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MABUHAY?
Tanong nagtanong = Tanong sumagot sa pamamagitan ng Batas-donor Manifest

Lahat Solutions ay upang maging Non profit at Non marahas!
1 NG DIYOS nilikha 2 uniberso: Pisikal Universe at Espirituwal Universe!
Lahat ng bagay sa Pisikal Universe ay may simula at katapusan! 1 NG DIYOS
nais upang manatili-usap sa pamamagitan ng lahat ng bagay na may buhay. Lahat ng bagay na living ay bibigyan
ng isang piraso ng ang espirituwal, 'Eternal Soul'.

Bakit ako umiiral?
A Soul (Inyo) mula sa Espirituwal-Universe ay makakakuha ng pagtuturo nito (mula sa
1GOD) sa kung ano ang Buhay karanasan (Emosyonal, pisikal) ito ay upang magkaroon sa Pisikal Universe. Ang
mga tagubilin ay hindi malinaw na bilang ay inaasahan mula sa isang di-sakdal na Uniberso. Nagbibigay ang Soul
flexibility upang makumpleto ang kanyang misyon. Upang makumpleto ang misyon nito ng Soul ay
nangangailangan ng pisikal na hitsura (Katawan mo) . Ang dahilan para sa iyong pag-iral ay upang matulungan ang
iyong Soul makakuha ng 'Life karanasan' na kinakailangan nito upang makumpleto ang kanyang misyon.

Layunin ng buhay?
Ang iyong katawan ay may na umiiral sa pamamagitan ng, 'Panuntunan ng Pisikal Universe' (RPU) .
Pagkatapos ng kuru-kuro ang iyong katawan ay may sa matirang buhay (Rule 1 RPU) .

Ikaw ay upang humingi, Gain, Mag-apply at pumasa sa Kaalaman (Rule
2 RPU) . Hangga't ka nakatira.
Kailangan mong Panatilihin Ang iyong Katawan Healthy (Rule 3 RPU) . Upang manatiling malusog: kalinisan,
balanseng diyeta at araw-araw na fitness ay kinakailangan. Ang iyong Soul pangangailangan pampalusog,
Araw-araw na Panalangin mapigil ang mga ito sa contact na may 1 DIYOS.
Kaya ang isang Soul ay maaaring magkaroon ng isang katawan, adult katawan
kailangan upang Mate at Multiply (Rule 4 RPU) . Kailangan mong magsimula ng isang
pamilya, magpasok ng isang 'Holy Matrimony' kontrata.
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Pakikisalamuha pamilyang naging isang grupo.
Isang lumalagong grupo ay nagiging isang pamayanan (Shire) .

Mga komunidad bumuo ng isang Hive (Province) (Rule 5 RPU) .
Kung saan ay may isang mas mahusay na pagkakataon ng kaligtasan ng buhay.
Ang isang lumalagong Hive (Province) Lumalawak sa pamamagitan Swarming (Rule 6 RPU) .
Province explores, colonizes bagong lugar
(Planets, Solar Systems, ...) . Ito ay isang kaligtasan ng buhay dapat!
Lahat ng bagay sa Pisikal Universe ay may Beginning at Wakas (Rule 7 RPU) , Tulad ng ginagawa ng iyong
katawan. Ang iyong Soul nakatapos ng kanyang mga karanasan sa buhay misyon. Ang halaga ng buhay ay
nakakaranas ng isang Soul ay upang makakuha nagpapasya kung gaano katagal ang isang tao ay nabubuhay. Sa
tuwing ang lahat ng mga karanasan sa buhay ay nakumpleto ang katawan ay dapat na mamatay. Iyon ay kung bakit
ang mga tao mamatay sa iba't ibang edad.

Ang iyong katawan ay namatay ito ay cremated upang linisin at upang ilabas ang Soul. Iyon ay
bumalik sa Espirituwal Universe, upang mag-ulat.
Mga karanasan sa buhay ?
karanasan sa buhay ay mga kaganapan mong matandaan hanggang ang iyong mga namamatay na araw o
pagkawala ng memorya. Ang mga kaganapan ay dramatic happy (katuparan ng pangarap,..)

o malungkot (Malubhang aksidente, ..) , Pagbuo ng karakter. Tagapag-ingat Guardian record ang
kanilang mga karanasan sa buhay at ipasa ang mga ito sa: Knowledge Continuity

Bakit ang ilang mga tao mamatay bata? Ang mga karanasan Life misyon ng Ang iyong Soul ay maaaring
natapos sa isang maagang yugto (Eg pag-uumpisa) ng pagkakaroon. Sa tuwing ang isang karanasan Life
misyon ay nakumpleto ang katawan ay dapat na mamatay. Iyon ay kung bakit ang mga tao mamatay sa iba't
ibang edad.
Tandaan!

Huwag magkaroon ng seguro, live na suporta, kapatawaran, .. Insurance hihinto ang isang tao mula
nakakaranas ang buong epekto ng kasawian. Live support umaabot kaligtasan ng buhay na lampas binalak
katapusan. Ang pagpapatawad ay magkakansela pananagutan. Insurance, Live support & kapatawaran resulta
sa Nabigo ang buhay-karanasan. Ang pagsasagawa ng Soul Ang misyon ng isang kabiguan. 1GOD ay taob!

Ang buhay ay sagrado! Tanging 1GOD ay may karapatan upang wakasan ito!

NO indibidwal, uri ng pananampalataya, relihiyon, samahan o Government! Ay may
karapatan na tapusin humanlife!
katapusan
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