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Elämän loppu

Kaiken fyysisen maailmankaikkeuden on alku ja loppu!

sisältö:
Johdanto ~ Soul ~ soul rukous ~ Suru ~ suru rukous ~
Tuhkaus ~ Elä Bad rukous ~ Elä hyvä rukous ~ Hautausmaat tuomiopäivä ~ Puhtaus
Scale ~ Elämänkokemusta Vault ~
Reinkarnaatio ~ Enkeli ~ Suojelusenkeli ~ elonkorjaaja ~ Portinvartija ~

muut Enkelit ~
Kuollut

esittely
Sielu on suorittanut tehtävänsä. Se on valmis lähtemään fyysisen kehon ja siirtyä
osaksi Afterlife. Sillä sukulaisten, ystävien ja yhteisön siellä suree noudatettava.

Afterlife alkaa polttohautaus varmistaa sielu vapautuu. Polttohautaus
vapauttaa sielun. Palo puhdistaa tuhota kehon contagions ja
vapauttaa sielun siirtyä Hengellinen Gate.

Jälkeen kuolema Elä hyvä rukous tai Elä Bad Rukous voidaan
käyttää. Nämä rukoukset kysyä 1GOD

palkita tai rangaista henkilöä.
Hautausmaat eivät ole hyväksyttäviä, ne kierrätetään muihin tarkoituksiin.

Portinvartija Angel päättää toivottaa Soul tai lähettää sen takaisin. Tumma
Gate Soul palaa.
Valoisa Gate tervetullut Soul on Tuomiollaan päivän.
Tuomiopäivänä päivän 1GOD Kysymys on sielu. Jälkeen
kyseenalaiseksi Soul siirrytään Puhtaus-Scale.
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Sielu elää uudelleen sen huonoa ja hyvää
elämänkokemusta. Sitten ne siirretään
elämänkokemusta Vault.

Joko Soul saa toisen elimen, on uudelleensyntynyt. Tai Soul on kerännyt
tarpeeksi Life-kokemuksia ikuistuu (Enkeli) . Enkeli alkaa olla Guardian
sitten Reaper ja aikanaan tulossa Gatekeeper.

On muitakin Angels.
1GOD kutsuu Spiritual Universe: " TAIVAS '. Taivas on jossa
vainajien tulee " Ikuinen '.
1GOD kutsuu Eternal: " ENKELI '.

SIELU sait 1.
1GOD on alkuperäinen Sielu ja Eternal Soul . Sielu on hengellinen.
Alkuperäisen Soul on 1 JUMALA sekä hyviä että huonoja.

1GOD luotu 2 eri maailmoista. Hengellinen: " TAIVAS ' ja fyysinen: 'Universe'. Ne co
olemassa täydentävät toisiaan. Päivänä 4 luomisen 1GOD antoi jokaisen fyysinen
elämä muodostavat hengellisen kumppani. Sielu! Sait 1.
Huomautus! Sielun ihmisen fyysiselle sykli alkaa: Syntynyt> kasvava> oppiminen>
kertomalla> opetus> kuolee> tuhkaus.

Miksi olen olemassa? Sielu ( Sinun) henkisestä universumin saa sen opetusta (alkaen 1GOD)
mitä elämänkokemusta (Emotionaalinen ja fyysinen) on saada vuonna fyysisen
maailmankaikkeuden. Ohjeet ovat epämääräisiä, kuten on odotettavissa epätäydellinen
Universe. Antaa Soul joustavuutta loppuun tehtävänsä. Saattamaan tehtävänsä fyysisen
maailmankaikkeuden sielun tarvitsee ulkonäköä (Kehosi) . Syynä oman olemassaolon on
auttaa Your Soul saamaan elämänkokemusta se tarvitsee täyttää tehtävänsä.

elämänkokemusta ovat tapahtumia muistat kunnes kuolee päivä tai muistin menetys. Nämä
tapahtumat ovat dramaattisia onnellisia (Unelma ...)

tai onneton (Vakava onnettomuus ...) Merkkipohjainen rakennuksessa. Custodian
Guardian uskovat, että jokaisella pitäisi kirjata elinkaarensa kokemuksia ja välittää
niitä: tietämyksen jatkuvuus
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Miksi jotkut ihmiset kuolevat nuorina? Elämänkokemusta tehtävänä sielusi ovat
saattaneet jo varhaisessa vaiheessa (Lapsenkengissä) olemassaolon. Aina kun
elämänkokemusta missio on valmis kehon on tarkoitus kuolla. Siksi ihmiset kuolevat
eri ikäkausina.

Sielu syöttämisen jälkeen fyysisen kehon annetaan "operaation kohteesta 1GOD . Tehtävänä
on saada erikseen määriteltyjä 'Life-kokemuksia'. Sielu toimittaa nämä on 'Puhtaus
Scale'.
sielun fyysinen ruumis on olemassa, jotta elämänkokemusta mahdollista. Sielun
suhde on fyysinen ruumis on epävakaa ja epätäydellinen aivan kuten Universe.

Sielu ja fyysinen ruumis on 2 Enkelit niille, molemmat Guardian Angel. 1 vartioi
operaation
(Esim elin joutuu onnettomuuteen ei kuulu operaation, keho kuolee, 1 st G. Angel
tekee ihmeen. Sekä, kehon ja missio tallennetaan) . Muut Angel kokeet (houkutus)
maturiteetti sielun ja sen moraalisen lujuuden (omatunto) .

Kun Souls ' missio on valmis fyysinen ruumis kuolee. Sielu siirtyy ylös kirkas
Spiritual-portti. Tumma Hengellinen portti tarkoittaa "Gatekeeper Angel lähettää n sielu
takaisin (Epätäydellinen operaatio) .

1GOD odottaa kuulla sinusta!

SIELU - Rukous K

YY

YYY

KK

Rakas 1GOD , Luoja kauneimmista Universe tunnen tyhjä,
kadonnut, ilman tarkoitusta
Nöyrä hoitajaksi huoltajan jotka kamppailivat hyvänä rakastetun
henkilö täyttäneet tehtävänsä Tuli vapauttaa tämän Sielu Tuomion
päivän Ainutlaatuinen Soul jäi kunniaksi 1GOD ja ihmiskunnan
hyväksi

Tämä rukous on sanonut jälkeen, kun henkilö kuoli. Käytetään Lopun-portaalin
seremoniassa krematorio.
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SURU
Kuolemantapaus olemisen surullinen, koska perheenjäsen tai ystävä kuoli. Kun
ihminen kuolee kehonsa on ruumiinavaus, tuhkaus ja Estate. Sielu alkaa Afterlife. Ihmisiä,
jotka välittivät kuolleen ovat valtion kuolemantapaus. Suru tulee eri emotionaalinen
vaiheissa. Voimakkain olento Greif.

SURU sietämätön tuskaa jälkeen tappiota. Suru tuskallisin ja luonteen
kehittämiseksi Elämänkokemus ihminen voi kokea. Yhtenä hetkenä
kaikki on kunnossa, niin me kärsimme tappion ja lähes sietämätön
tuskaa. Rukoilla (Grief Rukous) pitää rukoilemista. Pidä rukoilemista
kaikissa vaiheissa surun! Se auttaa!

1. Reaktio ehkä murheen epäusko. Tämä ei voi olla totta. 'En aio tätä'. Eristäminen,
yksityisyys tarvitaan, uupumus on normaalia.
Seuraava viha tuntui syy surun, toiset, itsensä, JUMALA . Surevan tuntuu pahoillaan
menetettyjä mahdollisuuksia. Sortuu itsesäälissä, itse syyllisiä. Jotkut omaksua
riippuvuudet.
Sitten neuvotteluvoimaa kanssa JUMALA ja Fate alkaa. Jos Lupaan muuttaa tai tehdä sitä
tai tätä tahtoa että häviämisen pysäyttäminen tai ottaa pois kipua. Epätoivo johtaa
toiveajattelua.

Muistot johtaa muistelee, pohdintaa ja palaamista ohi.
Toteutumista Loss nielujen. Puutumista, jaksoja tyhjyyttä, epätoivoa ja masennusta
esiintyy.
Lopulta hallinnassa suru kehittyy. Nyt on aika normalisoida, yhdistyä elämää
ympärilläsi. Kiinnostus ympäristössä tuottoa.
Hope palaa ja suunnittelun entistä tärkeämpää. Kytke! Ystävät, perhe, yhteisö
odottavat paluuta.
Mennä ulos. Elämä on hyvää! Linnut laulavat aurinko paistaa, mennä ulos & Yhdenmukaistaa!

Miten muut apua? Piristystä ei auta, sympatiaa ei auta, ymmärrys ei auta. Kärsivällisyyttä
ja tukea auttaa.
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1GOD odottaa kuulla sinusta!

YY

YYY

SURU - Rukous yyy
Rakas 1GOD , Luoja kauneimmista maailmankaikkeuden Ole
hyvä Tervetuloa jäsenen yhteisömme Silmäni tulvii kyyneleitä
Sydämeni rikkoo alle sietämätöntä kipua Ota lohduttaa minua, anna minulle
toivoa & Tarkoitus Your Nöyrimmät uskollinen omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st
nimi)

Kunniaksi 1GOD & ihmiskunnan hyväksi
Käytä tätä rukouksen jälkeen menetys rakas 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ihmisen keho on alku ja loppu. Päässä on sielu tarvitsee
olla vapautettu. Sen varmistamiseksi, että sielu
vapautuu ja Afterlife on mahdollista ihmiskeho on
tuhkataan. Jos joku ei vapauteta sitä esiintyy limbo
Ghost.
Tuhkaus ei ainoastaan tarvita vapauttaa Soul mutta myös terveydellisistä syistä. Polttohautaus
palo puhdistaa tuhoaa vaarallisten bakteerien, virusten, hyönteisten toukkia ja sienet, jotka
voivat elävät ruumiin.

The ' Krematorio' on maakunnan Public huoltoon.
Laitos hallinnoi ruumishuone, pääteportaalikehien ja puutarha.
Täällä kuolleet ovat ruumiinavaus, ovat hinta welled ja kierrätetään.

Morgue: Kaikki vainajat kuljetetaan ruumishuone ruumiinavaus.
Ruumiinavauksen luotava kuolinsyy henkilöllisyys kuolleen ja sisältävät
toksikologian selvittämään ruumis oli tarttuvaa millään ja olisi voinut tartunnan
toisen ihmisen. Toteamus päättää, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Luonnollinen kuolema havainto, keho siirtyy 'End-portaalin.
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Epäilyttävä kuolema löytää ruumiin siirretään "CIL (Rikostutkinta Lab) . Tartunnan
saaneet kuolema löytää 'maakunnan puolustus- ja Hätäkeskuksen' ( pDEC ) hälytetään.
PDEC ottaa lavan ja antanut asiaa karanteeniin.

Cannibalizing ihmiskehon ennen aikana tai sen jälkeen ruumiinavaus on moraalitonta on
rikollista. Kannibalisoimista on poistaa Korin, kehon nesteet, munat ja sperman. Ruumiinosa
kannibalisoimista on rikos: NEITI R 7

Pääteportaalikehien: Saatuaan kehon Kolkuttava valmistelee kehon ja kiinteistöjen
jakelutietoja katselua. Jokainen elin valmistetaan samalla tavalla ilman poikkeuksia. Alaston
vartalo (Ihmisillä alkaa elämän alasti he päätyvät elämään alasti) peitetty oliivi väri
pellava arkin vain pää näkyvä on sijoitettu tavallinen pahvi arkun.

Katselu päivämäärä ja kellonaika on asetettu tahansa voi tulla hyvästelemään.

Katsojat voivat rukoilla hiljaa käyttämällä soul Rukous ja Elä hyvä Rukous tai Elä
Bad Rukous , suru Rukous .
Kolkuttava asettaa päivämäärä ja kellonaika polttohautaus. tuonpuoleinen elämä

sotku on hallussa Vanhin lähimmästä Kerääminen.
Arkku suljettu tuhkaus etenee.
A on julkaissut Soul saapuu syttyivät Spiritual Gate
myönteisesti Gatekeeper ...

Surijat saavat plakin jokaisen kotiin.
1GOD odottaa kuulla sinusta!

YY

YYY

Elä - HYVÄ -Prayer yyy
Rakas 1GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Pyytää, että hyvä (nimi) on tehnyt ansaitsee ylimääräistä tunnustusta (nimi)
edustaa hyvää Ihmiskunta on tarjota. Inspiraatiota toiset (nimi) kokea
uudelleen (määrä) kertaa kaikki ilo vastaanottajien hyviä tekoja kunniaksi 1GOD
& ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään hyvä ihminen ennen tai jälkeen tuhkaus!
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Elä - BAD -Prayer yyy
Rakas 1GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Pyytää, että huono (nimi) on tehnyt ansaitsee ylimääräistä rankaisee (nimi) edustaa
pahaa tahraton Ihmiskunta iljettävä kauhistus riiviö toukokuuta paha (nimi) kokea
uudelleen (määrä) kertaa kaikki uhrien kärsimysten kunniaksi 1GOD & ihmiskunnan
hyväksi

Tämä rukous käytetään paha ihminen ennen tai jälkeen tuhkaus!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Krematorio Garden: Elin on kierrätetään polttohautaus tuhkaa. Aamulla
kun polttohautaus tuhkaa jakautuvat Crematorian puutarhassa.
Tuhkaa ei voida ottaa pois. Ne ovat aina jakautuvat krematorio
puutarhassa.
Huomautus! Vangit, jotka kuolevat Kuntoutus niiden tuhkat jakautuvat
krematorio kompostia.
Tuhkaus Muiden muassa elävän pätee vain, jos niiden fyysistä läsnäoloa ei käytetä
minkäänlaista kierrätystä. tuhkaus (Lemmikit, mitään myrkyllistä, sairas ..) . Pohjimmiltaan
polttohautaus on sama kuin ihmisille. Ei tuhkaus (Jotain syötävää tai kierrätettävissä,
kompostointimateriaalin ...) .

Hautausmaa hautajaiset pakanallinen rituaali.

Graveyard hautajaiset ovat hyväksyttävissä, koska
kasvava väestö tarvitsee käyttää maata enemmän
hyötyä. Graveyard hautajaiset voivat luoda Ghosts ei
palauta sielu. Graveyard hautajaiset ovat suosittuja paha
elitistinen komeilu: Kallis arkku,

kallista Hautakivi, mahtipontinen maisemoitu mausoleumi.
Säilöntäaineet elintarvikkeissa seis elimistön hajoavasta pysähtymättä uudelleenkäyttö
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hautoja. Graves kannustaa rikollisuuteen, ryöstämistä ja ilkivaltaa.
Laiminlyöty hautoja houkutella tuhoeläimiä, ..

Ei enää uusia Hautausmaat. Olemassa olevat Hautausmaat ovat kiinni ja kaivoi.
Jäännökset aiotaan cremated ja levitä krematorio puutarhassa. Maa on tarkoitus
käyttää muihin tarkoituksiin.

Tuhkaus on ainoa hyväksyttävä tyyppi hautajaiset!

Tuomiopäivä osa 'Cycle alun ja lopun ja kierrätys' (Päivä 2). Se on 2. vaihe Tuonpuoleisessa.

Fyysinen keho alkaa elämää käsitys. hengellinen Sielu tulee elin. Fyysinen ruumis
päättyy kuolemaan. Kuoleman jälkeen sielu lähtee ja lähtee valossa Spiritual Gate.
Tumma Hengellinen portti tarkoittaa sielu palaa (Epätäydellinen operaatio) .

Sielu vapautuu rukoilemalla ja krematorioiden. Jos se ei vapauteta
sitä esiintyy limbo Ghost. Ei vapauttaa sielun käyttäen Soul Rukous ja
polttohautaus; no Judgement Day. Fyysisen kehon kierrätetään on
cremated, muuttui tuhkaksi. Sielu on uudelleensyntynyt.

Tervetullut Soul sitten kyseenalaiseksi 1 JUMALA :

1GOD haluaa selittää mitä tietoa henkilö on jatkuvasti kertynyt ja miten tätä tietoa
käytettiin hyväksi paikallisen elinympäristön, ympäristö ja yhteisö.
1GOD haluaa selitti, kuinka hänen viimeisin viesti piitanneet & levinnyt.

Tuhansien vuosien Evil on päättymässä. 1GOD haluaa selitti miten henkilö
auttoi Cage Evil.
Huomautus ! Sielu ei voi käyttää tekosyitä, leikkiä tyhmää tai valehdella 1GOD.
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Jälkeen selittää sielu kiitosta 1GOD sen Hyvät teot ja moitteita
Puutteet. Sielu siirrytään Puhtaus Scales

Valmistelu Tuomio päivän!
Opi sitten opettaa; etsivät hankkimaan, soveltaa tietoa kaikki elävät. Käytä kaikki tieto
elää sopusoinnussa itsesi kanssa, perheen, yhteisön ja ympäristön. Sitten välittää
elämänkokemusta kuin Knowledge Jatkuvuus (Perhe, työ) .
Lue, noudata (Toistuvasti lukea, imevät, ajatella, sitten toimia) edistää (Kerro kaikille) " Laki-antaja
Manifest " 1GOD' s viimeistään 'Message'!
Rikkoa kaikkia muita uskonnollisia julkaisuja.

OLE HYVÄ PUNISHEVIL
A Puhtaus Scale "painaa sielun hyviä tekoja ja se on
pahoja tekoja. Se tekee Soul elää sitä tekoja. Sielun
elämänkokemuksia siirretään Life Experience Vault.
Sielun Life-kokemuksia siirretään Puhtaus-asteikot:
Vasen puoli toimenpiteet Hyvä tekoja

Oikea puoli toimenpiteet vääryydet

Vasemmalla puolella on alaspäin ( eee ) olet tehnyt enemmän Hyvä .

Sielusi elää uudelleen kaikkea hyvää teit ja hyvää oloa, että vastaanottaja oman
hyvän teon tuntui. Sielusi ei vain elää hyvää oloa, että vastaanottaja oman hyvän teon
tuntui mutta myös iloa hänen / hänen perheen, ystävien ja lemmikkieläimet tuntui. Teidän
hyvää oloa voidaan jatkaa rukouksia vastaanottaja oman hyvän teon kysymällä 1 JUMALA
kertoa kokea hyvä kokea.

Oikea puoli on alaspäin ( eee ) olet tehnyt enemmän Huono tekoja.

Tulet kokea kärsimystä ja kipua uhrisi tuntui. Et vain kokea kärsimystä ja kipua
oman välitön uhri vaan myös kärsimystä ja kipua epäsuorien uhrien (Perhe, ystävät,
lemmikit ...) .
Sinun tuska voidaan jatkaa rukouksia uhreilta kysymällä 1 JUMALA moninkertaistaa kokea
huono tekoja. Esimerkiksi John Howard Bully Downin
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alla. Tyranni joka hyökkäsi 4 maissa rikollisen kaverit. He raiskasivat, kidutettiin,
loukkaantuneiden ja kuolleiden (Vauvan, lapset, äidit, isät, isovanhemmat) 10: n
tuhansia ihmisiä. Tuhottu ja ryöstetty työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa lähtevät 100: n
tuhansia kodittomiksi ja miljoonat tuli pakolaisia. Paha Johnwill kokea joka ainoaa
kärsimystä kaikkia miljoonia niitä. Säilytysyhteisö Guardian rukoili, he kysyivät 1GOD kuuntelemaan
kokea Bad Prayer.

Kun reliving pysäyttää Soul' s nykyinen muisti
poistetaan ja siirretään
Life-Kokemuksia Vault.
Sielu on nyt uudelleensyntynyt ja siirtyy uuteen fysikaaliseen elämänmuotoon.

REINKARNAATIO
Reinkarnaatio käytetään oppisopimuskoulutuksena jonka Sielu kohti tulossa Angel.
Koska oppipoika Soul on oppimiskäyrä virhealtista. Seurauksena elämänkokemusta
ehkä ei seiso sen täyden potentiaalin. Samanlainen elämänkokemus täytyy kokea.

Edellinen elämänkokemusta voidaan saada kaikenlaista eliö (Bakteerit,
hyönteinen, kasvi, eläin, ihminen) .
Menneen elämän kokemukset ja mahdolliset keskeneräiset käytetään määrittämään
sielun seuraavan tehtävän ja johon elämänmuoto on uudelleensyntynyt (Ei
välttämättä ihmisen) .

Sielu' s Elämänkokemusta kerääntyä kunnes on tarpeeksi loppuun
Oppisopimus ja tulla Angel.
Huomautus! Reinkarnaatio päättyy, kun Soul tulee Enkeli
( Ikuinen ) kanssa infinitiivin tuonpuoleisessa vuonna TAIVAS .

ENKELI
Vastikään päteviä Angel tervetullut Heaven 1GOD , tulee
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Ikuinen ja annetaan taivaallinen nautintojen 1. Näiden ollaan " Suojelusenkeli '. Aina
uuden Angel tulee ikuinen. On suuri meriment (Musiikki, laulu, tanssi, naurua, ..) taivaassa.

' Suojelusenkeli ' ( GA) valvoa Soul missio etenee. GA häiritse kun sielu
eksynyt n toiminnan päämäärä tai tapahtumista uhkaa tehtävänsä. GA
menetelmiä häiriöiden: omatunto, ihmeitä, visio.
Huomautus ! GA: t ovat ainoat Angels, joka voi tehdä itse
nähdä Ihmiset ja kaikki luodut.
Sielu ja sen fyysinen seuralainen (Elin) on 2 Guardian Angel niille. 1 vartioi operaation
muut kokeet (houkutus)
maturiteetti sielun ja sen moraalisen lujuuden (omatunto) .
Sielu on suorittanut tehtävänsä, eli Suojelusenkeli
kertoo se, että Tuomiopäivä on välitön. Folklore kuvaa tätä
käyttäytymistä suojelusenkeli kuin Viikatemies tai Angel of Death! Sielu
on alentanut side sen elin. Takautumia esiintyvät Sielun alkaa
liikkua kohti lämpimässä kirkasta kaiken kattavaa valoa.

Portinvartija päättää toivottaa Soul tai lähettää sen takaisin.
Gatekeeper tarkistaa jokaisen saapuvan Soul, jos se on
valmis se missio ja johtuu tulla. Jos tehtävän olevan
viimeistelemättömiä Sielun palaa kehoon (Ruumista ei palata,
annetaan uusi elin) .
Portinvartija hallinnoida Judgment Day, Purity-Scale,
elämänkokemuksia Vault ja valvoa Guardian-Angel.

On muitakin Angel ( liian monimutkainen ymmärtää ihmisten)
1GOD n Hengellinen-Universe on 'taivasta'

Taivas on jossa vainajien tulee 'ikuinen'
1GOD kutsuu Eternal: 'ANGEL'
1GOD n laajeneva maailmankaikkeus haluaa lisää Angels!
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1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

kuollut
Vainajan on yhteisö tuonpuoleisessa: Estate, Knowledge
Jatkuvuus, Heritage ja perinteitä. Estate välittää
kertyneen tiedon, elämänkokemusta, perintö, perheen
perinteitä ja muistoesineitä. Estate ei vyörytä kantaan (Päättyy
kuolemaan) Power
(Päättyy kuolemaan) Kaikki Wealth menee
hallituksen tulot.
Vainajan joka oli herättänyt Lapset (Oma, hyväksytty, Foster)
tulee 'Immortal'! Ne, jotka eivät, 'Älä'! Lapset tekevät olet Immortal "!

1GOD uusin viesti, lainsäädännöstä Antajaa Manifest

pää
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