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VIVER ?
Pergunta feita = Pergunta respondida pelo Legislador Manifest

Todas as soluções são para ser sem fins lucrativos e não violenta!

1 DEUS criado 2 universo: universo físico e universo espiritual!
Tudo no Universo Físico tem um começo e fim! 1 DEUS
queria ficar em contato com todos os seres vivos. Tudo viva foi dado um pedaço do
espiritual, 'Alma Eterna'.
Por que eu existo?

Uma alma (Sua) do espiritual-Universo recebe sua instrução (por
1GOD) no que experiências de vida (Emocional, físico) é ter no universo físico. Instruções são
vagos como é de se esperar de um universo imperfeito. Dando a flexibilidade alma para
completar sua missão. Para completar a sua missão a alma precisa de uma aparência física (Seu
corpo) . A razão para a sua existência é para ajudar a sua alma ganhar as 'experiências de
vida' de que necessita para completar sua missão.

Propósito de viver?
Seu corpo tem de existir pelo, 'Regras do universo físico' (RPU) .
Após a concepção seu corpo tem que sobreviver (Regra 1 RPU) .
Você está a procurar, Gain, em Aplicar e transmitir conhecimentos (Regra
2 RPU) . Contanto que você vive.

Você precisa manter seu corpo saudável (Regra 3 RPU) . Para se manter saudável: limpeza,
dieta equilibrada e fitness diário são necessários. Sua alma precisa nutrir, oração diária
mantém em contato com 1 DEUS.
Assim, uma alma pode ter um corpo, corpos adultos precisam Mate e Multiply (Regra
4 RPU) . Você precisa para começar uma família, digite um contrato 'Santo
Matrimônio'.
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famílias socializar-se um grupo.
Um grupo crescente torna-se uma comunidade (Condado) .

Comunidades formar uma colmeia (Província) (Regra 5 RPU) .
Que tem uma melhor chance de sobrevivência.

A Hive crescente (Província) expande por pulular (Regra 6 RPU) . Província
explora, coloniza novas áreas
(Planetas, sistemas solares, ...) . Esta é uma obrigação de sobrevivência!

Tudo no Universo Físico tem um começo e fim (Regra 7 RPU) , Assim como o seu corpo. Your Soul
completa a sua missão experiências de vida. A quantidade de experiências de vida a Soul é ganhar
decide quanto tempo uma pessoa vive. Sempre que todas as experiências de vida são completou o
corpo é suposto para morrer. É por isso que pessoas morrem em diferentes idades.

Seu corpo morre, é cremado para limpar e liberar a alma. Que retorna ao
universo espiritual, para relatar.
Experiências de vida ?

experiências de vida são eventos que você se lembra até o seu dia ou memória morrendo perda. Estes
eventos são dramáticas feliz (Sonho realizado,..)

ou infeliz (acidente grave,..) , A construção do caráter. Custodian Guarda registrar
suas experiências de vida e passá-las: a continuidade do conhecimento

Por que algumas pessoas morrem jovens? A missão experiências de vida de sua alma pode ter sido
concluída em um estágio inicial (Por exemplo, a infância) da existência. Sempre que uma missão
Experiências de vida é completado o corpo é suposto para morrer. É por isso que pessoas morrem em
diferentes idades.

Nota!
Não têm seguro, suporte ao vivo, perdão .. Seguro pára uma pessoa de experimentar o
impacto total do infortúnio. suporte ao vivo prolonga a sobrevivência após o final planejado.
Perdão cancela a prestação de contas. Seguros, suporte ao vivo e resultado perdão em
experiências de vida falharam. Fazer a missão da Alma um fracasso. 1GOD está triste!

A vida é sagrada! Apenas 1GOD tem o direito de acabar com ela!

Nenhum indivíduo, culto, religião, organização ou governo! Tem o direito de
terminar vida humana!
Fim
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