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Konec života

Všechno ve fyzickém vesmíru má svůj začátek a konec!
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Úvod
Duše dokončil svou misi. Je připraven opustit fyzické tělo a jít dál do posmrtného
života. Pro příbuzných, přátel a společenství je truchlící které je třeba dodržovat.

Afterlife začíná kremaci, aby se ujistil duše je uvolněna. Kremace
uvolní duši. Požární Čistí zničení těla nakažlivých a uvolněním duši
přejít na duchovní bráně.

Po smrti může být použit Prožít Good Prayer nebo Prožít Bad
modlitbu. Tyto modlitby se zeptat 1GOD
odměnit nebo potrestat určitou osobu.

Hřbitovy jsou nepřijatelné jsou recyklovány pro jiné účely.
Blokoval Anděl se rozhodne, zda se má přivítat duše nebo jej
poslat zpět. Tmavá brána duše vrací.
Jasný Gate vítaným duše má svůj nález-Day.
O Soudném Dni 1GOD Otázkou je duše. Po výslechu duše
přesune k Purity-Scale.
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Duše znovu prožívá své špatné a dobré životní
zkušenosti. Pak jsou přesunuty do životních zkušeností
Vault.

Buď se duše dostane další tělo, se převtělí. Nebo duše shromáždila
dostatek life-zkušenosti, aby se stal věčným (Anděl) , Anděl začíná s tím,
že Guardian pak Reaper a v patřičné době stává Gatekeeper.

Existují i jiné Angels.
1GOD volá Duchovní Universe: ' NEBE ‘. Nebe je místo, kde
Souls' stát ' Věčný ‘.
1GOD volá Věčný: ' ANDĚL ‘.

DUŠE máte 1.
1GOD je originál Duše a věčné duše , Duše je duchovní.
The Original duše je 1 BŮH dobré i špatné.
1GOD vytvořil 2 typy světů. Duchovní: ' NEBE ' a fyzický: ‚Vesmír‘. Oni současně
existují vzájemně doplňují. 4. den stvoření 1GOD dal každý fyzický život tvoří
duchovní společník. Duše! Máte 1.
Poznámka! Duše fyzický člověk cyklus začíná: Narození> rostoucí> vzdělávání>
vynásobením> Výuka> umírající> kremaci.

Proč existuji? A Duše ( Yours) Z duchovního Universe dostane jeho pokyn (z 1GOD) o
tom, co život zkušenosti (Emocionální a fyzické) je mít ve fyzickém vesmíru. Instrukce
jsou nejasné, jak se dá očekávat od nedokonalého vesmíru. Dává flexibilitu Duše pro
dokončení svého poslání. Dokončit své poslání ve fyzickém vesmíru duše potřebuje
fyzický vzhled (Tvé tělo) , Důvodem pro vaše existence je pomoci vaší duše získat
životní zkušenosti, které potřebuje dokončit své poslání.

životní zkušenosti jsou události, které si pamatují, dokud váš umírající den nebo na paměťové
ztráty. Tyto události jsou dramatické šťastní (splněný sen...)

nebo nešťastný (Vážná nehoda ...) , Charakter budov. Kustod Guardian
přesvědčeni, že každý jednotlivec by měl zaznamenat jejich život zkušenosti a
předávat je na: znalost Continuity
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Proč někteří lidé umírají mladí? Životě zkušenosti poslání vaší duše mohly být
dokončeny v raném stadiu (Dětství) existence. Kdykoli je životní zkušenost misi
dokončit tělo zemřít. To je důvod, proč lidé umírají v různém věku.

A Duše Po zadání fyzické tělo je uveden ‚Mission‘ z 1GOD , Jejich cílem je získat
specified ‚život zkušenosti‘. Duše přináší tyto na "Čistota Scale.

A duše je Fyzické tělo je zde, aby se život prožívá to možné. Duše vztah s ním je
fyzické tělo je nestabilní a nedokonalé, stejně jako vesmíru.

Duše a fyzické tělo mají 2 Angels které jsou jim připisovány, oba Guardian Angel. 1
střeží poslání
(Např tělo má nehodu není součástí mise, tělo umírá je 1 Svatý G. Anděl dělá zázrak
nestane. Oba, tělo a mise jsou uloženy) , Ostatní zkoušky Anděl (pokušení) splatnost
duše a jeho morální síla (svědomí) ,

Když duše ' Posláním dokončení fyzické tělo zemře. Duše se pohybuje až do jasného
duchovní-Gate. Tmavá Duchovní brána znamená, že ‚Gatekeeper anděl‘ Pošli své duši
zpět (Neúplný mise) ,

1GOD čeká slyšet od vás!

DUŠE - Modlitba R

yy

yyyy

RR

Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru se cítím prázdný,
ztracený, bez účelu
Pokorný opatrovník opatrovník, který se snažil být dobrým hodně
miloval ten, kdo splnil své poslání Oheň uvolňuje tato duše k
soudu-Day Unikátní Duše chyběl ke slávě 1GOD a dobro lidstva

Tato modlitba je prý poté, co člověk zemřel. Používá se u koncového portálu
obřadu v krematoriu.

3

Společenství Provincie 15.04.2.1 N-u-m
Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

SMUTEK
Úmrtí blízké osoby stav bytí smutný, protože člen rodiny nebo přítel zemřel. Když
člověk zemře jejich tělo má pitvu, kremace a Estate. Duše začíná posmrtném životě. Lidé,
kteří se starali o zemřelého jsou ve stavu úmrtí. Úmrtí přichází v různých emočních
stupních. Nejintenzivnější bytí smutek.

SMUTEK nesnesitelné emocionální bolest po ztrátě. Smutek
nejbolestivější a charakter budovy zkušenosti Life člověk může zažít. V
jednu chvíli je vše v pořádku, pak utrpí ztrátu a téměř nesnesitelné
emocionální bolest. Modlit se (Smutek Modlitba) uchovávat na modlení.
Neustále se modlí ve všech fázích smutku! To pomáhá!

1. Reakce možná prokřehlé nedůvěru. To nemůže být pravda. ‚Já neměl v plánu to‘. Izolace
je potřeba soukromí, letargie je normální.

Vedle hněv je cítit na příčině žalu, jiní, sám sebe, BŮH , Truchlící cítí lítost o
promarněných příležitostí. Oddává sebelítost, vlastní viny. Některé objetí závislostí.

Potom se vyjednávání s BŮH a začne Fate. Pokud Slibuji změnit nebo dělat to či
ono vůle, která zvrátit ztrátu nebo odnést bolest. Zoufalství výsledkem zbožných
přání.
Vzpomínky vést ke vzpomínání, reflexe a přehodnocení minulosti.
Realizace Loss ponoří. Necitlivost, záchvaty vyskytují prázdnoty, zoufalství a deprese.

Nakonec správě smutek vyvíjí. Nyní je čas k normalizaci, znovu se životem kolem
vás. Zájem o okolí výnosů.
Doufat, že se vrátí a plánování se stává zásadní. Znovu připojit! Přátelé, rodina,
komunita čekají na svůj návrat.

Jít ven. Život je dobrý! Ptáci zpívají Slunce svítí, jít ven & Harmonizovat!

Jak mohou jiné pomáhají? Rozveselit nepomůže, sympatie nepomůže, pochopení
nepomůže. Trpělivost a podpora pomůže.
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1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

SMUTEK - Modlitba yYY
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Prosím Welcome člena
naší komunity Mé oči jsou zaplaveny slzami
Srdce mi puká pod nesnesitelnou bolestí Prosím utěšit mi, dej mi naději
a smysl Váš nejpokornější věrným strážcem-opatrovník (1 Svatý název)
Pro slávu 1GOD & dobro lidstva
Používat tuto modlitbu po ztrátě blízkého 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Lidské tělo má svůj začátek a konec. Na jeho konci duše potřebuje
být propuštěn. Aby bylo zajištěno, že duše je uvolněna a
Afterlife je možné, že lidské tělo musí být spáleno. Je-li
duše neuvolňuje existuje v zapomnění jako Ghost.

Kremace je nejen nutná k uvolnění duše, ale také ze zdravotních důvodů. Kremace
Oheň očišťuje ničí nebezpečné bakterie, viry, larvy hmyzu a hub, které mohou obývat
tělo.
dále jen " Krematorium' je servisní zařízení Provincial Public.
Zařízení spravuje márnici End Portal a zahradu.
Zde mrtví mít pitvu, jsou jízdné zalily a recyklovány.
Márnice: Všichni zesnulí jsou transportovány do márnice po pitvě.
Pitva je třeba stanovit příčinu smrti, totožnost zemřelého a patří toxikologie aby
zjistil, zda je tělo bylo nakažlivé v každém případě a mohla nakazit další člověk. Nález
rozhoduje, co se bude dít dál.

Přirozený zjištění smrti, tělo je převedena na ‚end-Portal.
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Podezřelé úmrtí nálezu těla se pohybuje na ‚Cíl‘ (Trestní vyšetřování Lab) , Nakažlivá
smrt najít ‚Provincial obrany a centra tísňového volání‘ ( pDEc ) je upozorněn. PDEc
zvedne tělo a platí příslušné karantény.

Před vybrakovat lidské tělo během nebo po pitvě je nemorální, je zločinec. Vybrakovat
odstraňuje bodyparts, tělní tekutiny, vajíčka a spermie. Část těla vybrakovat je
zločin: SLEČNA R7
End Portal: Po obdržení tělu Spalovač mrtvol připravuje informace o tělo a
distribuční nemovitosti pro prohlížení. Každé tělo je připraven stejným způsobem bez
výjimky. Nahé tělo (Lidé začít život nahý skončí životnost nazí) kryta olivový barevné
prádlo plechu pouze hlava viditelný je umístěn v obyčejném kartonu rakve.

Datum a čas pozorování je nastavena každá osoba může přijít rozloučit.
Diváci se mohou modlit bezobslužně pomocí duše Prayer a Prožít dobrý Modlitba nebo Prožít Bad
Modlitba , zármutek Modlitba ,

Spalovač mrtvol stanoví datum a čas pro kremaci. Posmrtný život
nepořádek je držena Starší od nejbližšího Shromáždění.

Rakev je uzavřen kremace pokračuje.
Uvolněný duše vstoupí do rozzářil duchovní Gate
přivítala Gatekeeper ...
Pozůstalí obdrží plaketu každý vzít domů.
1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

Prožít - GOOD -Modlitba yYY
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Požaduje, aby byl dobrý (název) udělal si zaslouží zvláštní uznání (název)
představuje dobrý Lidstvo má nabídnout. Inspirací pro ostatní květen (název)
prožít (číslo) Časy všichni radost z příjemců dobrých skutků pro slávu 1GOD
& dobro lidstva

Tato modlitba se používá pro dobrý člověk před nebo po kremaci!
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Prožít - BAD -Modlitba yYY
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Požaduje, aby špatné (název) udělal si zaslouží zvláštní potrestání (název) představuje
zlo vadu na lidstva odporný ohavností ďábel května zlo (název) prožít (číslo) Časy
všichni utrpení oběti ke slávě 1GOD & dobro lidstva

Tato modlitba se používá pro Bad osoby před nebo po kremaci!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Krematoria Garden: Tělo je recyklován přes kremační popel. Ráno
po kremaci popel se šíří přes Crematorian zahradě.
Popel nelze brát pryč. Jsou vždy rozloženy do krematoria
zahradě.
Poznámka! Vězni, kteří zemřou v Rehabilitace jejich popel jsou rozloženy do
krematoria kompostu.
Kremace dalších věcí žijících platí pouze tehdy, pokud je jejich fyzická přítomnost není
použit v jakékoliv formě recyklaci. kremační (domácí mazlíčci, cokoliv jedovaté, špatně ..) , V
podstatě kremace je stejná jako u člověka. Ne kremace (Něco jedlý nebo recyklovatelná,
kompostování materiál ...) ,

Hřbitov pohřeb pohanský rituál.
Graveyard pohřby jsou nepřijatelné, protože rostoucí
populace potřebuje používat země mnohem užitečnější. Graveyard
pohřby mohou vytvářet Ghosts tím, že uvolněním duše.
Graveyard pohřby jsou zvýhodněný zlo elitářský předvádění
se: Drahé rakev,

drahé Headstone, pompézní krajinářský mauzoleum.
Konzervační látky v potravinářství zastávka tělo je z rozkládajících zastavení opětovného
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hrobů. Graves podporovat kriminalitou, okrádání a vandalismu.
Zanedbané hroby přitahují škůdce, ..

Žádné další nové hřbitovy. Stávající hřbitovy jsou uzavřeny a vykopal. Ostatky mají
být zpopelněn a rozloženy do krematoria zahradě. Půda by měla být použita k jiným
účelům.

Kremace Je to jediný přijatelný druh pohřbu!

Soudný den Součástí ‚Cyklu začátku a na konci a jejich recyklaci‘ (Den 2). Je to
druhá etapa Posmrtný život.
Fyzické tělo začne život při početí. duchovní Duše vstoupí do těla. Fyzického těla končí
smrtí. Po smrti duše opouští a míří směrem ke světlu duchovní brány. Tmavá Duchovní
brána znamená, že duše se vrací (Neúplný mise) ,

Duše je uvolňován modlí a kremací. Není-li propuštěn, že existuje v
zapomnění jako Ghost. No uvolnění duše pomocí duše modlitba a
kremace; no Rozsudek den. Fyzické tělo je recyklován tím, že je
spáleno, se změnil na popel. Duše je reinkarnovaný.

Vítanou Duše je pak vyslýchal 1 BŮH :
1GOD chce vysvětlil, co znalosti člověk neustále hromadí a jak tyto znalosti byly
použity ve prospěch místního stanoviště, životního prostředí a komunitě.
1GOD chce vysvětlil, jak byl jeho poslední zpráva dbali a šířit.
Tisíce let zla se blíží ke svému konci. 1GOD chce vysvětlil, jak člověk pomohl
Cage zlo.
Poznámka ! Duše nemůže použít výmluvy, hrát němý nebo lhát 1GOD.
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Po vysvětlení duše je chválen 1GOD Pro své dobré skutky a
pokáral za nedostatky. Duše se přesune k Čistota váhy

Příprava na soudný-den!
Dozvědět se pak Teach; usilovat, zisk, aplikovat poznatky všechny své Live. Použít všechny
znalosti, aby mohli žít v harmonii se sebou samým, rodiny, komunity a životního prostředí. Pak
předat životní zkušenosti i znalosti Kontinuita (Rodina, práce) ,
Číst, sledovat (Opakovaně číst, absorbovat, myslím, pak se chovat) , podporovat (Říct všem) dále jen " Zákonodárce
Manifest " 1GOD‘ s Poslední 'Message'!

Přehlížet všechny ostatní náboženské publikace.

BUĎ HODNÝ PUNISHEVIL
A ‚Purity Scale‘ váží dobrých skutků duše, a to je
špatné skutky. To dělá duše prožít je to činy. Duše je
životní zkušenosti jsou převedeny na ‚životní
zkušenosti trezoru.

A Soul Životní zkušenosti jsou převedeny do Čistoty-váhy:
Pravá strana opatření křivdy

Levá strana opatření Dobrý skutky

Levá strana je dolů ( eee ) jste udělal víc Dobrý ,
Vaše duše znovu prožívá všechny dobré věci, které jste udělali a dobrý pocit, že
příjemce vaší dobrý skutek cítil. Tvá duše bude nejen prožít dobrý pocit, že příjemce
vaší dobrý skutek cítil, ale i radosti jeho / její rodina, přátelé a domácí zvířata cítila. Vaše
dobré pocity mohou být prodloužena o modlitby z příjemcem váš dobrý skutek ptát 1 BŮH
vynásobit prožít dobrý Zkusenosti.

Na pravé straně je dole ( eee ) jste udělal víc Špatný skutky.

Budete prožívat utrpení a bolest své oběti cítil. Budete nejen prožít utrpení a bolest
z vaší přímé oběti, ale také utrpení a bolest z nepřímých obětí (Rodina, přátelé,
domácí zvířata ...) ,
Vaše bolest může být prodloužena o modlitby z obětí žádají 1 BŮH násobit prožívat
špatné skutky. Např John Howard tyran z Down
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pod. Tyran, který napadl 4 země s jeho trestním Mates. Znásilnili, mučeni, zraněn a
zabit (Dítěte, děti, matky, otcové, prarodiče) 10 je tisíc lidí. Zničené a vyplenili
pracoviště, školy a domovy opouštět 100 ze dne tisíce bezdomovců a miliony stalo
uprchlíky. Zlo Johnwill prožít každý a každý je utrpení všech miliony z nich. Kustod
Guardian modlil, ptali 1GOD poslouchat naše prožít Bad modlitby.

Když znovuprožití zastaví duše s Současná paměť
se vymaže a přenesena do
Životní zkušenosti trezoru.
Duše je nyní reinkarnovaný a vstupuje do nové fyzikální formu života.

REINKARNACE
Reinkarnace se používá jako učení podle části A Duše na cestě stát anděla. Být
Apprentice duše je na zaučení náchylné k chybám. Jako výsledek životních zkušeností
nemusí žít až do svého plného potenciálu. Podobný životní zkušenost bude muset být
zkušený.
Předchozí životní zkušenosti mohou být získány z jakéhokoli formy života (Bakterie,
hmyzí, rostlinné, zvířecí, lidské) ,

Minulé životní zkušenosti a veškeré nedokončené slouží k určení další
misi duši a do kterého forma života je reinkarnovaný (Ne nutně lidský) ,

Duše' s Životní zkušenosti hromadí, dokud nejsou dost dokončit učňovské a
stát se Angel.
Poznámka! Reinkarnace končí, když se duše stává Anděl
( Věčný ) s infinitivu posmrtný život v NEBE ,

ANDĚL
Nově kvalifikovaní Anděl je vítán do nebe 1GOD , stává
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Věčné a vzhledem nebeské potěšení 1. z nich je, že " Anděl strážný ‘. Pokaždé, když
nový Anděl stává věčný. Tam je velká meriment (Hudba, zpěv, tanec, smích, ..) v nebi.

' Anděl strážný ' ( GA) sledovat, jak se na misii Soul pokračuje. GA
zasahovat, když duše zbloudilé je ze své mise nebo událostmi
ohrožují své poslání. GA metody rušení: svědomí, zázraky, vize.
Poznámka ! GA je jsou jen andělé, které mohou samy o sobě
být viděn Člověk a všechny tvory.

Duše a její fyzikální společník (tělo) mají 2 Guardian Angel k nim přiřazeny. 1 střeží
poslání další testy (pokušení)
splatnost duše a jeho morální síla (svědomí) ,
Duše dokončil svou misi, což je Anděl strážný
říká to, že Soudný den se blíží. Folklór popisuje toto chování
strážného anděla jako Reaper nebo Anděl smrti! Duše snižuje
jeho vazbu s jeho tělem. Flashbacky dojít duše začne
pohybovat směrem k teplé světlé všeobjímající světla.

A Vrátný rozhodne, zda přivítat duše nebo jej poslat zpět.
Gatekeeper kontroluje každý příchozí duše, pokud splnil své
poslání a je způsobeno přijít. V případě, že mise bude
nedokončený duše se vrací do těla (Žádné tělo se vrátit, je
přidělen nový subjekt) ,
Vrátný spravovat Soudný den, čistota-Scale, životní zkušenost Vault a
dohlížet na Strážný anděl.

Existuje jiný anděl ( příliš složité pochopit lidmi)
1GOD je Duchovně-Vesmír je ‚HEAVEN‘
Nebe je místo, kde se stal ‚Věčný zesnulých‘

1GOD volá Věčný: ‚ANGEL‘
1GOD je expandující vesmír chce více Angels!
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zesnulý
Zesnulé osoby má komunitní posmrtný život: majetek,
poznání kontinuita, dědictví a tradic. Estate předává
nahromaděné znalosti, životními zkušenostmi, dědictví,
rodinných tradic a památek. Estate neprojde o postoji (Končí
smrtí) , Napájení
(Končí smrtí) Všechno bohatství jde do vládních
příjmů.
Zemřelé osoby, který se zvýšil děti (Vlastní, která byla přijata, Foster)
se stává 'Immortal'! Ti, kteří ne, 'Do not'! Děti vás ‚Immortal‘!

1GOD nejnovější zprávy, Zákonodárce Manifest
Konec
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