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EN VIVO?
Pregunta feita = Pregunta respondida polo Manifesto Law-Giver

Todas as solucións deben ser sen ánimo de lucro e sen violencia.

1 DEUS 2 universo creado: Universo físico e universo espiritual.
Todo no universo físico ten un comezo e un final. 1 DEUS
quería estar en contacto con todo o que vivía. Todo o que vivía
recibiu un anaco do espiritual, "Alma eterna".
Por que existo?
Unha alma (Teu) dende o Espiritual-O universo recibe a súa instrución (desde

1Deus) sobre o que experimenta a vida (emocional, físico) é ter no Universo
físico. As instrucións son vagas como é de esperar dun universo
imperfecto. Darlle á Alma flexibilidade para completar a súa misión. Para
completar a súa misión, unha alma precisa un aspecto físico(Teu corpo). A
razón da túa existencia é axudar a túa alma a gañar as "experiencias vitais"
que necesita para completar a súa misión.

Propósito de vivir?

O teu corpo ten que existir segundo as "Regras do universo físico" (RPU).
Despois da concepción o teu corpo ten que sobrevivir (Regra 1 RPU).

Debes buscar, gañar, aplicar e transmitir
coñecemento (Regra 2 RPU). Mentres vives.
Debe manter o seu corpo saudable (Regra 3 RPU). Para manterse san:
necesítanse limpeza, dieta equilibrada e condición física diaria.A túa alma
necesita nutrición, a oración diaria mantén o contacto con 1DEUS.
Así, unha alma pode ter un corpo, e os corpos adultos precisan
Mate e Multiplicar (Regra 4 RPU). Debe formar unha familia,
ingresar un contrato de "Santo Matrimonio".
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As familias socializadoras convértense nun grupo.
Un grupo en crecemento convértese nunha comunidade (Comarca).

As comunidades forman unha colmea (Provincia) (norma 5 RPU).
O que ten mellores posibilidades de sobrevivir.

Unha colmea en crecemento (Provincia) expande por Enxame
(Regra 6 RPU). A provincia explora, coloniza novas áreas
(Planetas, sistemas solares, ...). Esta é unha supervivencia imprescindible.

Todo no universo físico ten un principio e un final (Regra 7 RPU), como fai o teu
corpo. A túa alma completa a súa misión de experiencias vitais. A cantidade de
experiencias de vida que gañará unha alma decide canto tempo vive unha
persoa. Sempre que se completan todas as experiencias vitais, suponse que o
corpo morre.Por iso a xente morre a diferentes idades.

O teu corpo morre incinerado para limpar e liberar a
Alma. Iso volve ao universo espiritual, para informar.
¿Experiencias vitais?
As experiencias vitais son eventos que recordas ata o teu día de morrer ou a perda de
memoria. Estes acontecementos son dramáticos e felices (soño feito realidade, ..)

ou infeliz (accidente grave, ..), construción de personaxes. Custodian
Guardian rexistra as súas experiencias vitais e transmíteas:
Continuidade do coñecemento
Por que algunhas persoas morren novas? A misión Life Experiments of Your Soul
pode ter completado nunha etapa inicial (por exemplo, infancia) da existencia.
Sempre que se completa unha misión que experimenta a vida, suponse que o
corpo morre.Por iso a xente morre a diferentes idades.

Nota!
Non teño seguro, axuda en vivo, perdón, .. O seguro impide a unha persoa
experimentar todo o impacto da desgraza. O apoio en directo estende a
supervivencia máis alá do fin planificado. O perdón cancela a rendición de
contas.O seguro, o apoio en directo e o perdón dan lugar a experiencias de
vida erradas. Facer da misión da Alma un fracaso.1Deus está molesto!

A vida é sagrada! Só 1GOD ten dereito a rematalo.

NINGÚN individuo, culto, relixión, organización ou goberno. Ten
dereito a acabar coa vida humana.
Fin
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