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Akhir Hidup
Segala sesuatu di alam semesta fisik memiliki awal dan akhir!

konten:
Pendahuluan ~ Jiwa ~ doa jiwa ~ Kesedihan ~ doa duka ~
Kremasi ~ Menghidupkan kembali doa Bad ~ Menghidupkan kembali doa Baik ~ hari kiamat kuburan ~ Skala
kemurnian ~ Hidup Experiences Vault ~

Reinkarnasi ~ malaikat ~ Malaikat penjaga ~ Mesin penuai ~ Penjaga gerbang ~

Malaikat lainnya ~
Almarhum

pengantar
Jiwa telah menyelesaikan Misi. Siap untuk meninggalkan tubuh fisik dan bergerak ke
Afterlife. Untuk kerabat, teman dan masyarakat di sana berduka untuk diamati.

Akhirat dimulai dengan kremasi untuk memastikan Soul dilepaskan. Kremasi
rilis Soul. Api Membersihkan menghancurkan contagions tubuh dan
melepaskan Jiwa untuk beralih ke Gerbang Spiritual.

Setelah kematian Rekam Baik Doa atau Menghidupkan kembali Bad Doa
dapat digunakan. doa-doa ini meminta 1GOD
untuk menghargai atau menghukum seseorang.

Kuburan tidak dapat diterima mereka daur ulang untuk keperluan lain.
Sebuah Gatekeeper Malaikat memutuskan apakah akan menyambut Jiwa atau
mengirim kembali. Sebuah Gerbang gelap Jiwa kembali.
Sebuah Gerbang terang Soul menyambut memiliki Penghakiman-Day-nya.

Pada Penghakiman-Day 1GOD Pertanyaan ini Soul. Setelah
mempertanyakan Jiwa bergerak ke Purity-Scale.
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Sebuah Jiwa menghidupkan kembali nya pengalaman hidup buruk
dan baik. Kemudian mereka pindah ke Hidup pengalaman Vault.

Entah Jiwa mendapat tubuh yang lain, yang Bereinkarnasi. Atau Soul telah
mengumpulkan cukup Hidup-pengalaman untuk menjadi abadi (Malaikat) . An Angel
dimulai dengan menjadi Wali kemudian Reaper dan pada waktunya menjadi
Gatekeeper.

Ada Malaikat lainnya.
1GOD menyebut Universe Spiritual: ' SURGA '. Surga adalah
di mana Souls' menjadi ' Kekal '.
1GOD menyebut Abadi: ' MALAIKAT '.

JIWA Anda punya 1.
1GOD adalah asli Jiwa dan Jiwa abadi . Jiwa adalah spiritual.
Jiwa Asli adalah 1 ALLAH baik dan buruk.
1GOD menciptakan 2 jenis Worlds. A Spiritual: ' SURGA ' dan fisik: 'Universe'. Mereka
bersama eksis saling melengkapi. Pada hari 4 penciptaan 1GOD memberi setiap kehidupan
fisik membentuk pendamping spiritual. Sebuah Jiwa! Anda punya 1.

Catatan! Siklus manusia fisik Jiwa dimulai pada: Lahir> tumbuh> belajar>
mengalikan> mengajar> sekarat> kremasi.
Mengapa saya ada? SEBUAH Jiwa ( Milikmu) dari Universe Spiritual mendapat instruksi nya (dari 1GOD)
apa pengalaman Hidup (Emosional dan 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 di alam semesta fisik
Jiwa membutuhkan penampilan fisik (Tubuhmu) . Alasan untuk keberadaan Anda adalah untuk
membantu Jiwa Anda mendapatkan pengalaman Hidup itu perlu untuk menyelesaikan misinya.

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 percaya
bahwa setiap individu harus merekam pengalaman Kehidupan mereka & meneruskannya
pada: pengetahuan Continuity
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Mengapa beberapa orang mati muda? Pengalaman Hidup misi Jiwa Anda mungkin
telah selesai pada tahap awal (masa bayi) eksistensi. Setiap kali misi pengalaman
Hidup selesai tubuh seharusnya mati. Itulah sebabnya orang meninggal pada usia
yang berbeda.

SEBUAH Jiwa setelah memasuki tubuh fisik diberikan 'Mission' dari 1GOD . Misi
adalah untuk mendapatkan tertentu 'Pengalaman Hidup-'. Jiwa memberikan ini ke
'Skala Kemurnian'.
SEBUAH soul tubuh fisik yang ada untuk membuat hidup pengalaman mungkin. Hubungan
Jiwa dengan itu tubuh fisik stabil dan tidak sempurna seperti alam semesta.

Itu Jiwa dan tubuh fisik memiliki 2 Malaikat yang ditugaskan kepada mereka,
mereka berdua Guardian Angel. 1 penjaga misi
(Misalnya tubuh mengalami kecelakaan bukan bagian dari misi, tubuh sedang
sekarat, 1 st G. Malaikat membuat keajaiban terjadi. Kedua, tubuh dan misi
disimpan) . Tes Malaikat lain (godaan) kematangan jiwa dan kekuatan moralnya (hati
nurani) .

Ketika Souls ' misi selesai tubuh fisik mati. Jiwa bergerak naik ke terang Spiritual-Gate. Sebuah
Gerbang Spiritual gelap berarti 'Gatekeeper Malaikat' send Soul kembali (Misi yang
tidak lengkap) .

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

JIWA - Doa ÿ

Yy

ÿÿÿÿ

ÿÿ

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta yang paling indah aku merasa
kosong, hilang, tanpa tujuan
Seorang wali kustodian yang rendah hati yang berjuang untuk menjadi baik
Seseorang sangat dicintai yang memenuhi Api misi mereka membebaskan jiwa
ini untuk Penghakiman-Day A Jiwa unik terjawab Untuk Kemuliaan 1GOD dan
Baik of Humankind

Doa ini dikatakan setelah seseorang meninggal. Digunakan pada upacara Akhir-portal di
Krematorium tersebut.
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KESEDIHAN
Berkabung keadaan menjadi sedih karena anggota keluarga atau teman meninggal. Ketika
seseorang meninggal tubuh mereka memiliki otopsi, kremasi dan Estate. The Soul dimulai
Afterlife. Orang-orang yang peduli tentang almarhum berada dalam keadaan berkabung.
Dukacita datang dalam berbagai tahap emosional. Yang paling intens makhluk Duka.

KESEDIHAN rasa sakit emosional yang tak tertahankan setelah Loss a. Duka yang
paling menyakitkan dan pembangunan karakter Pengalaman hidup seseorang dapat
mengalami. Satu saat semuanya normal, maka kita menderita kerugian dan rasa sakit
emosional hampir tak tertahankan. Berdoa (Duka Doa) terus berdoa. Terus berdoa
melalui semua tahapan kesedihan! Itu membantu!

Reaksi 1 mungkin mati rasa tak percaya. Hal ini tidak dapat terjadi. 'Aku tidak merencanakan
ini'. Isolasi, privasi diperlukan, lesu adalah normal.
kemarahan berikutnya dirasakan di penyebab kesedihan, orang lain, diri sendiri, ALLAH . berduka terasa penyesalan
tentang kesempatan yang hilang. Menuruti dalam mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Beberapa
merangkul Kecanduan.

Kemudian tawar-menawar dengan ALLAH dan Takdir dimulai. Jika saya berjanji untuk mengubah atau
melakukan ini atau itu wasiat yang membalikkan kerugian atau mengambil rasa sakit. Putus asa sehingga
angan-angan.

Kenangan menyebabkan mengenang, refleksi dan meninjau kembali masa lalu.

Realisasi Rugi tenggelam di. Mati rasa, serangan kekosongan, putus asa dan depresi
terjadi.
Akhirnya mengelola kesedihan berkembang. Sekarang saatnya untuk menormalkan, berhubungan kembali
dengan kehidupan di sekitar Anda. Bunga di lingkungan kembali.

Harapan kembali dan perencanaan menjadi penting. Sambungkan kembali! Teman-teman, keluarga, masyarakat
menunggu comeback Anda.

Pergi ke luar. Hidup ini indah! Burung-burung bernyanyi Matahari bersinar, pergi keluar & Menyelaraskan!

Bagaimana orang lain dapat membantu? Bersorak atas tidak akan membantu, simpati tidak akan membantu,
pemahaman tidak akan membantu. Kesabaran dan dukungan akan membantu.
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1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

KESEDIHAN - Doa yyy
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling indah Silakan
Selamat anggota komunitas kami Mataku dibanjiri dengan air
mata
Hati saya hancur di bawah rasa sakit yang tak tertahankan Silakan menghibur saya,
memberi saya harapan & tujuan yang paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda (1 st
nama)

Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia
Gunakan doa ini setelah kehilangan dari 1 dicintai!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Tubuh manusia memiliki awal dan akhir. Pada akhirnya Jiwa perlu
dilepaskan. Untuk memastikan bahwa Jiwa dilepaskan dan
Afterlife mungkin tubuh manusia harus dikremasi. Jika
Soul tidak dirilis itu ada dalam limbo sebagai Ghost.

Kremasi tidak hanya dibutuhkan untuk membebaskan Jiwa tetapi juga untuk alasan kesehatan. Kremasi
api membersihkan menghancurkan bakteri berbahaya, virus, larva serangga dan jamur yang
mungkin menghuni tubuh.

The ' Krematorium' adalah fasilitas layanan umum Provinsi.
Fasilitas ini mengelola sebuah Morgue, End Portal dan taman.
Berikut orang mati memiliki otopsi, adalah tarif menggenang dan daur ulang.

Morgue: Semua almarhum diangkut ke kamar mayat untuk diotopsi.
autopsi perlu menetapkan penyebab kematian, identitas almarhum dan termasuk
toksikologi untuk menentukan apakah tubuh itu menular di tetap dan bisa terinfeksi
manusia lain. The Finding memutuskan apa yang terjadi selanjutnya.

Temuan kematian alami, tubuh ditransfer ke 'End-Portal.
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Sebuah kematian yang mencurigakan menemukan tubuh dipindahkan ke 'CIL' (Penyelidikan Lab
Kriminal) . Sebuah kematian menular menemukan 'Pertahanan Provinsi dan Darurat pusat' ( PDEc ) diperingatkan.
PDEc mengambil tubuh dan berlaku karantina yang relevan.

Mengorbankan tubuh manusia sebelum selama atau setelah otopsi tidak bermoral adalah kriminal. Mengorbankan
adalah menghapus bodyparts, cairan tubuh, telur dan sperma. bagian tubuh yang mengorbankan adalah
kejahatan: NONA R7

End Portal: Setelah menerima tubuh kremasi sebuah mempersiapkan tubuh dan distribusi real
informasi untuk melihat. Setiap tubuh disiapkan dengan cara yang sama tidak ada pengecualian. Tubuh
telanjang (Manusia memulai hidup telanjang mereka mengakhiri hidup telanjang) ditutupi oleh kain
lembaran warna zaitun dengan hanya kepala terlihat ditempatkan dalam kardus peti mati polos.

Tanggal melihat dan waktu diatur setiap orang dapat datang untuk mengucapkan selamat tinggal.
Pemirsa dapat berdoa diam-diam menggunakan jiwa Doa dan Menghidupkan kembali Baik Doa atau Menghidupkan
kembali Bad Doa . duka Doa .

The kremasi menetapkan tanggal dan waktu untuk Kremasi itu. Sebuah Akhirat

berantakan diadakan oleh Lebih tua dari terdekat Pertemuan.

peti mati ditutup hasil kremasi.
Sebuah Jiwa merilis memasuki menyala Gerbang Spiritual
disambut oleh Gatekeeper ...
Pelayat menerima plakat masing-masing untuk dibawa pulang.

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

Menghidupkan kembali - BAIK -Doa yyy
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling rendah
hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)

Permintaan bahwa Baik (nama) telah melakukan layak pengakuan ekstra (nama)
mewakili Manusia baik yang ditawarkan. Inspirasi bagi orang lain May (nama) menghidupkan
kembali (jumlah) kali semua sukacita penerima dari perbuatan baik Untuk
Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan untuk orang yang baik sebelum atau setelah kremasi!
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Menghidupkan kembali - BAD -Doa yyy
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling rendah
hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)

Meminta agar yang buruk (nama) telah melakukan layak menghukum ekstra (nama) mewakili
Kejahatan cacat pada Humankind suatu kekejian menjijikkan iblis Mei jahat (nama) menghidupkan
kembali (jumlah) kali semua penderitaan korban Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan untuk orang Bad sebelum atau setelah kremasi!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematorium Garden: Tubuh didaur ulang melalui abu kremasi. Pagi
hari setelah abu kremasi yang tersebar di taman Crematorian.
Abu tidak dapat dibawa pergi. Mereka selalu tersebar di taman
Crematorium.
Catatan! Tahanan yang mati di Rehabilitasi abu mereka tersebar di kompos
Crematorium.
Kremasi hal-hal lain yang tinggal hanya berlaku jika kehadiran fisik mereka tidak digunakan dalam
bentuk apapun dari daur ulang. untuk kremasi (Hewan peliharaan, apa beracun, sakit ..) . Pada
dasarnya kremasi adalah sama seperti untuk manusia. Tidak kremasi (Apapun dimakan atau didaur
ulang, bahan kompos ...) .

Makam pemakaman ritual pagan.
pemakaman kuburan tidak bisa diterima karena
pertumbuhan populasi perlu untuk menggunakan tanah
lebih berguna. pemakaman kuburan dapat membuat
Ghosts dengan tidak melepaskan Soul. pemakaman
kuburan disukai oleh jahat elitis pamer: peti mati mahal,

Nisan mahal, sombong makam taman.
Pengawet dalam makanan berhenti tubuh dari membusuk menghentikan penggunaan kembali
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kuburan. Graves mendorong kejahatan, merampok dan vandalisme.

kuburan diabaikan menarik kutu, ..

Tidak ada kuburan yang lebih baru. Kuburan yang ada ditutup dan digali. Sisa-sisa
yang akan dikremasi dan tersebar di taman Crematorium. tanah yang akan digunakan
untuk tujuan lain.

Kremasi adalah satu-satunya jenis diterima pemakaman!

Hari penghakiman bagian dari 'Siklus awal dan akhir dan daur ulang' (Hari ke-2). Ini
adalah tahap ke-2 dari Akhirat.
Sebuah tubuh fisik dimulai hidup pada saat pembuahan. spiritual Jiwa memasuki tubuh. Sebuah
tubuh fisik berakhir dengan kematian. Setelah Kematian Jiwa daun dan kepala ke arah cahaya
dari Gerbang Spiritual. Sebuah Gerbang Spiritual gelap berarti Soul kembali (Misi yang tidak
lengkap) .

Sebuah Jiwa dilepaskan dengan berdoa dan kremasi. Jika tidak dirilis itu
ada dalam limbo sebagai Ghost. Tidak melepaskan Jiwa, menggunakan
Doa Jiwa dan kremasi; ada hari kiamat. Tubuh fisik didaur ulang oleh
dikremasi, berubah menjadi abu. Sebuah Soul Bereinkarnasi.

Sebuah Jiwa menyambut kemudian dipertanyakan oleh 1 ALLAH :

1GOD ingin menjelaskan apa pengetahuan orang tersebut telah terus-menerus terakumulasi
dan bagaimana pengetahuan ini digunakan untuk kepentingan habitat lokal, lingkungan dan
masyarakat.
1GOD menginginkan menjelaskan bagaimana pesan terbarunya itu diperhatikan & menyebar.

Ribuan tahun jahat yang akan segera berakhir. 1GOD ingin menjelaskan bagaimana
seseorang membantu Cage Jahat.
Catatan ! Sebuah Jiwa tidak dapat menggunakan alasan, bermain bodoh atau berbohong 1GOD.
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Setelah menjelaskan Soul dipuji oleh 1GOD untuk perbuatan baik
dan ditegur karena Kegagalan. Sebuah Jiwa bergerak ke Scales
Purity

Persiapan untuk Penghakiman-hari!
Belajar kemudian Ajarkan; mencari, memperoleh, menerapkan Knowledge semua hidup Anda. Gunakan semua
Pengetahuan untuk hidup di Harmony dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Kemudian
menyampaikan pengalaman Hidup sebagai Pengetahuan Continuity (Keluarga, pekerjaan) .

Baca, ikuti (Berulang kali membaca, menyerap, berpikir, kemudian bertindak) , memajukan (Beritahu semua orang)
yang " Hukum-Pemberi Manifest " 1GOD' s terbaru 'Pesan'!

Mengabaikan semua publikasi keagamaan lainnya.

BEGOOD PUNISHEVIL
A 'Skala Kemurnian' berat perbuatan baik Soul dan itu
perbuatan buruk. Itu membuat Soul menghidupkan kembali
perbuatan itu. pengalaman hidup Jiwa ditransfer ke 'Life
Experience Vault.

SEBUAH Soul Hidup-pengalaman ditransfer ke Kemurnian-Timbangan:
langkah-langkah sisi kiri Baik perbuatan

langkah-langkah sisi kanan kesalahan

Sisi kiri turun ( eee ) Anda melakukan lebih banyak Baik .
Jiwa Anda menghidupkan kembali semua hal baik yang Anda lakukan dan perasaan yang baik bahwa penerima
perbuatan baik Anda merasa. Jiwa Anda tidak hanya akan menghidupkan kembali perasaan yang baik bahwa
penerima perbuatan baik Anda merasa tetapi juga kegembiraan nya / keluarganya, teman-teman dan hewan
peliharaan merasa. perasaan yang baik Anda dapat diperpanjang dengan doa dari penerima perbuatan baik Anda
bertanya 1 ALLAH memperbanyak menghidupkan kembali yang baik pengalaman.

Sisi kanan turun ( eee ) Anda melakukan lebih banyak Buruk perbuatan.
Anda akan menghidupkan kembali penderitaan dan rasa sakit korban Anda merasa. Anda tidak hanya akan
menghidupkan kembali penderitaan dan rasa sakit korban langsung Anda tetapi juga penderitaan dan rasa sakit
korban tidak langsung (Keluarga, teman, hewan peliharaan ...) .
penderitaan Anda dapat diperpanjang oleh doa dari korban meminta 1 ALLAH untuk memperbanyak menghidupkan
kembali buruk perbuatan. Misalnya John Howard yang Bully dari Down
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dibawah. Seorang tiran yang menginvasi 4 negara dengan Mates kriminalnya. Mereka
diperkosa, disiksa, dan dibunuh terluka (Bayi, anak-anak, ibu, ayah, kakek-nenek) 10 ribu orang.
Hancur dan dijarah tempat kerja, sekolah, dan rumah meninggalkan 100 ribu tunawisma dan
jutaan menjadi pengungsi. Jahat Johnwill menghidupkan kembali masing-masing dan semua
orang menderita semua jutaan dari mereka. Kustodian Wali berdoa, mereka meminta 1GOD untuk
mendengarkan Doa Bad Rekam kami.

Ketika mengenang berhenti Jiwa' s memori saat ini
dihapus dan dipindahkan ke
Hidup-Pengalaman Vault.
Sebuah Jiwa sekarang Bereinkarnasi dan memasuki bentuk kehidupan fisik yang baru.

REINKARNASI
Reinkarnasi adalah untuk digunakan sebagai magang oleh Jiwa untuk menjadi seorang Angel.
Menjadi Apprentice Soul adalah pada kurva belajar rentan terhadap kesalahan. Sebagai
pengalaman hidup hasil mungkin tidak hidup sampai potensi penuh. Pengalaman hidup yang
sama perlu dialami.
Sebelumnya pengalaman hidup dapat diperoleh dari segala jenis bentuk kehidupan (Bakteri,
serangga, tanaman, hewan, manusia) .
pengalaman hidup masa lalu dan setiap yang belum selesai digunakan untuk
menentukan misi berikutnya Soul dan ke mana kehidupan membentuk itu Bereinkarnasi (Tidak
harus manusia) .

Sebuah Jiwa' s Pengalaman hidup menumpuk sampai ada cukup untuk
menyelesaikan Magang dan menjadi Angel.

Catatan! Reinkarnasi berakhir ketika Soul menjadi malaikat
( Kekal ) dengan akhirat infinitif di SURGA .

MALAIKAT
Sebuah Malaikat baru yang berkualitas adalah Disambut ke Surga oleh 1GOD . menjadi
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Kekal dan diberi kenikmatan surgawi 1 ini sedang ' Malaikat penjaga '. Setiap Angel
baru menjadi Abadi. Ada meriment besar (Musik, menyanyi, menari, tertawa, ..) di
surga.
' Malaikat penjaga ' ( GA) memantau bagaimana misi Soul maju. GA
mengganggu ketika liar jiwa dari misi atau peristiwa yang mengancam
misinya. metode GA gangguan: hati nurani, mukjizat, visi.
Catatan ! GA ini adalah satu-satunya Malaikat yang dapat membuat diri
mereka terlihat oleh Manusia dan semua makhluk.

Sebuah Jiwa dan pendamping fisik (tubuh) memiliki 2 Guardian Angel yang ditugaskan
kepada mereka. 1 penjaga misi tes lainnya (godaan)

kematangan jiwa dan kekuatan moralnya (hati nurani) .
Sebuah Jiwa telah menyelesaikan misinya, sebuah Malaikat penjaga

mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat. Folklore menggambarkan
perilaku ini dari Guardian Angel sebagai Reaper atau Malaikat Maut! Jiwa
memotong obligasi dengan tubuhnya. Kilas balik terjadi Jiwa mulai
bergerak menuju terang hangat semua cahaya merangkul.

SEBUAH Penjaga gerbang memutuskan apakah untuk menyambut jiwa atau mengirim kembali.

Gatekeeper memeriksa setiap jiwa yang masuk jika telah selesai
itu Misi dan karena, untuk datang. Harus misi belum selesai Soul
kembali ke dalam tubuh (Tidak ada tubuh untuk kembali,
diberikan sebuah badan baru) .

Penjaga gerbang mengelola hari kiamat, Kemurnian-Skala, pengalaman
Hidup Vault dan mengawasi Wali-Angel.

Ada yang lain Malaikat ( terlalu rumit untuk dipahami oleh manusia)

1GOD ini Spiritual-Universe adalah 'surga'
Surga adalah di mana Souls' menjadi 'Eternal'

1GOD menyebut Abadi: 'ANGEL'
1GOD ini memperluas Universe ingin lebih Malaikat!
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1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

mendiang
Seseorang Meninggal memiliki akhirat masyarakat: Estate,
Pengetahuan Continuity, Warisan dan Tradisi. Estate
melewati akumulasi pengetahuan, pengalaman hidup,
warisan, tradisi keluarga dan memorabilia. Estate tidak lulus
pada Posisi (Berakhir dengan kematian) , Kekuasaan
(Berakhir dengan kematian) , Semua Kekayaan masuk ke dalam
Pendapatan Pemerintah.

Seseorang Meninggal yang telah membesarkan Anak-anak (Sendiri, diadopsi, angkat)

menjadi 'Immortal'! Mereka yang tidak, 'Jangan'! Anak-anak membuat Anda Immortal '!

Pesan terbaru 1GOD, Hukum-Pemberi Manifest
Akhir
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