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An féidir liom a rá taibhse nó ó bhiotáille,. Agam nach bhféadfaí a fheiceáil freisin ag an taibhse seo
go léir tríocha is ceithre, go dtí cúig bliana d'aois. Táimid tar éis dearmad cad míosa i méid a
d'fhéach go díreach, nó aois an oiread, cé nach bhfuil sé soiléir. Mar sin féin, tá sé ar cheann gur
féidir le duine ar bith a fheiceáil agus a chloisteáil scéal Ghost Nantes ó óige a fháil amach. Mar sin,
shíl mé mé Wonder freisin más rud é nach bhfuil a fheiceáil an taibhse, ach ní raibh riamh a
fheiceáil ar chor ar bith in áit ar bith. Mar sin, an méid sin, nó a bhí shíl amhlaidh, thaibhsí agus
Nantes, ann? Ach, shíl muid go leor taithí Nantes ar thaibhsí, gur mhaith leat i ndáiríre ann, ach tá
nach raibh go bhfuil an fhadhb le feiceáil i ndáiríre.
Agus bhí mé freisin tríocha is ceithre, cúig bliana d'aois. Ag an am sin, mar go raibh sé a
sheachadadh nuachtán, agus gur sheol gach lá i dtreo an nuachtánaí sa rothar ag tarlú le trí a
chlog ar maidin. Tá sé a bhí ag breathnú agus an grianghraf seo psychic sa saol príobháideach.
Am sa dorchadas roimh breacadh an lae, agus bhí le dul chuig an déileálaí ar an rothar mar is
gnách ag 03:00 a rá go maidin ann,. Nuair a Rith mé chun freagra a thabhairt ar an mbóthar
náisiúnta ar bhealach beag limistéar sa bhaile cónaithe móra, bhí sé Nii nuair a tháinig sé go pointe
ag casadh. Bhí séasúr an gheimhridh. Ach daoine den sórt sin cosúil le mná óga rud éigin éadaí
eachtrannach tanaí bán gearr-sleeved sheas sé. Shíl mé go raibh mé amach ar deireadh. Ní Tá sé
mothú cosúil leis an gcomhlacht le haghaidh an mothú gur cosúil a thaispeáint trí rud éigin. An
bhean, ar athraíodh a ionad Yurarito beag. Bhí sé mistéireach mothú. Mar sin féin, toirneach,
chuaigh am atá caite an chúis go tréimhsí ag Toisc Téim go dtí an obair.
Chuaigh roinnt daoine dÚsachtach a fheiceáil ar an taibhse. Nuair nach raibh mé a fheiceáil go leor
de na grianghraf spiorad, d'fhéadfadh chuaigh tú mícheart. Ní Feeling, an ceann an domhain tá
dÚsachtach ag dul go deimhin.
Cúpla lá ina dhiaidh sin, nuair a chuaigh mé a bheith ag obair ar gluaisrothar roimh breacadh an
lae ar an mbealach céanna, tháinig go leor daoine amach chomh maith le leanbh beag ó theach
áirithe. Bhí Shíl mé, agus N'fheadar má éis, ach is dóigh liom go bhfuil leanbh ag tarlú ar na trí a
chlog ar maidin i ndiaidh Mar gheall ar níos déanaí, agus Wonder teacht amach as an teach, tá sé,
ná mar a bhí an psychic is Tá mo thuairimse.
Ansin, tar éis tamaill, lár an seachadadh nuachtán, Nuair a thagann tú gar do bhaile ag an am nach
bhfuil an oíche breacadh an lae go fóill, agus shiúil seanbhean a tháinig kimono ó thar ann dul in
olcas ar an talamh agus a bheith soot súiche anois. Agus chuaigh isteach sa sa teach a bhfuil Bent
ar dheis. Má fhéachann tú ar áit a ndeachaigh tú dtiocfaidh an bhean agus í ag dul tríd an bpost ó
ann, ní raibh sé bealach isteach amháin i balla iomlán ann. Bheadh sé a bheith cinnte taibhse.
An bhfuil dhá réamh-breacadh an lae seo trí. Agus is féidir leat smaoineamh taibhse nó biotáille is é



sin, cibé acu nach teacht amach in áit geal b'fhéidir.
Bhuel, tá mé ag rá a bheith gafa le taise agus thaibhsí. Mar shampla, tá bileog caint go nuair a
bhíonn an tiománaí tacsaí ag iompar an bhean a bhí faoi deara go bhfuil siad imithe ina dhiaidh sin,
bhí mé ag suí nó rud éigin a bhí fliuch. Oíche ina bhfuil taise agus duilliúr planda ard sa seomra san
árasán i Machida, Tóiceo, nuair a tá tú nó fiú chur a chur air an t-uisce i gcoimeádán, bhí comhartha
de rud éigin le teacht isteach sa seomra chos I. Bhí mé ag codladh ar an futon, ach bhraitheann
brúite i gcoinne a lámha a rinne go tobann. Ach, ní raibh mé aon rud a fheiceáil ag an am sin. I
measc iad, chuaigh dócha amach nó an bhfuil, tháinig lámha saor in aisce. Shíl mé mar sin, agus
Wonder má tá gaol le taise, Cad a tharlaíonn má scriosadh mé an uisce nó rud éigin, ní raibh rudaí
mar sin tarlú arís.
Nuair anois, tá mé ag scríobh seo, tá sé ag cur báistí amuigh. Inné bhí sé ag cur báistí gach lá. Ach
amháin nuair a leithéid de scéal mar seo, tá sé Ba mhaith liom a iarraidh a scéal fíor freisin psychic
a scríobh, a d'fhéadfadh taibhse is fearr taise.
Is Scéal fíor an chéad scéal i Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture, má scríobhann tú níos mó.
Ní fhaca mé an taibhse go dtí sé i ndáiríre. Ní raibh mé in ann aon rud a fheiceáil, fiú téigh go dtí an
Kegon bhFál, agus ní raibh a bhraitheann rud ar bith. Ní raibh mé ag tiomáint ag an impulse chun
féinmharú.
Tar éis a chonaic mé don chéad uair, ansin, bhí mé in oiriúint freisin nó is cosúil leis an radharc
duine a bheith ar an Spiorad Naomh ag an scrín a théann tú go dtí scrínte, ach in ann a fheiceáil ar
an Spiorad Naomh caillte freisin toisc nach dtéann sé go dtí an scrín déanaí .
Ina theannta sin, beidh muid iarracht a scríobh má tá tú an deis.

Chonaic mé an aura

Tháinig mé asarlaíochta mania ó bhí mé sé bliana déag d'aois. Mar sin, ní raibh an aura go raibh a
fhios an t-ainm ó am an mhionaoisigh, ach le feiceáil i ndáiríre ar an mbealach céanna le taibhsí.
An aura, ní raibh le feiceáil aige arís, fiú amháin ó faire Ghost i lár na dtríochaidí-.
Agus tháinig an 21ú haois nuair a. Is é an aois tUisceadóir. Sílim go raibh sé thart ar Bealtaine
2001, chonaic mé rud éigin ar an eolas go bhfuil i gcás éilimh léachtaí fear darbh ainm Benjamin go
Momochi (Hyakusen) Pálás Fukuoka Sawara-ku, Fukuoka. Agus sílim ligean ar dul toisc go raibh
sé cead isteach saor in aisce a Momochi Pálás rothar. Chaith mé mo óige go, de réir nádúir, a bhfuil
Sawara-ku áit ar an eolas Arís Momochi Pálás. Tá sé go raibh an áit inar féidir leat dul Kiyasuku.
Níl sé scéal na ndaoine a bhfuil suim acu a éileamh go toisc go raibh sí bainteach leis an
asarlaíochta.
In áiteanna cosúil le giomnáisiam, bheadh na céadta tar éis teacht ar roinnt daoine. Thosaigh mé
thart ar a sé a chlog tráthnóna. Ba Caucasian na gruaige bán íon éileamh Benjamin ar. Bhí bean in
aice leis ateangaire, ach bhí sé an chuma óige an fear le bean de 60.



Tháinig Scéal an scéal Maitreya. Faoi dheireadh, tá Maitreya iostas a éileamh Mr, d'fhéach mé
timpeall ar na daoine sa halla.
"Anois, tá Maitreya ag féachaint ar tú trí shúile a éileamh."
Ateangaire Mná dúirt rudaí mar sin.
Bhí Súile agus gothaí gnúise an tUasal héilimh sin ag an am sin difriúil ó sin de na am atá caite.
Cuireadh beidh Maitreya sheilbh go fóill.
Ansin
"Beidh mé a sheoladh chuig tú an fuinneamh cneasaithe ionad de Maitreya ó anois."
Cuireadh ateangaire ag caint leis.
Tá sé a bhí i stát de rud éigin codladh orm ansin go bhfuil fuinneamh an méid atá curtha chuig.
Bhí suas le 10:00 timpeall endlessly éileamh Talk. Cé go bhfuil roinnt daoine daoine ar fud an
Breathnaíonn chun dul ar ais go luath.
Mar sin, is é an lá os a chionn.
Ansin, ag dáta níos déanaí, trí thaithí nó fuinneamh éigin ag ionad áirithe, Minami-ku, Fukuoka
Takamiya, chomh maith a rinneadh, i measc na mban agus ateangairí a éileamh Mr. Tá sé seo saor
in aisce chomh maith. Tá mé gotten sa rothar ann chomh maith, ach tá sé cheannaigh an físeán de
Maitreya bhaineann go sells sa stocaireacht a mhéad uair go bhfuil i bhfad ró-saor in aisce cad a
cheap mé. Leabhar de phictiúir de péintéir éilimh a bhfuil an bunaidh Ríocht Aontaithe Díoladh
freisin ann.
Agus, thosaigh chomh maith sa tráthnóna, ach bhí an fear thart ar daichead daoine anois. Níl caint
beag an tUasal éilimh an am seo. Gcéad dul síos, bhris mé suas le fir agus mná sa seomra seomraí
cruinnithe beag den sórt sin cosúil le. Mná, fir an taobh seo i ndiaidh a chéile thar an aghaidh
duine-le-seo chugainn. Éileamh Mná agus ateangairí tUasal suí le linn an lár an áit gclár dubh
seomra ranga más rud é, tá sé de Lámha Shealbhaíochta i bhfoirm amhlaidh tharraingt leath-
ciorcal. Ryotonari mo chúrsa, tá sé fir. Duine suí le linn an tosaigh lámha a bhfuil le mná agus
ateangairí a éileamh Mr taobh in aice leis an gclár dubh, má tá seomra ranga. An bhfuil a rá go
bhfuil ina suí i gcathaoir.
Rinne mé dearmad ar an t-ainm cruinn nó "iarmhéid fuinnimh na cruinne" ó ann, a fháil ar an
fuinneamh ag sileadh éagsúlacht. Dealraíonn ann Spioradálta chun sreabhadh an fuinneamh mar
héilimh idirghabhálaí Mr.
Tá Ceannaire i ngrúpa de mheon bhí i gceannas go bhfuil an Vurabatsuki Madame de Theosophy
an cháis go bhfuil sé Maitreya, tá sé sin gur féidir le daoine a rugadh i Atlantis roimh nó faoi milliún
bliain. I, agus éabhlóid, ach tá Maitreya ar mar sin a rá go bhfuil agus nach Dia. Ina, Buddha, is
cosúil Críost a bheith ag obair faoin Maitreya. Tá tú ag rá agus an deartháir is sine den chine
daonna.
Spioradálta á Maitreya, ach na grianghraif is cosúil mar chomhlacht le materialize choinneáil fós.
Dealraíonn sé go bhfuil an chuma éigin sa éadaí na hAfraice gléasta cosúil le duine ar rud éigin ar



an Mheán-Oirthear. Chomh maith leis sin bhí aghaidh an duine de na daoine den sórt sin cosúil leis
an Mheán-Oirthear.
Anois, tá sé d'iarr ag sileadh éagsúlacht fuinnimh ach dúnta súile gach duine therebetween. Cé go
Sílim go raibh sé seo caite,
"Poured mé an fuinneamh Maitreya an todhchaí."
Ateangairí Mná a rá, bheadh an fuinneamh a bheith ag sileadh. I mo chluasa agus beagán
"Féach. Osclaíodh na súile"
Más mian leat, guth mar a rinne an. Mr éileamh fiú daoine go ciúin sa seomra ar ndóigh. Mar sin,
d'oscail mé an dá shúil. Ansin, d'fhéach mé, agus aura. Ina shuí ar chathaoir iompú súil dall mná go
léir, tá tú ag suí i ndiaidh a chéile roimh rud éigin méadar agus lámha a shealbhú. Aura Gorm, nach
bhfuil sé? An bhfuil teacht suas go léir ar fud an ceann de na mná a n-údarás.
Bhí sé amach i gciorclán ar fud an ceann. Meastar go fiche ceintiméadar ar fad ag teacht amach as
mo cheann. Suite ag an tsraith cothrománach ceann aura gorm bean gach duine. Ní raibh sé teacht
amach as an áit an chinn eile.
I measc iad, bhí sé scor ag deireadh an lae, ach d'fhéadfadh an ceann a dhéanamh aisteach é
Nuair a fheiceáil mé i gcónaí ar an aura mar sin.
Chun anois, seachas, chonaic mé go soiléir ar an aura go bhfuil sé ach aon uair amháin ag an am
sin. I mo chás féin, ní a d'fhéadfadh liom a fheiceáil más rud é nach bhfuil tú mo doirteal an
fuinneamh Maitreya.
Todhchaí, nach bhfuil fhios agat cad atá le déanamh a bheith, is dóigh liom go maith freisin nach
bhfuil duine Nantes aura go minic go fóill.
Ansin, uair amháin tar éis an bailiúchán de Maitreya a bhaineann, a thagann sé uair an rud ar na
daoine sin amháin ar Fukuoka nach bhfuil teacht ar mhná agus ateangairí éileamh aige anois, ach
nach dtéann.
Tá tú éirí as an tobac tar éis go léir Rinne mé iarracht smaoineamh cén fáth, ach d'fhéadfadh sé a
bheith mar gheall ar an saor in aisce. Ní bheidh sé a iarraidh ar airgead Nantes Maitreya mar gheall
ar dhaoine spioradálta, ach tá sé shíl d'fhéadfadh, mar shampla a bheith mar gheall ar rudaí den
sórt sin freisin thiocfaidh chun bheith deacair a sleá le haghaidh saor in aisce. Mar sin féin, tar éis
éirí ó ábhar te, mar shampla tógtha airgead costasach d'eagraíochtaí shady gcaidreamh leis na
déanaí, nach dtiocfadh leat a rá go bhfuil sé saor in aisce do na boicht.


