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HIDUP?
Pertanyaan yang diajukan = pertanyaan dijawab oleh UU-Pemberi Manifest

Semua Solusi untuk Non profit dan non kekerasan!
1 ALLAH menciptakan 2 alam semesta: Universe Jasmani dan Rohani Universe!

Segala sesuatu di alam semesta fisik memiliki awal dan akhir! 1 ALLAH
ingin tetap berhubungan dengan segala sesuatu yang hidup. Semuanya hidup diberi
sepotong spiritual, 'Eternal Jiwa'.
Mengapa saya ada?

Sebuah Jiwa (Milikmu) dari Spiritual-Universe mendapat instruksi nya (dari
1GOD) apa pengalaman Hidup (Emosional, fisik) itu adalah untuk memiliki di alam semesta fisik.
Instruksi yang jelas seperti yang diharapkan dari Universe tidak sempurna. Memberikan fleksibilitas
Jiwa untuk menyelesaikan misinya. Untuk menyelesaikan misinya Jiwa membutuhkan penampilan
fisik (Tubuhmu) . Alasan untuk keberadaan Anda adalah untuk membantu Jiwa Anda mendapatkan
'Life pengalaman' itu perlu untuk menyelesaikan misinya.

Tujuan hidup?
Tubuh Anda harus ada oleh, 'Rules of the Universe Fisik' (RPU) .
Setelah pembuahan tubuh Anda memiliki Bertahan Hidup (Aturan 1 RPU) .

Anda untuk Mencari, Gain, Apply dan lulus pada Pengetahuan (Aturan
2 RPU) . Selama Anda tinggal.
Anda perlu untuk Jauhkan Sehat Tubuh Anda (Aturan 3 RPU) . Untuk tetap sehat: kebersihan, diet
seimbang dan kebugaran harian yang diperlukan. Jiwa Anda perlu bergizi, Doa Harian menyimpannya
dalam kontak dengan 1 ALLAH.
Jadi Jiwa dapat memiliki tubuh, tubuh orang dewasa perlu Mate dan Multiply (Aturan
4 RPU) . Anda perlu untuk memulai sebuah keluarga, masukkan 'Matrimony Kudus'
kontrak.
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Sosialisasi keluarga menjadi kelompok.
Sebuah kelompok berkembang menjadi sebuah komunitas (Shire) .

Komunitas membentuk Hive (Provinsi) (Aturan 5 RPU) .
Yang memiliki kesempatan hidup yang lebih baik.
Sebuah berkembang Hive (Propinsi) memperluas oleh berkerumun (Aturan 6 RPU) . Provinsi
mengeksplorasi, berkolonisasi daerah baru
(Planet, Sistem Solar, ...) . Ini adalah kelangsungan hidup keharusan!

Segala sesuatu di alam semesta fisik memiliki Awal dan Akhir (Aturan 7 RPU) , Seperti halnya tubuh
Anda. Jiwa Anda menyelesaikan misi pengalaman Hidup nya. Jumlah Kehidupan mengalami Jiwa
adalah untuk memperoleh memutuskan berapa lama seseorang hidup. Setiap kali semua pengalaman
Hidup selesai tubuh seharusnya mati. Itulah sebabnya orang meninggal pada usia yang berbeda.

Tubuh Anda meninggal itu adalah dikremasi untuk membersihkan dan melepaskan Soul. Yang
kembali ke alam semesta Spiritual, untuk melaporkan.

Pengalaman hidup ?
pengalaman hidup adalah peristiwa Anda ingat sampai mati hari atau memori kerugian Anda. Peristiwa
ini dramatis senang (mimpi yang menjadi kenyataan,..)

atau tidak bahagia (kecelakaan serius,..) , pembentukan karakter. Kustodian Wali catatan
pengalaman Hidup mereka dan meneruskannya pada: Continuity Pengetahuan

Mengapa beberapa orang mati muda? Pengalaman Hidup misi Jiwa Anda mungkin telah
selesai pada tahap awal (Misalnya bayi) eksistensi. Setiap kali misi pengalaman Hidup
selesai tubuh seharusnya mati. Itulah sebabnya orang meninggal pada usia yang
berbeda.
Catatan!

Tidak memiliki asuransi, dukungan hidup, pengampunan, .. Asuransi berhenti seseorang dari
mengalami dampak penuh kemalangan. dukungan hidup meluas bertahan hidup di luar akhir
direncanakan. Pengampunan membatalkan akuntabilitas. Asuransi, dukungan Live & hasil
pengampunan dalam gagal hidup-pengalaman. Membuat misi Jiwa kegagalan. 1GOD marah!

Hidup adalah suci! Hanya 1GOD memiliki hak untuk mengakhiri itu!

NO individu, kultus, agama, organisasi atau pemerintah! Memiliki hak untuk
mengakhiri humanlife!
Akhir
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