hyakusen) Palace
Fukuoka Sawara-ku, Fukuoka. Ja mielestäni mennään, koska se oli ilmainen sisäänpääsy
Momochi Palace pyörä. Vietin lapsuuteni, että ovat luonteeltaan Sawara-ku on paikka tuttu Again
Momochi Palace. Se oli paikka, jossa voit mennä Kiyasuku.
Se ei ole kiinnostunut tarina ne, jotka väittävät, että koska se liittyi okkultismin.
Paikoissa kuten kuntosali, sadat olisi tullut joitakin ihmisiä. Aloin noin kuusi illalla. Valkoihoinen
puhtaan valkoiset hiukset oli Benjamin väite. Siellä oli nainen vieressä tulkki, mutta se oli
nuorekkaan ulkonäön tämä mies naisen 60-luvun.
Tarina tuli tarina Maitreya. Lopulta Maitreya on pysäyttäneet väittää herra, katselin ympärilleni
ihmisiä hallissa.
"Nyt, Maitreya katsoo sinua silmin hänen saatavansa."
Nainen tulkki sanoi tuollaista.
Silmät ja ilmeet väittää Mr. tuolloin oli erilainen kuin aiemmin. Maitreya tahto oli edelleen
hallussaan.
Sitten
"Minä lähetän sinulle paikka parantavaa energiaa Maitreyan lähtien."
Tulkki puhui.
Se oli valtion unelias jotain niin, että energia on mitä on lähetetty.



Oli jopa kymmenen ympäri loputtomasti Talk väite. Vaikka jotkut ihmiset ihmiset ympärillä ovat
ulkonäkö palata pian.
Niin, että päivä on ohi.
Sitten myöhemmin, kokemus tai jotain energiaa tietyllä paikka, Minami-ku, Fukuoka Takamiya
myös, tehtiin naisten ja tulkkien väittävät herra. Tämä on myös ilmainen. Olen saanut vuonna pyörä
siellä hyvin, mutta se on ostettu video Maitreyan liittyvien joka myy aulassa monta kertaa, että on
liikaa vapaa-arvelinkin. Kirja maalauksia Vaatimuksen taidemaalari, joka on alkuperäinen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytiin myös siellä.
Ja myös alkoi illalla, mutta mies oli nelisenkymmentä ihmistä nyt. Ei ole juurikaan puhuttu väitteet
Mr. tällä kertaa. Ensinnäkin olen hajosi miehet ja naiset siinä huoneessa niin pienille ryhmille pidä.
Naiset, tämä puoli miesten peräkkäin seuraavan face-to-face. Naiset ja tulkit väittävät Mr. istuu
keskellä paikka luokkahuoneen liitutaulu, jos se on kädestä muodossa niin piirtää puoliympyrän.
Ryotonari minun tietenkin, se on miehiä. Henkilö istuu eturivissä käsi kädessä naisten ja tulkkien
väittävät Mr. puolella lähellä liitutaulu, jos luokkahuoneessa. On tila, joka istuu tuolissa.
Unohdin täsmällistä nimeä tai "energiatase maailmankaikkeuden" sieltä, saada energia virtaa
lajike. Hengellinen olemassaolo näyttää virrata energian välittäjänä väittää herra.
Johtaja ryhmä henki, joka oli johtanut Madame Vurabatsuki teosofian on tapauksessa on Maitreya,
sanotaan, että ihmiset syntynyt Atlantis ennen tai noin miljoona vuotta. Vuonna, ja evoluutio, mutta
Maitreyan niin sanoa, että et jumala. Vuonna, Buddha, Kristus näytti toimivan tämän Maitreya.
Sanot ja vanhin veli ihmisrodun.
Maitreyan henkiolento, mutta valokuvat näkyy kehon toteutua ole vielä voimassa. Se näyttää
ilmestynyt jonnekin Afrikkalainen puku pukeutunut henkilö jotain Lähi-idässä. Myös kasvot oli
edessä niin ihmisiä kuin Lähi-idässä.
Nyt sitä on pyydetty virtaava energia lajikkeen lisäksi suljetaan silmät kaikille väliin. Vaikka
mielestäni se oli viimeinen,
"Kaadoin energiaa Maitreyan tulevaisuudessa."
Naiset tulkit sanovat, energia olisi virtaa. Korvissani ja hieman
"Katsokaa. Avattu silmät"
Tunne ääni kuin teki. Mr. jopa väittää, että hiljaa ihmisiä huoneeseen tietenkin. Joten, avasin
molemmat silmät. Sitten katsoin, ja aura. Istuu tuolilla sormien läpi kaikki naiset, istut peräkkäin
ennen jotain metriä ja käsi kädessä. Sininen aura, eikö? Ovat tulleet ympäri pään naisten niiden.
Se oli ulkona pyöreä pään ympärillä. Vaikuttaa siltä, että kaksikymmentä senttimetriä pitkä tulossa
pois päästäni. Sijaitsee pään sininen aura nainen jokainen vaakarivi. Se ei tullut ulos paikka
muiden.
Niistä se lakkautettiin loppuun mennessä sinä päivänä, mutta pää voisi tehdä sen outoa Kun näen
aina aura niin.
Nyt sen sijaan, huomasin selvästi aura se on vain kerran tuolloin. Minun tapauksessani, en ehkä



nähdä, jos sinulla ei ole minun pesuallas energian Maitreyan.
Future, et tiedä mitä tehdä tulla, I Feel Good myöskään ole henkilö Nantes aura usein vielä.
Sitten kun keräämisen jälkeen Maitreya liittyviä, se tulee kerran asia vain ihmisiä Fukuoka tule
naisten ja tulkkien väittävät hän nyt, mutta älä mene.
Olet lopettanut loppujen Yritin keksiä miksi, mutta se voi johtua ilmaiseksi. Se ei pyydä rahaa
Nantes Maitreya koska henkiolentoja, mutta sen uskotaan kuten saattaa johtua tällaisia asioita
tulee myös vaikea keihäs ilmaiseksi. Koska on tullut kuuma aihe, kuten ottanut kallista rahaa
varjoisia järjestöjen suhteita näihin viime aikoina, et ehkä sanoa, että se ilmaiseksi köyhille.


