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RELACJA NA ŻYWO ?
Pytanie zadawane = pytanie odpowiedział Prawodawcy Manifest

Wszystkie rozwiązania mają być dla zysku i bez przemocy!
1 GOD Wszechświat stworzony 2: fizyczny i duchowy Universe Universe!

Wszystko w fizyczny wszechświat ma początek i koniec! 1 GOD
chciał pozostać w kontakcie ze wszystko żyje. Wszystko dzienny dano kawałek
duchowy, „nieśmiertelnej duszy”.
Dlaczego istnieją?

Dusza (Twój) z duchowo-Universe dostaje swoją dyspozycję (z
1GOD) Życie na co doświadczenia (Emocjonalne, fizyczne) to jest mieć w fizycznym
wszechświecie. Instrukcje są niejasne, jak należy się spodziewać od niedoskonałego
Wszechświata. Dając elastyczność duszę wypełnić swoją misję. Aby wypełnić swoją misję
Dusza potrzebuje wygląd (Ciało) , Powodem twojego istnienia jest pomoc w twojej duszy
zdobyć doświadczenia „życia”, których potrzebuje, aby zakończyć swoją misję.

Celem życia?
Twój organizm musi istnieć przez, „Regulaminu wszechświata” (RPU) ,
Po zapłodnieniu organizm musi przetrwać (Zasada 1 RPU) ,

Jesteś szukać, zysk, Zastosuj i przechodzą na Wiedzy (Zasada
2 RPU) , Dopóki żyjesz.
Trzeba zachować zdrowe ciało (Zasada 3 RPU) , Aby zachować zdrowie: czystość, zbilansowanej diety
i ćwiczeń Codziennie są potrzebne. Twoja dusza potrzebuje odżywczy, codzienna modlitwa utrzymuje
ją w kontakcie z 1 PAN BÓG.

Tak więc dusza może mieć ciało, ciała dorosłych trzeba Mate i pomnożyć (Zasada
4 RPU) , Trzeba założyć rodzinę, wprowadzić „świętym węzłem małżeńskim”
umowy.

1

? A =? 15.02.2.1 N W-M
Prawo Dawca Oczywisty Jak to jest napisane powinno być!

1 GOD 1 WIARA 1 Church Wszechświat Powiernik Guardians

www.universecustodianguardians.org

rodzin towarzyskich stać się grupa.
Rosnąca grupa staje się wspólnotą (Hrabstwo) ,
Społeczności tworzą gałąź (Prowincja) (Zasada 5 RPU) ,

Który ma większe szanse na przeżycie.
Rosnąca Hive (Województwo) rozszerza się roi (Zasada 6 RPU) , Prowincja
bada, kolonizuje nowe obszary
(Planety, systemy słoneczne, ...) , To jest koniecznością przetrwania!

Wszystko we Wszechświecie Fizycznego ma początek i koniec (Zasada 7 RPU) , Podobnie
jak ciało. Twoja dusza kończy doświadczeń życiowych misji. Kwota życiu doświadcza Soul
jest uzyskanie decyduje, jak długo dana osoba mieszka. Ilekroć wszystkie Doświadczenia
życiowe są zakończone ciało ma umrzeć. Dlatego ludzie umierają w różnym wieku.

Twoje ciało umiera to kremacji oczyścić i uwolnić duszę. Że wraca do
duchowego Wszechświata zgłosić.
Doświadczenia życiowe ?

Doświadczenia życiowe są wydarzenia pamiętasz aż do dnia śmierci lub utraty pamięci. Zdarzenia
te są dramatyczne szczęśliwy (spełnienie marzeń,..)

lub nieszczęśliwy (poważny wypadek,..) , Budynek charakter. Powiernik stróże
nagrać swój Doświadczenia życiowe i przekazać je na: Wiedza Ciągłość

Dlaczego niektórzy ludzie umierają młodo? Doświadczenia Życie misja twojej duszy mogły
zostać zakończone we wczesnym stadium (Np niemowlęctwa) istnienia. Ilekroć misja
doświadczenia życia jest zakończona ciało ma umrzeć. Dlatego ludzie umierają w różnym
wieku.
Uwaga!

Nie masz ubezpieczenia, wsparcie na żywo, przebaczenie, .. Ubezpieczenia zatrzymuje osoby z
doświadczania pełnego wpływu nieszczęścia. Live support przedłuża przeżycie poza planowanym
zakończeniem. Przebaczenie anuluje odpowiedzialności. Ubezpieczenia, Live support & wynik
przebaczenie w nieudanych życiowych doświadczeń. Wykonywanie misji duszy awarii. 1GOD Jest
zdenerwowany!

Życie jest święte! Tylko 1GOD ma prawo do jego końca!

Żadna jednostka, kult, religia, organizacja lub rząd! Mają prawo do
zakończenia humanlife!
Koniec
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