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Dzīves beigas

Viss fizisko Visumā ir sākums un beigas!

saturs:
Ievads ~ Soul ~ Soul lūgšanu ~ skumjas ~ skumjas lūgšanu ~
kremācija ~ Izdzīvojiet Bad lūgšanu ~ Izdzīvojiet Laba lūgšanu ~ Kapsētas Spriedums diena ~
Tīrība Scale ~ Dzīves pieredzes Vault ~

iemiesošanās ~ eņģelis ~ Sargeņģelis ~ pļāvējs ~ Vārtsargs ~
citas Angels ~
Miris

ievads
Dvēsele ir pabeidzis savu misiju. Tā ir gatava pamest fizisko ķermeni un pāriet uz
afterlife. Par radiem, draugiem un sabiedrībai ir grieving jāievēro.

Afterlife sākas ar kremēšanas, lai pārliecinātos, ka dvēsele ir atbrīvots. Kremācijas
atbrīvo dvēseli. Ugunsdrošības attīra iznīcinot ķermeņa contagions un
atbrīvojot Dvēseli, lai pārietu uz Garīgās vārtiem.

Pēc nāves var izmantots Izdzīvojiet Laba lūgšanu vai atdzīvināt
Bad lūgšanu. Šīs lūgšanas jautāt 1GOD

apbalvot vai sodīt personu.
Kapsētas nav pieņemami, tie tiek pārstrādāti citiem mērķiem.
Ierobežo piekļuvi Angel izlemj, vai uzņemt Soul vai nosūtīt to
atpakaļ. Tumša Gate Soul iet atpakaļ.
Spilgti Gate atzinīgi Soul ir tās spriedums-Day.
No soģa diena 1GOD Jautājums ir Soul. Pēc nopratināšanas
dvēsele pārceļas uz Tīrība-skalas.
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Dvēsele relives savu "sliktu un labu dzīves pieredzi. Tad
tie tiek pārvietoti uz dzīves pieredzi Vault.

Nu Soul saņem citu iestādi, ir reincarnated. Vai Soul ir savākti pietiekami
daudz dzīves pieredzi, lai kļūtu mūžīga (Angel) . Eņģelis sākas ar to
Guardian tad Reaper un laika gaitā kļūst Gatekeeper.

Ir arī citi eņģeļi.
1GOD aicina Garīgā Universe: " HEAVEN '. Debesis ir vieta,
kur dvēseļu "kļūs par" mūžīgs '.

1GOD aicina Mūžīgais: " ANGEL '.

SOUL jums 1.
1GOD ir oriģināls dvēsele un Eternal Soul . Dvēsele ir garīga.
Original Soul ir 1 GOD gan labs un slikts.
1GOD izveidots 2 veidu pasaulēm. Garīgais: " HEAVEN ' un fizisko: "Universe". vienlaikus
pastāv Tie papildina viens otru. Pēc radīšanas 4 dienas 1GOD sniedza katra fiziska
dzīvības formu garīgo biedrs. Dvēsele! Jums 1.
Piezīme! Dvēsele fiziskā cilvēka cikls sākas: dzimšanas> arvien> mācību> reizinot>
skolotāja> mirst> kremācija.
Kāpēc es eksistēju? dvēsele ( Jūsu) no Garīgā Visuma izpaužas tā norādījums (no 1GOD)
par ko dzīve pieredzi (Emocionālā un fiziskā) tas ir, lai ir fizisko Visumu. Instrukcijas ir
neskaidri, jo ir sagaidāms no nepilnīgu Universe. Piešķirt Soul elastību pabeigšanai
savu misiju. Lai pabeigtu savu misiju Physical Universe Soul nepieciešama fizisko
izskatu (Tavs ķermenis) . Iemesls Jūsu pastāvēšana ir palīdzēt Your Soul iegūt dzīvē
pieredzi tas nepieciešams, lai pabeigtu savu misiju.

Life pieredze Ir notikumi jūs atceraties, kamēr jūsu mirstoša dienu vai atmiņas zudumu. Šie
notikumi ir dramatiska laimīgi (sapnis piepildīsies...)
vai nelaimīgs (Nopietns negadījums, ...) , Rakstura veidošana. Turētājbanka Guardian
uzskata, ka katram cilvēkam vajadzētu reģistrēt savu dzīvībai pieredzē un nodot tos
uz: Zināšanas nepārtrauktība
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Kāpēc daži cilvēki mirst jauni? Life pieredze misija Jūsu Soul varētu būt pabeigta
agrīnā stadijā (Nepilngadība) pastāvēšanas. Ikreiz, kad dzīve pieredzi misija ir
pabeigta ķermenis ir paredzēts mirt. Tas ir iemesls, kāpēc cilvēki mirst dažādos
vecuma.
dvēsele ievadot fizisko ķermeni, ir dota "misija", no 1GOD . Misija ir iegūt noteikta
"dzīves pieredze". Dvēsele nodrošina tos ar "Tīrības mērogs".

Soul s fiziskais ķermenis ir tur, lai padarītu dzīves pieredzi iespējams. Dvēsele
attiecības ar to ir fiziskais ķermenis ir gaistošs un nepilnīgs, tāpat kā Visuma.

dvēsele un fiziskais ķermenis ir 2 eņģeļi, kas tām piešķirtas, gan no tiem
sargeņģelis. 1 sargi Komandējumu
(Piemēram, ķermeņa ir nelaimes gadījums nav daļa no misijas, ķermenis mirst,
tad 1 st G. Angel padara brīnums notiktu. Gan, ķermeņa un misija ir saglabātas) . Pārējās
Angel testi " (Vilinājums) termiņš Soul un tās morālo spēku (Sirdsapziņa) .

Kad dvēseles ' misija ir pabeigta fiziskās ķermeņa nomirst. Dvēsele pārvietojas līdz
spilgti Spiritual-Gate. Tumša Garīgā Vārtu nozīmē par "kontrolējošo Angel 'send ir Soul
atpakaļ (Nepilnīga misija) .

1GOD gaida dzirdēt no jums!

SOUL - Lūgšana Y

YY

YYY

Yÿ

dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe es jūtos tukša,
zaudēja, bez mērķa
Pazemīgs glabātājs aizbildnim, kurš cīnījās, lai būtu labs mīlēts
cilvēks, kurš izpildījis savu misiju Uguns atbrīvo šo dvēseli
spriedums-Day Unikāls Soul neatbildētos godam 1GOD un labu
Cilvēces

Šī lūgšana ir teikts pēc personas nāves. Tiek izmantots beigās portāls ceremonijā
pie krematorijā.
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skumjas
Sēru laikā stāvoklis ir skumji, jo ģimenes loceklis vai draugs nomira. Kad cilvēks
nomirst viņu ķermenis ir autopsijas, kremācija un arī Estate. Dvēsele sāk aizkapa
dzīvē. Cilvēki, kuri rūpējas par mirušo ir stāvoklī apbedīšanas. Smags zaudējums nāk
dažādos emocionālo posmos. Visintensīvākā būtne skumjas.

skumjas neizturamas emocionālā sāpes pēc zaudējumiem. Skumjas
visvairāk sāpīga un rakstzīmju celtniecības Life pieredzi cilvēks var izjust.
Vienu brīdi viss ir normāli, tad mēs cieš zaudējumus un gandrīz
nepanesamas emocionālo sāpes. Lūgties (Skumjas Prayer) turēt lūgties.
Turpiniet lūgties cauri visiem posmiem skumjas! Tas palīdz!

1. reakcija varbūt numbed neticība. Tas nevar būt noticis. "Es neplāno to." Izolācija ir
nepieciešama konfidencialitāte, apātija ir normāli.

Nākamais dusmas ir jūtamas cēlonis skumjām, citi, sevi, GOD . Sērošanas jūtas nožēlu
par zaudēto iespēju. Izdabā sevis žēl, sevis vainas. Daži apskāviens atkarībām.

Tad darījumi ar GOD un Fate sākas. Ja es apsolu, lai izmaiņas vai darīt, vai kas, kas
mainītu zudums vai atņemt sāpes. Izmisums rezultātā karojošs domāšanu.

Atmiņas izraisīt reminiscing, pārdomas un pārskatīt pagātni.
Realizācija Loss izlietnes. Nejutīgums, lēkmes tukšums, izmisuma un depresijas
gadījumā.
Galu galā pārvaldīt skumjas attīstās. Tagad ir laiks, lai normalizētu, sazinātos ar
dzīvi ap jums. Interese par apkārtnes atdevi.
Hope atgriežas un plānošana kļūst būtiska. Atjaunot! Draugi, ģimene, sabiedrība gaida
jūsu atriebība.
Iet ārā. Life Good! Putni dzied Saule spīd, iet ārā un Saskaņot!

Kā var citiem palīdzēt? Uzmundrinoša augšu nepalīdzēs, līdzjūtība nepalīdzēs, izpratne
nepalīdzēs. Pacietība un atbalsts palīdzēs.
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1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

skumjas - Lūgšana yyy
dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Lūdzu Welcome
loceklis mūsu kopienas manas acis ir applūst ar asarām
Mana sirds ir pārkāpj saskaņā nepanesamas sāpes Lūdzu mierināt mani, dod man
cerību un mērķis jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Par Glory 1GOD & Good Cilvēces
Izmantojiet šo lūgšanu pēc tam, kad zaudējums mīlēja 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Cilvēka ķermenis ir sākums un beigas. Tās beigās Soul ir
atbrīvota. Lai nodrošinātu, ka Soul tiek atbrīvots un
Afterlife ir iespējama cilvēka ķermenis ir kremē. Ja
Soul netiek atbrīvota tā pastāv aizmirstība kā Garā.

kremācija ir ne tikai nepieciešama, lai atbrīvotu dvēseli, bet arī veselības stāvokļa dēļ. Kremācijas
ugunsgrēka attīra iznīcinot bīstamas baktērijas, vīrusus, insektu kāpurus un sēnītes, kas var
apdzīvo ķermeni.

Ar " krematorija " ir provinces Sabiedrisko pakalpojumu iekārta.
Mehānisms administrē morgs, End portālu un dārzs.
Te mirušo ir autopsiju, ir cena pacēlās un pārstrādāti.
Morgs: Visi miris tiek transportēti uz morgu autopsiju.
Autopsija vajadzības, lai noteiktu nāves cēloni, identitāti miris un ietver
toksikoloģija, lai noteiktu, vai iestāde ir lipīga anyway un varētu būt inficēti citu
cilvēku. Konstatējums, izlemj, kas notiks tālāk.

Dabisks nāves konstatēšana, ķermenis tiek pārnests uz "End-portālu.
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Aizdomīgs nāve atrast ķermeņa tiek pārvietots uz "cil" (Kriminālizmeklēšanas Lab) . Lipīga
nāve atrodot 'provinces Aizsardzības un ārkārtas centru " ( PDEc ) tiek brīdināti. PDEc
paceļ ķermeni un piemēro attiecīgo karantīnu.

Apēdot cilvēka ķermeni pirms laikā vai pēc autopsiju, ir amorāls, ir noziedznieks. Cannibalizing
noņem bodyparts, ķermeņa šķidrumi, olšūnas un spermu. Ķermeņa daļa apēdot ir
noziegums: JAUNKUNDZE R7

End Portāls: Saņemot organismam Cremator sagatavo ķermeni un īpašumu
izplatīšanas informāciju apskatei. Katrs organisms tiek sagatavots tāpat bez
izņēmumiem. Kails ķermenis (Cilvēki sāk dzīvi kaili tie beidzas dzīve kaili) pārklāti ar
olīvu krāsas lina lapā tikai ar galvu redzams ir ievietots vienkāršā kartona zārkā.

Apskatei datums un laiks ir iestatīts jebkura persona var nākt teikt ardievas.
Skatītāji var lūgt klusi izmantojot Soul Lūgšana un Izdzīvojiet Laba Lūgšana vai Izdzīvojiet Bad
Lūgšana , skumjas Lūgšana .

Cremator nosaka datumu un laiku kremāciju. Afterlife
haoss notiek papildsistēmu vecākais no tuvākā Salidojums.

Šķirsts ir slēgti kremēšanas ieņēmumi.
Atbrīvotā Soul ieiet lit up garīgais vārti sagaidīs
Gatekeeper ...
Sērotāju saņem plāksni katrs veikt mājās.
1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

Izdzīvojiet - LABA -Prayer yyy
dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Pieprasījumi, ka labie (Nosaukums) darījis pelnījis papildu atzinību (Nosaukums)
atspoguļo labu Cilvēce var piedāvāt. Iedvesma citiem maijam (Nosaukums)
Izdzīvojiet (Numurs) reizes viss prieks saņēmēju "ar labiem darbiem
godam 1GOD & Good Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots Good personai pirms vai pēc kremēšanas!
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Izdzīvojiet - BAD -Prayer yyy
dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Pieprasījumi ka Sliktās (Nosaukums) darījis pelnījis papildu sodīt (Nosaukums) pārstāv
Evil traipus uz Cilvēces pretīgs riebums velns maijs ļaunumu (Nosaukums) Izdzīvojiet
(Numurs) reizes visas ciešanas upuru godam 1GOD & Good Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots Bad personai pirms vai pēc kremēšanas!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Krematorija dārzs: Iestāde, tiek pārstrādāts, izmantojot
kremēšanas pelniem. No rīta pēc kremēšanas pelniem tiek
sadalīts pa Crematorian dārzu.
Pelni nevar atņemt. Tie vienmēr izplatās pa krematoriju dārzu.
Piezīme! Ieslodzītie, kuri iet bojā atjaunošana viņu pelni izkaisīti pa krematorijas
kompostu.
kremācija par citām lietām, kas dzīvo piemērojams tikai tad, ja viņu fiziskā klātbūtne netiek
izmantota nekāda veida pārstrādi. Par kremēšanas (mājdzīvnieki, kaut indīgs, slims ..) . Būtībā
kremācija ir tāds pats kā cilvēkiem. Nē kremācija (Kaut kas ēdams vai pārstrādājams,
kompostēšanas materiāls ...) .

kapsēta bēru pagānu rituāls.
Kapu bēres ir nepieņemami, jo pieaug iedzīvotāju
vajadzībām, izmantot zemi vairāk noderīgs. Kapu
bēres var radīt Ghosts pēc ne atbrīvojot dvēseli. Kapu
bēres ir privileģēts ļaunums elitāra izrādīties: Dārgi
zārku,
dārgs Headstone, pompozs labiekārtota mauzolejs.
Konservanti pārtikas pieturas organisma no sadalīšanās apstāšanās atkārtotu
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kapiem. Graves veicina noziedzību, robbing un vandālismu.
Novārtā atstāto kapi piesaistīt parazīti, ..

Ne vairāk jaunas Kapsētas. Esošie Kapsētas ir slēgtas, un izraka. Joprojām ir
kremē un ieziež krematorijas dārzu. Zeme tiek izmantota citiem mērķiem.

kremācija ir vienīgais pieņemamais veids bērēm!

Tiesas diena daļa no "cikla sākuma un beigu pārstrāde" (Day2). Tas ir 2. posms Afterlife.

Fiziskais ķermenis sāk dzīvi ieņemšanas. garīgais dvēsele ievada organismā. Fiziskais
ķermenis beidzas ar nāvi. Pēc nāves dvēsele lapām un galvām Ņemot garīgais vārtiem.
Tumša Garīgā vārti nozīmē Soul iet atpakaļ (Nepilnīga misija) .

Dvēsele ir atbrīvota lūdzoties un kremāciju. Ja tas netiek atbrīvota tā
pastāv aizmirstība kā Garā. Nr atbrīvojot no Soul, izmantojot Soul
Lūgšana un kremācija; nē Spriedums diena. Fiziskais ķermenis ir
pārstrādāti, tos kremē, pārvērtās pelnos. Dvēsele ir reincarnated.

Atzinīgi tad Soul apšauba 1 GOD :
1GOD grib paskaidroja kādas zināšanas persona ir pastāvīgi uzkrāt un kā šīs
zināšanas tika izmantots par labu vietējo biotopu, vidi un sabiedrību.
1GOD grib paskaidroja, kā viņa jaunākais ziņojums tika ņemts vērā un izplatīšanos.

Tūkstošiem gadu ļauns tuvojas beigām. 1GOD grib paskaidroja, kā cilvēks
palīdzēja Cage Evil.
Piezīme ! Dvēsele nevar izmantot attaisnojumus, spēlēt mēms vai melo, lai 1GOD.
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Pēc skaidrojot dvēseli slavē 1GOD tās labajiem darbiem, un
pārmest trūkumiem. Dvēsele pārceļas uz tīrību Svari

Gatavošanās Spriedums dienu!
Uzzināt tad māci; meklēt, iegūt, piemērot zināšanas visu savu dzīvu. Izmantojiet visas
zināšanas dzīvot harmonijā ar sevi, ģimeni, sabiedrību un vidi. Tad iet uz dzīves
pieredzi, kā zināšanu Continuity (Ģimene, darbs) .
Lasiet, sekojiet (Atkārtoti lasīt, absorbē, domāju, tad rīkoties) , veicināt (Pateikt visiem) par " Likums-Devējs
manifests " 1GOD " s Jaunākais "Message"!

Ignorēt visas citas reliģiskās publikācijas.

ESI LABS PUNISHEVIL
A "Tīrības Skala" sver dvēseles labus darbus, un tas ir
slikti darbiem. Tas padara Soul atdzīvināt tā s darbiem. Dvēsele
ir dzīves pieredze tiek pārnests uz "dzīves pieredzi
glabātuvi.

Soul Life-pieredze nodošana Tīrība-Scales:
Kreisā puse pasākumi labi darbiem

Labā puse pasākumi pāridarījumus

Kreisajā pusē ir uz leju ( eee ) esi darījis vairāk labi .

Tava dvēsele relives visas labas lietas jūs un labas sajūtas, ka saņēmējs jūsu labu
darbu jūtama. Jūsu dvēsele būs ne tikai atdzīviniet labas sajūtas, ka saņēmējs jūsu
labu darbu jūtama, bet arī prieku viņa / viņas ģimene, draugi un mājdzīvnieki jūtama. Jūsu
labi jūtas var pagarināt ar lūgšanām no saņēmēja jūsu labu darbu jautā 1 GOD vairoties
Izdzīvojiet labi pieredze.

Labajā pusē ir uz leju ( eee ) esi darījis vairāk slikts darbiem.

Jūs relive ciešanas un sāpes jūsu upuri jūtama. Jūs ne tikai atdzīvināt ciešanas un
sāpes jūsu tiešā cietušā, bet arī ciešanas un sāpes par netiešo upuru (Ģimene,
draugi, mājdzīvnieki, ...) .
Jūsu ciešanas var pagarināt ar lūgšanām no cietušajiem jautā 1 GOD lai vairojas Izdzīvojiet slikti darbiem.
piemēram, Džons Hovards huligānam no Down
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zem. Tirāns, kurš iebruka 4 valstis ar saviem noziedzīgiem Mates. Viņi izvaroja,
spīdzināja, ievainoti un nogalināti (Mazuļa, bērni, mātes, tēvi, vecvecāki) 10 ir
tūkstošiem cilvēku. Iznīcina un izlaupīja darbavietas, skolas un mājas atstāj 100 ir
tūkstošiem bezpajumtnieku un miljoniem bēgļu gaitās. Evil Johnwill relive katrs un
ikviens ir ciešanas visu miljoniem tiem. Turētājbanka Guardian lūdzās, viņi jautāja 1GOD
uzklausīt mūsu relive Bad lūgšanu.

Kad pārdzīvošanu aptur dvēseli ' s strāva atmiņa
tiek izdzēsta un nodota a
Life-Experiences Vault.
Dvēsele tagad iemiesojās un uzsāk jaunu fizisko dzīvības formas.

iemiesošanās
Reinkarnācija ir jāizmanto kā mācekļa par vienu dvēsele lai kļūtu eņģelis. Būt Māceklis
Soul ir par mācīšanās līkne nosliece uz kļūdu. Kā rezultātā dzīves pieredzes,
iespējams, nav dzīvot līdz visu savu potenciālu. Līdzīga dzīves pieredze būs
pieredzējuši.
Iepriekšējās dzīves pieredzi var iegūt no jebkura veida dzīvības formas (Baktērijas,
kukaiņu, augu, dzīvnieku, cilvēka) .

Iepriekšējie dzīves pieredze un jebkurš nepabeigts tiek izmantoti, lai noteiktu
dvēseles nākamo misiju un kurā dzīvības formas, tas ir reincarnated (Nav
obligāti cilvēka) .

Dvēsele " s Life Pieredze uzkrāt kamēr ir pietiekami, lai pabeigtu mācības un
kļūt par Eņģeli.
Piezīme! Reinkarnācija beidzas, kad Soul kļūst eņģelis
( mūžīgs ) ar nenoteiksmē afterlife in HEAVEN .

ANGEL
Tikko kvalificēta Eņģelis ir laipni aicināti debesīs ar 1GOD , kļūst
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Mūžīgais un sniegtie debesu priekiem 1 no tiem ir ' Sargeņģelis '. Everytime jauna
Angel kļūst Eternal. Ir liela meriment (Mūzika, dziedāšana, dejošana, smiekli, ..) debesīs.

' Sargeņģelis ' ( GA) uzraudzīt, kā dvēsele misija progresē. GA
iejaukties, kad dvēsele nomaldījies ir no savas misijas vai notikumi
apdraud savu misiju. GA metodes iejaukšanās: sirdsapziņa, brīnumus,
redzes.
Piezīme ! GA ir vienīgie eņģeļi, kas var padarīt sevi redzēt
cilvēkiem, un visas radības.
Dvēsele un tās fiziskās biedrs (Body) ir 2 Guardian Angel piešķirts tiem. 1 sargi Misijā
citus testus " (Vilinājums)
termiņš Soul un tās morālo spēku (Sirdsapziņa) .
Dvēsele ir pabeidzis savu uzdevumu, A Sargeņģelis
stāsta to, ka Pastardiena ir nenovēršama. Folklora raksturo šo
uzvedību Guardian Angel kā Reaper vai Angel of Death! Dvēsele
samazina savu saikni ar savu ķermeni. Halucinācijas "notiek
Dvēsele sāk virzās uz siltu spilgtām visu visaptverošs gaismas.

Vārtsargs izlemj, vai uzņemt dvēseli vai nosūtīt to atpakaļ.
Kontrolējošo pārbauda katru ienākošo Soul, ja tas ir pabeigts,
tas ir misija, un ir saistīts, lai nāk. Ja uzdevums ir nepabeigts
Dvēsele dodas atpakaļ ķermenī (Nav ķermeņa, lai dotos atpakaļ,
tiek piešķirts jaunu iestādi) .

Vārtsargs administrēt Pastardiena, Tīrība-Scale, dzīves pieredzes Vault
un uzraudzīt Guardian-Angel.

Ir citi Angel ( ir pārāk sarežģīta, lai saprastu, ko cilvēkiem)
1GOD s Garīgā-Universe ir "HEAVEN"
Debesis ir vieta, kur dvēseļu kļūt 'Eternal'
1GOD aicina Mūžīgais: "ANGEL"
1GOD ir paplašināt Universe grib vairāk eņģeļi!
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miris
Mirušās personas ir kopienas pēcnāves dzīvi: īpašumu,
zināšanu Nepārtrauktību, mantojumu un tradīcijas. Estate
nodod uzkrātās zināšanas, dzīves pieredzi, kultūras
mantojuma, ģimenes tradīcijas un piemiņlietas. Īpašums
nepāriet uz nostājai (gali ar nāvi) , Power

(gali ar nāvi) Visi Wealth iet uz valdības
ieņēmumiem.
Mirušās personas, kas bija izvirzīts Bērni (Pašu, pieņemts, veicina)
kļūst par "Immortal"! Tiem, kas nav, "Vai nav"! Bērni padara jūs Immortal "!

1GOD jaunāko ziņu, likums, Devējs manifests
beigas
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