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Kan jeg sige spøgelse eller ånd. Jeg kunne heller ikke se på alt dette spøgelse fireogtredive, først
fem år gammel. Vi har glemt, hvad måned i hvad der så præcist, eller alder enten, selv om han ikke
gør det tydeligt. Anyway, det er en, alle kan se og høre Nantes spøgelseshistorie fra barndom til
kende. Så jeg troede, jeg spekulerer også, hvis ikke se spøgelset, men der var aldrig at se på alle
steder. Så meget, eller mente så, spøgelser og Nantes, eksisterer? Men vi troede, der ganske
Nantes erfaringer spøgelser, ville du virkelig er der, men var ikke, at problemet faktisk ses.
Og jeg blev også fireogtredive, til fem år gammel. Dengang, da det havde en avis, og havde sendt
hver dag mod kiosk i cyklen sker for klokken tre om morgenen. Det var at se, og denne psykiske
fotografere i privatlivet.
Tid i mørket før daggry, og var på vej til forhandleren på cyklen som sædvanlig klokken tre for at
sige, at der om morgenen. Da jeg kørte at besvare den forelæggende vejen lidt vej hjem
boligområde er stor, han var Nii når det kom til et vendepunkt. Sæsonen var vinter. Alligevel
sådanne folk som unge kvinder noget fremmed kostume tynd hvid kortærmet stod han. Jeg troede
jeg var ude til sidst. Det er ikke en følelse, som organ for den følelse, der synes at vise, gennem
noget. Kvinden, flyttede Yurarito lidt. Det var en følelse af mystisk. Men torden, gik forbi grunden er
der forbliver på Fordi jeg går på arbejde.
Nogle mennesker gik gal at se spøgelset. Når jeg ikke se en masse ånd fotografi, du måske gik
galt. Følelse, er ikke af denne verden hoved er en skør faktisk.
Et par dage senere, da jeg ledes til at arbejde på en motorcykel før daggry på samme måde, mange
mennesker også kom ud et lille barn fra den visse hus. Jeg havde troet, og jeg spekulerer på, om
kølvandet, men jeg tror, et barn, der sker til klokken tre om morgenen i kølvandet betragtning
senere, og spekulerer komme ud ud af huset, er det, end det var psykisk er er tror jeg.
Så efter et stykke tid, i midten af avisen levering, når du kommer tæt på hjemmet på det tidspunkt,
natten er ikke daggry endnu, og gik en gammel kvinde kom kimono fra derovre til at glide på jorden
og være sod sod nu. Og gik ind i i huset, der er bøjet til højre. Hvis man ser på, hvor du gik kvinden
ind i, når den passerer gennem posten derfra, han var ikke en enkelt indgang i den samlede væg
der. Det ville være helt sikkert et spøgelse.
Er både før daggry denne tre. Og du kan tænke spøgelse eller ånd, der er, om ikke ikke kommer ud
i et lyst sted måske.
Nå, jeg siges at være impliceret for fugt og spøgelser. For eksempel er der en snak ark, når
taxachauffør bærer kvinden blev bemærket at have gået senere, blev jeg siddende eller noget var
vådt. Nat, hvor fugt og bladplante er høj i det rum i lejligheden i Machida, Tokyo, når du eller endda
har sat det sætte vand i en beholder, tegn på noget at kommer ind i lokalet fod var I. Jeg sover på



futon, men føler presset mod hans hænder pludselig gjorde. Men vidste jeg ikke se noget på det
tidspunkt. Blandt dem, sandsynligvis gik ud eller hvem, hænder blev frie. Jeg tænkte så, og
spekulerer på, om der er en sammenhæng med fugt, Hvad hvis jeg kassere vand eller noget, gjorde
ting som der ikke ske igen.
Når nu jeg skriver dette, er det regner udenfor. I går blev det regner hele dagen. Først når sådan en
historie som denne, er det jeg ønsker at ønsker at skrive en sand historie også psykisk, måske
spøgelse foretrækker fugt.
Sande historie om den første er en historie i Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, hvis du
skriver mere. Jeg kunne ikke se spøgelset, indtil det virkelig. Jeg kunne ikke se noget, endda gå til
Kegon Falls, og ikke føler noget. Jeg var ikke drevet af impulsen til selvmord.
Efter jeg så for første gang, så jeg blev også tilpasset eller synet af en person synes at være
Helligånden ved helligdommen du går til helligdomme, men i stand til at se Helligånden også tabt,
fordi det ikke går til helligdommen for nylig .
Derudover skal vi forsøge at skrive, hvis du har en chance.

Jeg så den aura

Jeg blev en mani okkulte, siden jeg var seksten år gammel. Så havde aura, der kendte navnet fra
tidspunktet for den mindreårige, men faktisk aldrig set på samme måde som spøgelser.
Den aura, havde han aldrig set igen, selv fra at se spøgelse i midten af trediverne.
Og blev i det 21. århundrede, da. Det er en alder af Vandmanden. Jeg tror det var omkring maj
2001, så jeg noget i de oplysninger, der er, hvor forelæsninger mand ved navn Benjamin hævder, at
Momochi (Hyakusen) Palace Fukuoka Sawara-ku, Fukuoka. Og jeg tror, lad os gå, fordi det var
gratis adgang til Momochi Palace cykel. Jeg tilbragte min barndom, som i sagens natur er Sawara-
ku er et sted velkendt Igen Momochi Palace. Det var det sted, hvor du kan gå Kiyasuku.
Det er ikke interesseret historie om dem, der hævder, at fordi det var forbundet med det okkulte.
I steder som gym, ville hundredvis kommet nogle mennesker. Jeg begyndte omkring 06:00 om
aftenen. Kaukasisk af ren hvid hår var Benjamins påstand. Der var en kvinde ved siden af en tolk,
men det var ungdommeligt udseende denne mand med en kvinde af 60'erne.
Historien blev historien om Maitreya. Til sidst, er Maitreya bordede at kræve hr., kiggede jeg rundt
på folk i hallen.
"Nu, Maitreya kigger på dig gennem øjnene på hans påstand."
Kvinde tolk sagde ting som.
Øjne og ansigtsudtryk af kravene Mr. dengang var forskellig fra fortiden. Maitreya vilje var stadig
besat.
Derefter
"Jeg vil sende til dig spillestedet helbredende energi af Maitreya fra nu."



Tolk talte med.
Det var i en tilstand af søvnig noget, så at energi er hvad der er blevet sendt.
Der var op til 10:00 rundt uendeligt Talk påstand. Selvom nogle mennesker folk omkring er de ser
ud til at gå tilbage snarest.
Så denne dag er forbi.
Så på et senere tidspunkt, ved erfaring eller noget energi på et bestemt sted, Minami-ku, Fukuoka
Takamiya, også blev gjort i kvinder og tolke hævder Mr.. Det er også gratis. Jeg har fået i cyklen der
så godt, men det er købt videoen af Maitreya relaterede, der sælger i lobbyen mange gange det er
for meget fri er, hvad jeg troede. Bog malerier af krav maler, der er den oprindelige Storbritannien
blev også solgt der.
Og begyndte også i aften, men manden var omkring fyrre mennesker nu. Der er lidt snak om krav
Mr. denne gang. Først, jeg slog op med mænd og kvinder i det rum sådanne små mødelokaler lide.
Kvinder, denne side mænd i træk over de næste face-to-face. Kvinder og tolke hævder Mr. sidder i
midten af det sted, klasseværelset tavle, hvis det er af Holding Hands i form af så tegne en
halvcirkel. Ryotonari mit kursus, det er mænd. Person, der sidder på forreste række bedrift hænder
med kvinder og tolke hævder Mr. side tæt på tavlen, hvis klasseværelse. Er en tilstand, der sidder i
en stol.
Jeg har glemt det nøjagtige navn eller "energibalance i universet" fra der, få energien flyder sort.
Åndelig eksistens synes at flyde energien som mellemled fordringer Mr..
Leder i en gruppe af ånd, der havde ledet Madame Vurabatsuki Teosofiens er tilfældet, er det
Maitreya, siges det, at mennesker født i Atlantis før eller omkring en million år. I og evolution, men
Maitreya er så at sige, og ikke Gud. I, Buddha, Kristus synes at have arbejdet under denne
Maitreya. Du siger, og den ældste bror af den menneskelige race.
Maitreya åndelige væsen, men billederne ser ud som et organ med materialisere stadig er bevaret.
Det synes at have optrådt et sted i afrikanske kostume klædt som en person noget i Mellemøsten.
Også ansigt var over for sådanne mennesker som Mellemøsten.
Nu er det blevet spurgt strømmende energi sort, men er lukkede øjne alle derimellem. Selv om jeg
tror, det var sidst,
"Jeg hældte energi Maitreya i fremtiden."
Kvinder tolke sige, at energi ville have været flyder. I mine ører og en lille
"Se. Åbnede øjnene"
Føl stemme som den gjorde. Mr. endda hævde, at tavse mennesker i lokalet selvfølgelig. Så jeg
åbnede begge øjne. Så jeg kiggede, og aura. Sidder i en stol vendt det blinde øje alle kvinder, du
sidder i en række før noget meter og holder hinanden i hænderne. Blå aura, er det ikke? Er kommet
op rundt omkring i spidsen for kvinderne i deres respektive.
Det var i et cirkulært omkring hovedet. Det er opfattelsen, at tyve centimeter lang vej ud af mit
hoved. Beliggende i spidsen blå aura kvinde alle vandrette række. Det kom ikke ud fra det sted, den



anden.
Blandt dem, det blev opløst ved udgangen af den dag, men hovedet kan gøre det mærkeligt, når jeg
ser altid den aura sådan.
For nu, i stedet for, så jeg tydeligt den aura er det kun én gang på det tidspunkt. I mit tilfælde kan jeg
ikke se, hvis du ikke har min vask energi Maitreya.
Fremtiden, behøver du ikke vide, hvad de skal gøre for at blive, jeg føler godt er heller ikke
personen Nantes aura stadig ofte.
Så når efter indsamlingen af Maitreya-relateret, det kommer, når en ting af de eneste mennesker i
Fukuoka ikke komme kvinder og tolke hævder han nu, men ikke gå.
Du har slutte efter alt jeg prøvede at tænke hvorfor, men det kan være på grund af den gratis. Det vil
ikke kræve penge Nantes Maitreya fordi åndelige væsener, men det menes, såsom kan skyldes
sådanne ting også bliver svært at spidde gratis. Men da er blevet et varmt emne som taget et dyrt
penge til lyssky organisationer forhold med disse for nylig, kan du ikke sige, det er gratis for de
fattige.


