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Live?
Vraag = vraag beantwoord door Wetgever Manifest

Alle oplossingen zijn voor non profit en non gewelddadig!
1 GOD aangemaakt 2 universum: fysieke universum en Spirituele Universe!

Alles in het fysieke universum heeft een begin en einde! 1 GOD
wilde in contact te blijven met alles wat leeft. Alles living kreeg een stukje van de
geestelijke, 'Eternal Soul'.
Waarom besta ik?
Een ziel (De jouwe) uit de geestelijke-universum krijgt zijn instructies (van
1GOD) op wat het leven ervaringen (Emotioneel, fysiek) Het is in het fysieke universum te hebben.
Instructies zijn vaag zoals te verwachten van een onvolmaakte Universe. Het geven van de Soul
flexibiliteit om de missie te voltooien. Om zijn missie te voltooien een ziel heeft behoefte aan een
fysieke verschijning (Jouw lichaam) . De reden voor je bestaan is om je Ziel te winnen van het 'Life
experiences' die het nodig heeft om zijn missie te voltooien.

Doel van het leven?
Je lichaam heeft te bestaan bij de 'Rules of the Physical Universe' (RPU) .
Na de conceptie je lichaam om te overleven (Artikel 1 RPU) .
Je bent te zoeken, Gain, op Toepassen en doorgeven Kennis (Artikel
2 RPU) . Zolang je leeft.

Je moet om je lichaam gezond (Artikel 3 RPU) . Om gezond te blijven: netheid, evenwichtige
voeding en dagelijkse fitness nodig zijn. Your Soul moet voeden, Dagelijks Gebed houdt het
in contact komt met 1 GOD.
Dus een Ziel kan een lichaam te hebben, volwassen lichaam nodig heeft om Mate en
Multiply (Artikel 4 RPU) . Je nodig hebt om een gezin te stichten, voer een 'Heilig
Huwelijk' contract.
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Het socialiseren families uitgegroeid tot een groep.

Een groeiende groep wordt een community (Graafschap) .
Gemeenschappen vormen een Hive (Provincie) (artikel 5 RPU) .

Die heeft een betere kans om te overleven.
Een groeiende Hive (Provincie) breidt door Swarming (Artikel 6 RPU) . Provincie
onderzoekt, koloniseren nieuwe gebieden

(Planeten, Zonnestelsels, ...) . Dit is een survival must!
Alles in het fysieke universum heeft een begin en einde (Artikel 7 RPU) , Net als je lichaam. Your Soul
voltooit haar leven ervaringen missie. De hoeveelheid van het leven ervaart een Ziel is te winnen
bepaalt hoe lang een persoon leeft. Wanneer al het Leven ervaringen zijn voltooid het lichaam wordt
verondersteld om te sterven. Dat is de reden waarom mensen sterven op verschillende leeftijden.

Uw lichaam sterft is het gecremeerd te reinigen en naar de ziel vrij te geven. Die
terugkeert naar het Spirituele Universum, te melden.

Levenservaringen ?
Ervaringen zijn gebeurtenissen die u onthouden totdat uw sterfdag of geheugenverlies. Deze
gebeurtenissen zijn dramatisch gelukkig (droom die uitkomt,..)

of ongelukkig (ernstig ongeluk,..) , Karakter gebouw. Bewaarder Guardian
registreren hun levenservaringen en geef deze door: Kennis Continuïteit

Waarom hebben sommige mensen jong sterven? Het leven ervaringen missie van je ziel kan zijn in een vroeg
stadium is afgerond (Bijv kinderschoenen) van het bestaan. Wanneer een Levenservaringen missie is voltooid
het lichaam wordt verondersteld om te sterven. Dat is de reden waarom mensen sterven op verschillende
leeftijden.

Notitie!

Weet verzekering, live ondersteuning, geen vergeving, .. Verzekering stopt een persoon uit het
ervaren van de volledige impact van het ongeluk. Live support overleving verlengt voorbij gepland
eind. Vergeving annuleert verantwoording. Verzekeringen, Live support & vergiffenis resulteren in
mislukte leven-ervaringen. Het maken van de Soul missie een mislukking. 1GOD Is boos!

Het leven is heilig! Alleen 1GOD heeft het recht om het te beëindigen!

NO individu, cultus, godsdienst, organisatie of Government! Hebben het recht om te
beëindigen mensenleven!
Einde
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