1FAITH Batas-donor Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

1GOD Nais ni sa amin upang maniwala sa isang Afterlife, ang Eternal- Soul,
Reinkarnasyon & Angels. Ang human-body ay may simula at katapusan. Ang Soul
ay may isang Afterlife.

Mag-scroll Nilalaman:
Panimula ~ Soul ~ Soul-panalangin
~
pighati ~ Pighati-panalangin ~
pagsusunog ng bangkay ~ Relive-Bad-panalangin ~ Relive-Magandang-panalangin ~ Dakong Libingan ng
Paghuhukom-araw ~ Kadalisayan-Scale ~ Life-Karanasan-Vault ~
muling pagkakatawang-tao ~ anghel ~

Gabay na anghel ~ manggagapas ~ bantay-pinto ~ iba pang mga Angels ~ namatay

pagpapakilala
Soul Ang nakumpleto na nito Mission. Ito ay handa na upang iwanan ang physical- body & umusad sa
Afterlife. Para sa mga kamag-anak, mga kaibigan at mga komunidad doon ay grieving na-obserbahan.

Afterlife nagsisimula sa isang pagsusunog ng bangkay upang matiyak na ang
Soul ay inilabas. Cremation release ang Soul. Fire cleanses, pagsira katawan
contagions & bitawan ang Soul upang lumipat sa Espirituwal Gate.

Pagkatapos ng kamatayan ng isang Relive-Magandang Prayer o Relive-Bad
Prayer maaaring gamitin. Ang mga panalangin hilingin 1GOD
upang gantimpalaan o parusahan ang isang tao.
Dakong Libingan ng mga hindi katanggap-tanggap ang mga ito ay recycled para sa iba pang mga layunin.
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A Gatekeeper Angel nagpapasya kung upang salubungin ang Soul o ipadala ito
pabalik. Isang madilim Gate ng Soul napupunta pabalik.
Ang isang maliwanag na Gate ng tinatanggap Soul ay may Paghuhukom-Day.

Sa Paghuhukom-Araw 1GOD tanong ang Soul. Pagkatapos ng pagtatanong
sa Soul gumagalaw sa sa Kadalisayan-Scale.
A Soul relives kanyang 'bad at magandang buhay-karanasan. Pagkatapos sila
ay inilipat na sa buhay-karanasan Vault.
Alinman sa Soul ay makakakuha ng isa pang katawan, ay Reincarnated.
O kaya ang Soul ay nakakolekta na ng sapat na Buhay-karanasan upang maging
walang hanggan (Anghel) . An Angel ay nagsisimula sa pagiging Guardian pagkatapos
ay Reaper at sa angkop na kurso nagiging Gatekeeper.

May iba pang mga Angels.
1GOD tawag sa Espirituwal-Universe: ' lANGIT '. Langit ay kung saan
Kaluluwa 'maging' Walang hanggan '.

1GOD tawag Eternal: ' ANGHEL '.

SOUL nakuha mo 1.
1GOD ay ang orihinal na Soul & Eternal-Soul . Soul ay espirituwal.
Ang Original Soul ay 1 NG DIYOS parehong mabuti at masama.

1GOD nilikha ng 2 uri ng Mundo. Isang Espirituwal: ' lANGIT '& isang physi- cal: 'Uniberso'. Sila ay
co-exist umaayon sa bawat isa. Sa araw 4 ng paglikha 1GOD Ibinigay sa bawat pisikal na buhay-form ng
isang espirituwal na kasamahan. A Soul! Nakakuha ka 1. Tandaan! Ang Soul pisikal ng tao cycle ay
nagsisimula sa: Birth> lumalagong> learning> multiply> pagtuturo> namamatay> pagsusunog ng
bangkay
Bakit ako umiiral? A kaluluwa ( Inyo) mula sa Espirituwal-Universe ay makakakuha ng pagtuturo nito (mula sa 1GOD)
sa kung ano ang buhay-karanasan (Emosyonal at pisikal na) ito ay upang magkaroon sa Pisikal-Universe. Ang mga
tagubilin ay hindi malinaw na bilang ay inaasahan mula sa isang di-sakdal na Uniberso. Ang pagbibigay ng Soul
flexibi- lity para sa pagkumpleto ng misyon nito. Upang makumpleto ang misyon nito sa Pisikal-Universe ang Soul
ay nangangailangan ng pisikal na hitsura (Katawan mo) . Ang dahilan para sa Iyong pag-iral ay upang makatulong
sa Iyong Soul makakuha ng mga karanasan sa buhay na kailangan nito upang makumpleto ang kanyang misyon.
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Mga karanasan sa buhay Isasama kaganapan mong matandaan hanggang ang iyong mga namamatay na araw o
memory ng timbang. Ang mga kaganapan ay dramatic happy (katuparan ng pangarap...)

o malungkot (Malubhang aksidente ...) , Pagbuo ng karakter. Tagapag-ingat Guardian naniniwala
na ang bawat indibidwal ay dapat i-record ang kanilang Life- mga karanasan at ipasa ang mga
ito sa: Knowledge-Continuity
Bakit ang ilang mga tao mamatay bata? Ang Buhay-karanasan misyon ng Ang iyong Soul ay maaaring
makumpleto sa isang maagang yugto (Kamusmusan) ng pagkakaroon. Sa tuwing ang isang Life-karanasan
sa misyon ay nakumpleto ang katawan ay dapat na mamatay. Iyon ay kung bakit ang mga tao mamatay sa
iba't ibang edad.

A kaluluwa pagkatapos ng pagpasok ng isang pisikal na katawan ay binigyan ng isang 'Mission' mula sa 1GOD
. Ang misyon ay upang makakuha ng tinukoy na 'Life- Mga karanasan'. Soul Ang naghahatid ng mga ito sa
ang 'Kadalisayan-Scale'.

A Soul ni pisikal na katawan ay may upang gumawa ng buhay-karanasan posible. Ang
Soul relasyon sa ito ay pisikal na katawan ay madaling matuyo at hindi lubos na pagsisisi
tulad ng Uniberso.
ang Soul & pisikal na katawan ay may 2 anghel na nakatalaga sa kanila, silang dalawa
Guardian-Angel. 1 nagbabantay ang misyon (Eg isang katawan ay may isang aksidente hindi
bahagi ng misyon, ang katawan ay namamatay, ang 1 st G. Angel gumagawa ng isang himala
mangyari. Ang parehong, katawan at misyon ay nai-save) . Ang iba pang mga Angel pagsusuri ' (Tukso)

ang kapanahunan ng ang Soul & kanyang moral na-lakas (Konsensiya) .
kapag ang kaluluwa ' misyon ay nakumpleto ang pisikal na katawan ay
namamatay. Soul Ang gumagalaw hanggang sa ang maliwanag na
Espirituwal-Gate. Isang madilim na Spiritual- Gate ay nangangahulugan na
ang 'Gatekeeper-Angel' send ni ang Soul pabalik (Hindi kumpleto misyon) .

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

SOUL - Panalangin ÿ

ÿÿ ÿÿÿÿ

ÿÿ

mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Pakiramdam ko walang
laman, nawala, walang layunin
Isang hamak na tagapag-ingat tagapag-alaga na struggled upang maging mabuti Isang
magkano ang mga mahal sa tao na matupad ang kanilang misyon Fire pinakakawalan nito
isang ito Soul para sa Paghuhukom-Araw
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Isang natatanging Soul napalampas Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalanging ito ay sinabi matapos ang isang tao ay namatay. Ay ginagamit sa End-portal
ceremony sa Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
pighati
Pangungulila ang estado ng pagiging malungkot dahil may isang miyembro ng pamilya o kaibigan ay namatay. Kapag
ang isang tao ay namatay ang kanilang katawan ay may isang autopsya, pagsusunog ng bangkay at isang Estate.
Ang Soul ay nagsisimula Afterlife. Ang mga tao na cared tungkol sa mga namatay ay nasa isang estado ng
pangungulila. Pangungulila dumating sa iba't-ibang emosyonal na yugto. Ang pinaka-matinding pagkatao Pighati.

pighati mabata emosyonal na sakit matapos ang isang Pagkawala. Kalungkutan ay ang
pinaka-masakit na & character building Buhay-na karanasan ng isang tao ay maaaring
makaranas. Isang sandali ang lahat ng bagay ay normal, at pagkatapos ay kami ay magdusa
isang pagkawala at halos hindi mabata emosyonal na sakit. magdasal (Pighati-Prayer) patuloy
na manalangin. Patuloy na manalangin sa lahat ng mga yugto ng kalungkutan! Ito ay
tumutulong!

Ang ika-1 reaksyon siguro numbed kawalang-paniwala. Ito ay hindi maaaring mangyari. 'Hindi ko balak na ito.' Paghihiwalay
at privacy ay kinakailangan at panghihina ay normal.
Susunod na galit ay nadama sa ang sanhi ng kalungkutan, ang iba, sa sarili, NG DIYOS . grieving Ang
nararamdaman panghihinayang tungkol napalampas na mga pagkakataon. Indulges sa awa sa sarili at self-sisihin.
Ang ilang yakapin Addictions.
Pagkatapos ay ang nakikipagtawaran sa NG DIYOS & Kapalaran ay nagsisimula. Kung nangangako ako upang
baguhin o gawin ito o na kalooban na baligtarin ang Pagkawala o aalisin ang sakit.
Pagkawalang-taros na nagreresulta sa nagmimithi-iisip.
Memories humantong sa reminiscing, pagmuni-muni at muling dinalaw ang nakaraan.
Pagsasakatuparan ng Pagkawala sinks in. Pamamanhid at bouts ng kawalan ng laman, walang pag-asa at
depresyon mangyari.
Sa kalaunan pamamahala ng kalungkutan nagbabago. Ngayon ito ay oras upang normalize at itinataya
kumonekta sa buhay sa paligid mo. Interes sa kapaligiran nagbabalik.
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Sana ay babalik at pagpaplano ay nagiging mahalaga. Makipag-ugnayan muli! Mga kaibigan, pamilya,
komunidad naghihintay sa iyong pagbalik.
Pumunta sa labas. Maganda ang buhay! Ibon ay awit ng Araw ay sumisikat, pumunta out &
Ilagay sa armonya!
Paano makatutulong ang iba? Pagpalakpak up ay hindi tutulong, pakikiramay ay hindi tutulong, pagkaunawa ay
hindi tumulong. Pasensya at suporta ay makakatulong.

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

pighati - Panalangin

ÿÿ ÿÿÿÿ

yyy

mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Mangyaring Welcome
isang miyembro ng aming komunidad Aking mga mata ay lubog sa tubig na may luha

Ang aking puso ay paglabag sa ilalim ng intolerable sakit Mangyaring aliw sa akin, bigyan
ako ng pag-asa at layunin Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)

Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan
Gamitin panalangin na ito matapos ang pagkawala ng isang mahal sa 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ang human-body ay may simula at katapusan. Sa huli ng isang Soul kailangang maging

pinakawalan. Upang matiyak na ang Soul ay inilabas at Afterlife ay
posible sa tao-katawan ay dapat na-cremate. Kung ang isang Soul ay
hindi inilabas ito ay umiiral sa limbo tulad ng Ghost.

pagsusunog ng bangkay ay hindi lamang kailangan upang magbakante ang Soul ngunit din para sa mga
kadahilanang pangkalusugan. Ang pagsusunog ng bangkay apoy cleanses pagsira mapanganib na mga
bakterya, mga virus, insekto larvae at fungi na maaaring naninirahan sa katawan.

ang ' crematorium ' ay isang serbisyo pasilidad Provincial Public.
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pasilidad ay nangangasiwa Morgue, isang End-Portal & isang hardin.
Narito ang mga patay ay isang lapa, ikaw fare-welled & recycle.

Morgue: Lahat ng pumanaw ay transported sa morge para sa autopsy.
autopsy ay kailangang magtatag ng dahilan ng kamatayan, pagkakakilanlan ng namatay at isama ang isang
toksikolohiya upang maitaguyod kung ang katawan ay nakakahawa sa anumang paraan at sana nahawaan ng isa
pang tao. Ang Paghahanap ng mga nagpapasya kung ano ang mangyayari susunod.

Ang isang natural na kamatayan paghahanap, ang katawan ay ililipat sa 'End-Portal. Ang isang kahina-hinalang
pagkamatay paghahanap ng katawan ay inilipat na sa 'Criminal imbestigasyon Lab'. Ang isang nakakahawa
kamatayan paghahanap ng 'Provincial Defense at Emergency center' (PDEc) ay humanda. PDEc Picks up ang
body & nalalapat katuturang kuwarentenas.

Cannibalize ang mga tao-katawan bago sa panahon o pagkatapos autopsy ay im- moralidad ay
kriminal. Cannibalize ay pag-aalis ng body-bahagi, body-likido, itlog at tamud. Katawan-bahagi
cannibalizing ay isang krimen: MS- R7
End-Portal: Pagkatapos matanggap ang isang katawan ng kremator naghahanda ng body & estate-pamamahagi
ng impormasyon para sa pagtingin. Ang bawat katawan ay inihanda sa parehong paraan walang mga pagbubukod.
A naked body (Mga tao simulan ang buhay naked nilang tapusin ang buhay naked) sakop ng isang linen sheet ng
kulay ng oliba na may lamang ang ulo na nakikita ay nakalagay sa isang plain karton ataul.

Ang isang pagtingin sa petsa at oras ay nakatakda sa sinumang tao ay maaaring dumating upang sabihin paalam.
Manonood ay maaaring manalangin nang tahimik gamit ang Soul-Prayer & Relive-Magandang
Panalangin o Relive-Bad Panalangin , Pighati-Prayer .

Ang kremator Nagtatakda ng petsa at oras para sa Cremation. isang afterlife
gulo ay ginanap sa pamamagitan ng isang nakatatanda mula sa pinakamalapit na Gathering.
Ang kabaong ay sarado pagsusunog ng bangkay nalikom.
A pinakawalan Soul ay nagpasok ng isang lit-up Espirituwal-Gate
tinatanggap sa pamamagitan ng Gatekeeper ...
Tagapanangis ay makakatanggap ng isang plaka sa bawat iuwi.

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

RELIVE - MAHUSAY -Panalangin

ÿÿ ÿÿÿÿ

yyy

mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe
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Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Ang mga kahilingan na ang Mabuting (Pangalan) Matagal nang tapos nararapat dagdag na
pagkilala (Pangalan) ay kumakatawan sa mabuting katauhan ay may mag-alok. Isang
inspirasyon sa iba Mayo (Pangalan) relive (Number) ulit sa buong kagalakan ng mga tatanggap
'ng mabuting gawa Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit para sa isang Magandang tao bago o pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
RELIVE - BAD -Panalangin

yyy

mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Kahilingan na ang masamang (Pangalan) Matagal nang tapos nararapat dagdag na
punishing (Pangalan) kumakatawan Evil isang dungis sa katauhan ng isang karima-rimarim
kasuklamsuklam isang halimaw na tao May mga masasamang (Pangalan) relive (Number) ulit
ang lahat ng mga paghihirap ng mga biktima

Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit para sa isang Bad tao bago o pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematorium Hardin: Ang isang katawan ay recycled sa pamamagitan ng
pagsusunog ng bangkay abo. Ang umaga pagkatapos ng pagsusunog ng bangkay
abo ay kumalat sa ibabaw ng Crematorian hardin.

Abo ay hindi maaaring kinuha ang layo. Sila ay laging kumalat sa ibabaw ng
Crematorium hardin.
Tandaan! Bilanggo na mamatay sa pagbabagong-tatag ang kanilang mga abo ay kumalat sa
ibabaw ng Crematorium pag-aabono.
pagsusunog ng bangkay ng iba pang mga bagay na ginagawa lamang ang nalalapat kung ang kanilang mga
pisikal na presensiya ay hindi ginagamit sa anumang paraan ng recycling. para sa pagsusunog ng bangkay (Mga
alagang hayop, kahit ano may lason, sakit ..) . Talaga pagsusunog ng bangkay ay kapareho ng para sa
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mga tao. Hindi pagsusunog ng bangkay (Kahit ano makakain o recyclable, composting materyal na ...) .

kamposanto libing pagdiriwang ng mga pagano.
Sementeryo libing ay hindi katanggap-tanggap dahil nangangailangan
ng isang lumalagong populasyon na gamitin ang lupa ng mas
maraming kapaki-pakinabang. Sementeryo libing ay maaaring lumikha
ng Ghosts sa pamamagitan ng hindi ilalabas ang isang Soul.
Sementeryo libing ay napaboran sa pamamagitan masamang elitist nagpapakitang-gilas:
Mamahaling kabaong,

mahal karatula, magarbo landscaped mausoleum.
Preservatives sa pagkain titigil katawan mula sa decomposing pagtigil ng muling paggamit ng mga libingan. Graves
hikayatin ang krimen, robbing at paninira. Napapabayaan libingan maakit ang vermin, ..

Wala nang bagong mga Dakong Libingan. Umiiral na mga Dakong Libingan sarado at utong up. Mga labi ay
dapat cremated at kumalat sa ibabaw ng Crematorium hardin.

Ang lupa ay upang gamitin para sa ibang layunin.

pagsusunog ng bangkay ay ang tanging katanggap-tanggap na uri ng libing!

Hatol-araw isang bahagi ng 'Ikot ng simula at pagtatapos at recycling' (Day2).
Ito ay ang ika-2 yugto ng Afterlife.
Ang isang pisikal na katawan ay nagsisimula buhay sa paglilihi at ang espirituwal kaluluwa ay nagpasok ng isang
katawan. Ang isang pisikal na katawan ay nagtatapos sa Kamatayan. Pagkatapos ng Kamatayan ang espirituwal
Soul dahon at ulo patungo sa liwanag ng isang Espirituwal-Gate. Isang madilim na Espiritu- ual Gate ay
nangangahulugan na ang Soul napupunta pabalik (Hindi kumpleto misyon) .
A Soul ay inilabas sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsusunog ng bangkay. Kung ito ay
hindi inilabas ito ay umiiral sa limbo tulad ng Ghost. Hindi ilalabas ng Soul, gamit
Soul-Prayer & pagsusunog ng bangkay; Wala pang hukumang
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araw. Ang pisikal na katawan ay recycled sa pamamagitan ng pagiging cremated at naging abo at ang
espirituwal Soul ay Reincarnated.
Ang isang tinatanggap Soul ay pagkatapos ay questioned sa pamamagitan ng 1 NG DIYOS :

1GOD Nais ni ipinaliwanag kung ano ang alam ng mga tao ay patuloy na naipon at kung paano
kaalaman na ito ay ginamit para sa kapakinabangan ng mga lokal na tahanan, kapaligiran at mga
komunidad.
1GOD Gusto ni ipinaliwanag kung paano ang kanyang pinakabagong mensahe ay heeded at kumalat.
Libo-libong mga taon ng Evil ay darating sa isang dulo. 1GOD Nais ni ipinaliwanag kung paano ang
mga tao na nakatulong sa Cage Kasamaan.
Tandaan! A Soul ay hindi maaaring gumamit ng excuses, maglaro pipi o magsinungaling sa 1GOD.

Matapos na nagpapaliwanag ng mga Kaluluwa ay praised sa pamamagitan 1GOD para sa kanyang
Magandang gawa at reprimanded para sa mga failings. Soul Ang lilipat ito sa
Kadalisayan-Scales

Paghahanda para sa Hatol-araw!
Matuto pagkatapos Turuan; humingi, makakuha at mag-aplay kaalaman lahat ng iyong live. Gamitin ang
lahat ng Kaalaman sa manirahan sa Harmony sa iyong sarili, pamilya, komunidad at Kapaligiran. Pagkatapos
ipasa Life-karanasan bilang kaalaman- Continuity (Pamilya, trabaho) .

Basahin, sundin (Paulit-ulit na basahin, absorb, mag-isip, at pagkatapos ay kumilos) , i-promote

(Sabihin sa lahat ng tao) ang " Batas-donor Manifest " 1GOD ' s pinakabagong 'Mensahe'!
Ipagwalang-bahala ang lahat ng iba pang mga relihiyosong mga publikasyon.

MAGPAKABAIT PUNISHEVIL
A 'Kadalisayan-Scale' weighs ng isang Soul ni mabubuting gawa
at ito ay masamang gawa. Ito ay gumagawa ng Soul relive ito ni
gawa. Ang Soul ng buhay-karanasan ay inililipat sa
'Life-Karanasan Vault.

A ni Soul Life-karanasan ay inililipat sa Kadalisayan-Scales:
Right side hakbang wrongs

Kaliwang bahagi hakbang mabuti gawa
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Ang kaliwang bahagi ay down ( EEE ) nagawa pa mabuti .
Ang iyong kaluluwa relives ang lahat ng magandang bagay na ginawa mo at ang mabuting damdamin na
ang tatanggap ng iyong mabuting gawa mararamdaman. Ang iyong kaluluwa ay hindi lamang relive ang
mabuting damdamin na ang tatanggap ng iyong mabuting gawa nadama ngunit din ng kagalakan ang
kanyang / kanyang pamilya, mga kaibigan at mga alagang hayop mararamdaman. Ang iyong magandang
mga damdamin ay maaaring pahabain ng panalangin mula sa mga tatanggap ng iyong mga mabuting gawa
na humihingi 1 NG DIYOS i-multiply ang relive-magandang karanasan.

Ang kanang bahagi ay down ( EEE ) nagawa pa masama gawa.
Makikita mo relive ang paghihirap at sakit ang iyong mga biktima mararamdaman. Hindi mo lamang ay relive ang
paghihirap at sakit ng iyong direktang biktima kundi pati na rin ang mga paghihirap at sakit ng hindi direktang
biktima (Pamilya, mga kaibigan, mga alagang hayop ...) . Ang iyong matinding paghihirap ay maaaring pahabain ng
panalangin mula sa mga biktima na humihingi 1 NG DIYOS upang i-multiply

relive-bad gawa. Eg John Howard ng Maton mula sa Down-under. Ang isang punong malupit na invaded 4
na bansa kasama ng kanyang mga kriminal na ka-. Sila ay raped, tortured, nasugatan at pinatay 10 ng
libu-libong mga tao. Nawasak at plundered mga lugar ng trabaho, paaralan at mga tahanan nag-iiwan 100
ng mga libo-libo tirahan at milyon-milyong naging refugee. Evil Johnwill relive bawat at lahat ng tao ay
naghihirap sa lahat ng mga milyon-milyong ng mga ito. Bukod dito ang Tagapag-ingat tagapag-alaga
nanalangin, tinanong 1GOD upang makinig sa aming Relive-Bad Prayer.

Kapag ang reliving huminto sa Soul ' s kasalukuyang memory
ay mabubura at inilipat sa isang

Life-Karanasan Vault.
A Soul ay ngayon Reincarnated & nagpasok ng isang bagong pisikal na buhay-form.

muling pagkakatawang-tao
Muling pagkakatawang-tao ay upang magamit bilang apprenticeship sa pamamagitan ng isang kaluluwa patungo
sa pagiging isang Angel. Ang pagiging isang baguhan ng isang Soul ay sa isang pag-aaral curve nakadapa sa
error. Bilang isang resulta-buhay na karanasan ay maaaring mabuhay hanggang sa kanyang buong potensyal. Ang
isang katulad na buhay-karanasan ay kailangang ma-naranasan.

Previous buhay-karanasan ay nagkamit mula sa anumang uri ng
buhay-form (Bacteria, insekto, halaman, hayop, tao) .
Nakalipas na buhay-karanasan at ang anumang hindi natapos na ay ginagamit upang
matukoy ang susunod na misyon ng Soul ni & sa kung saan ang buhay form na ito ay
Reincarnated (Hindi kinakailangan ng tao) .
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A Soul ' s Buhay-karanasan maipon hanggang sa may sapat na upang makumpleto
ang Apprenticeship & naging Angel.
Tandaan! Muling pagkakatawang-tao ay nagtatapos kapag ang Soul ay magiging isang anghel

( Walang hanggan ) na may infinitive afterlife in lANGIT .

ANGHEL
Ang isang bagong kwalipikadong Angel ay tinatanggap sa Langit sa pamamagitan ng 1GOD , nagiging Eternal &
naibigay na makalangit na pleasures 1st sa mga ito ang pagiging ' Gabay na anghel '. Everytime isang bagong
Angel ay magiging isang walang hanggan. May mahusay na meriment (Musika, pagkanta, pagsayaw, pagtawa,
..) sa langit.

' Gabay na anghel ' ( GA) subaybayan kung gaano misyon ng isang Soul ni ay progressing. GA
makagambala kapag ang isang kaluluwa ligaw na mula sa kanyang misyon o mga kaganapan
nagbabanta sa kanyang misyon. GA paraan ng panghihimasok: konsensya, mga himala,
vision. Tandaan! GA ni ay ang tanging anghel na maaaring gumawa ng kanilang mga sarili
makikita ng mga tao at ang lahat ng nilalang na ito.

A Soul & kanyang pisikal na kasamahan (Katawan) may 2 Guardian-Angel itinalaga sa kanila. 1
nagbabantay ang misyon sa iba pang mga pagsusuri ' (Tukso)
ang kapanahunan ng ang Soul & kanyang moral na-lakas (Konsensiya) .

A Soul ay nakumpleto ang misyon nito, ang isang Gabay na anghel
Sinasabi nito na Paghuhukom-Araw ay napipinto. Kuwentong Bayan inilalarawan ng
pag-uugali ng isang Guardian-Angel bilang Reaper o Anghel ng Kamatayan! Ang Kaluluwa
ay mapuputol nito bono sa kanyang katawan. Flashbacks 'mangyari ang Soul ay nagsisimula
paglipat patungo sa isang mainit-init na maliwanag na ang lahat ng embracing liwanag.

A bantay-pinto nagpapasya kung upang salubungin ang isang Soul o ipadala ito pabalik.

11

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Batas-donor Manifest

Ang Gatekeeper sumusuri sa bawat papasok Soul kung ito ay nakumpleto na
ito ay Mission & ay dahil, sa darating in. Dapat isang misyon na hindi natapos
ang Soul napupunta pabalik sa katawan (Walang katawan upang bumalik, ay
bibigyan ng isang bagong katawan) .

bantay-pinto mangasiwa ng Paghuhukom-Day, Kadalisayan-Scale, Lifekaranasan Vault & mangasiwa Guardian-Angel.

May iba pang mga Angel ( masyadong kumplikado upang maunawaan ng mga tao)

1GOD ni Espirituwal-Universe ay 'LANGIT'
Langit ay kung saan Kaluluwa 'maging' Eternal '

1GOD tawag Eternal: 'ANGEL'
ni 1GOD pagpapalawak ng Uniberso Nais ng higit pa Angels!

D eceased
A Namatay na tao ay may isang komunidad afterlife: Estate, kaalaman- Continuity, Heritage at
Tradisyon. Estate ay ipinapasa sa naipon na kaalaman at mga karanasan sa buhay, pamana,
tradisyon ng pamilya at mga memo- rabilia. Estate ay hindi pumasa sa Position (Nagtatapos sa
pagkamatay) , Power
(Nagtatapos sa pagkamatay) , Ang lahat ng Kayamanan napupunta sa Gobyerno Revenue.

Isang namatay na tao na itinaas ang mga Bata (Sarili, pinagtibay, kinakapatid)
nagiging 'walang kamatayan'! Yaong na hindi, 'Huwag'! Mga bata gumawa ka ng 'walang kamatayan'!

Dito nagtatapos ang 7 Scrolls.

pinakabagong message ni 1GOD, Batas-donor Manifest
katapusan
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