1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

1GOD chce nam wierzyć w życie pozagrobowe, w wieczno- Duszy,
reinkarnację i aniołów. Ludzkie ciało ma swój początek i koniec. Dusza
ma Afterlife.

Przewiń zawartość:
Wprowadzenie ~ Dusza ~ Modlitwa
duszy ~
Smutek ~ Smutek-modlitwa ~

Kremacja ~ Przeżyj-Bad-modlitwa ~ Przeżyj-Good-modlitwa ~ Cmentarze Wyrok dzień ~ Czystość-Scale
~ Doświadczenia życiowe-Vault ~

Reinkarnacja ~ Anioł ~
Anioł Stróż ~ Żniwiarz ~ Portier ~ inne anioły ~ Nie żyje

Wprowadzenie
Soul zakończył swoją misję. Jest gotowy do opuszczenia ciała fizyczno i przenieść się do
śmierci. Dla krewnych, przyjaciół i społeczeństwo nie jest w żałobie, których należy
przestrzegać.

Afterlife rozpoczyna się kremacji, aby upewnić się, że dusza jest
zwolniony. Kremacja uwalnia duszę. Ogień oczyszcza, niszcząc
zakażeń Body & Soul zwalniania, aby przejść do Duchowej Gate.

Po śmierci Relive-Good Modlitwa lub Relive-Bad Modlitwa może być
używany. Te modlitwy zapytać 1GOD

nagradzać lub karać osoby.
Cmentarze są nie do zaakceptowania, że zawraca się do innych celów.
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Gatekeeper Anioł decyduje się na przyjęcie Duszę lub odesłać
go. Ciemna Brama dusza wraca.
Jasny bramie powitał dusza jego orzeczenie dzień.
Na Judgment Day- 1GOD Pytanie jest duszy. Po przesłuchaniu
Dusza przechodzi do czystości skalę.
Dusza przeżywa swoje złych i dobrych doświadczeń życiowych. Następnie są one
przenoszone do życiowego doświadczenia Vault.

Każda dusza otrzymuje inne ciało, odradza.
Lub Dusza zebrał wystarczającej dla życia wiecznego doświadczenia, aby
stać (Anioł) , Anioł zaczyna się od bycia Guardiana następnie Reaper i we
właściwym czasie staje Gatekeeper.

Istnieją inne anioły.
1GOD nazywa Duchowe-Universe: " NIEBO ”. Niebo jest
gdzie Souls' stać " Wieczny ”.
1GOD wzywa Wieczny: " ANIOŁ ”.

DUSZA masz 1.
1GOD Oryginalny dusza & Wieczne duszy , Dusza jest duchowe.
The Original Dusza 1 PAN BÓG zarówno dobre i złe.
1GOD stworzony 2 rodzaje światów. Duchowy: " NIEBO '& fizjologii cal: „Wszechświat”. One
współistnieć uzupełniając się wzajemnie. W dniu 4 stworzenia 1GOD dał Każda fizyczna
forma życia duchowego towarzysza. Dusza! Masz 1. Uwaga! fizyczny człowieka cykl dusza
zaczyna się: Narodziny> winorośli> uczenia> pomnożenie> Nauka> umiera> kremacji

Dlaczego istnieją? ZA Dusza ( Twój) z duchowo-Universe dostaje swoją dyspozycję (z 1GOD)
Na jakiej LIFE doświadczeń (Emocjonalne i fizyczne) to jest mieć w Fizyczno-Wszechświecie.
Instrukcje są niejasne, jak należy się spodziewać od niedoskonałego Wszechświata. Nadanie
Duszy flexibi- LITY dla zakończeniu jego misji. Aby wypełnić swoją misję w fizycznym
wszechświecie-Dusza potrzebuje wygląd (Ciało) , Powodem twojego istnienia jest pomaganie
Your Soul zdobyć doświadczenia życiowe, których potrzebuje, aby zakończyć swoją misję.
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Doświadczenia życiowe to wydarzenia pamiętasz dopóki dnia śmierci lub utraty pamięci. Zdarzenia
te są dramatyczne szczęśliwy (spełnienie marzeń...)

lub nieszczęśliwy (poważny wypadek...) , Postać-building. Kustosz Strażnik
wierzyć, że każda osoba powinna nagrać swoje życia- doświadczenia i
przekazać je na: Ciągłość wiedzy
Dlaczego niektórzy ludzie umierają młodo? Życiowego doświadczenia misji twojej
duszy mogły zostać zakończone na wczesnym etapie (dzieciństwo) istnienia. Ilekroć
misja Life-doświadczenia jest zakończona ciało ma umrzeć. Dlatego ludzie umierają w
różnym wieku.

ZA Dusza po wprowadzeniu fizyko-ciało że podana została w misji z 1GOD , Zadaniem
jest zdobycie specified „LIFE Doświadczenia”. Dusza dostarcza je do „czystości
skalę”.
ZA duszy fizyczne ciało jest tam, aby życiowe doświadczenia możliwe. związek
duszy z jego fizyczne ciało jest lotny i niedoskonała jak Wszechświata.

dusza & fizycznego ciała zostały 2 Anioły przypisane do nich oboje Opiekun-Anioł. 1
strzeże misji (Np ciało ulegnie wypadkowi nie część misji, ciało umiera, 1 st G. Anioł
czyni cud zdarzyć. Zarówno ciało i misja są zapisywane) , Inne testy angel (pokusa)

dojrzałość duszy i jej moralnej wytrzymałości (sumienie) ,
Kiedy dusze ' misja jest zakończona fizyczne ciało umiera. Dusza
przenosi się do jasnej duchowo-Gate. Ciemna SpiritualBrama oznacza „Gatekeeper anioł” Wyślij za duszę z
powrotem (Niekompletny zadaniem) ,

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

DUSZA - Modlitwa TTT
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata czuję się
pusty, zagubiony, bez celu
Pokorna opiekun opiekun który starał się być dobrym uwielbiany
osoba, która spełniła swoją misję ogień uwalnia tę duszę do
sądu-Day
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Unikalny duszy brakowało na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Ta modlitwa jest powiedziane po osoba zmarła. Jest używany podczas ceremonii End-portalowej
przy krematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
SMUTEK
Żałoba stan jest smutny, ponieważ zmarł członek rodziny lub przyjaciel. Kiedy człowiek
umiera ich organizm ma sekcję zwłok, kremacji i posiadłości. Dusza zaczyna Afterlife. Ludzie,
którzy dbał o zmarłych są w stanie żałoby. Żałoba jest w różnych stadiach
emocjonalnych. Najbardziej intensywne istota żal.

SMUTEK nieznośny ból emocjonalny po stracie. Smutek jest najbardziej
bolesne i budowa charakter Życie doświadczenie człowiek może
doświadczyć. W jednej chwili wszystko jest normalne, to ponieść stratę i
prawie nieznośny ból emocjonalny. Módl się (Smutek, nasz) dalej się modlić.
Keep on modlił się przez wszystkie etapy żałoby! To pomaga!

The 1st reakcja może zdrętwiała niedowierzanie. To nie może się dziać. „Nie planowałem tego.” Izolacja
i prywatność jest potrzebne i letarg jest normalne.

Następny gniew jest odczuwalny na przyczynę smutku, inni, siebie, PAN BÓG , Zatroskana
czuje żal o straconych szans. Oddaje się użalania się nad sobą i siebie winy. Niektóre objąć
uzależnień.

Wtedy negocjacje z PAN BÓG & Los zaczyna. Jeśli obiecuję zmienić lub zrobić lub że
będzie to odwrócenie tendencji utraty lub zabrać ból.
Desperacja prowadzi do myślenia życzeniowego.

Wspomnienia prowadzić do wspomnień, refleksji i ponowne przeszłość.

Realizacja Loss tonie w. Drętwienie i napady pustki, rozpaczy i depresji występuje.

Ostatecznie zarządzania smutek ewoluuje. Teraz nadszedł czas, aby znormalizować i ponownego
łączenia z życia wokół ciebie. Odsetki w okolicy zwrotów.
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Nadzieję, że powróci i planowanie staje się niezbędna. Na nowo połączyć! Przyjaciele, rodzina,
społeczność czeka na swój comeback.

Wyjść na zewnątrz. Życie jest dobre! Ptaki śpiewają świeci słońce, wyjść &
Zharmonizować!

Jak inni mogą pomóc? Doping się nie pomoże, nie pomoże współczucie, zrozumienie nie
pomoże. Cierpliwość i wsparcie pomoże.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

SMUTEK - Modlitwa

rw

TTTT

yyy

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Proszę
Witamy członek naszej społeczności Moje oczy zalane łzami
Serce mi pęka pod nieznośnym bólem proszę mnie pocieszyć, dać mi
nadzieję i cel Państwa najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)

Dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Użyj tej modlitwy po stracie bliskiej 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ludzkie ciało ma swój początek i koniec. Na jej końcu jest dusza musi być
wydany. Aby upewnić się, że dusza jest zwolniony & Afterlife jest
możliwe ludzkie ciało musi zostać poddane kremacji. Jeżeli
dusza nie jest zwolniony istnieje w próżni, jak duch.

Kremacja jest nie tylko potrzebne, aby uwolnić duszę, ale także ze względów zdrowotnych. Ogień
kremacji oczyszcza niszczy niebezpieczne bakterie, wirusy, grzyby i larwy owadów, które mogą
zamieszkiwać ciała.

The ' Krematorium' Jest to zakład usług Wojewódzki Publiczny.
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Placówka administruje kostnicy, kres portal i ogród.
Tutaj zmarli mają autopsji, to taryfa-wezbrały i recyklingowi.
Kostnica: Wszystko zmarłego przewożone są do kostnicy do autopsji.
Autopsja musi ustalić przyczynę śmierci, tożsamości zmarłego i obejmują toksykologii
w celu ustalenia, czy organizm był zaraźliwy w każdym razie i mogło zainfekowany
innego człowieka. Znalezienie decyduje, co będzie dalej.

Naturalny Odkrycie śmierć, ciało zostaje przeniesiony do „end-Portal. Podejrzana śmierć
znalezieniu ciała zostaje przeniesiony do "karnego dociekań Lab. Zakaźną śmierć znalezieniu
„Wojewódzkiego Centrum Alarmowego i obrony” (PDEc) jest ostrzegany. PDEc podnosi ciało
i stosuje odpowiednie kwarantanny.

Niszcząc ludzkie-ciało przed w trakcie lub po sekcji zwłok jest im- moralne jest przestępcą. Cannibalizing
jest usunięcie ciała, body-parts-płyny, jaja i plemniki. Części ciała cannibalizing jest
przestępstwem: MS R7
End-Portal: Po otrzymaniu ciało A Cremator przygotowuje informacje ciała i
nieruchomości-dystrybucyjną do oglądania. Każdy organizm jest przygotowany w taki sam sposób
bez wyjątków. A nagie ciało (Ludzie zaczynają życie nagi kończą życie nagi) zabezpieczone
warstwą bielizny koloru oliwa z tylko głowica widoczne jest umieszczony w płaskiej tektury trumny.

A data i czas oglądania jest ustawiony każda osoba może się pożegnać.
Widzowie mogą modlić się po cichu za pomocą Modlitwa duszy & Przeżyj-Good Modlitwa lub Przeżyj-Bad
Modlitwa , Smutek, Modlitwa ,

Palacz zwłok ustawia datę i czas dla kremacji. Na Życie pozagrobowe
bałagan jest w posiadaniu Starszy od najbliższego Zebranie.

Trumna jest zamknięta wpływy kremacji.
Wydany Dusza wchodzi zapalonego się duchowo-Brama
powitani przez Gatekeeper ...

Żałobnicy otrzymać tablicę każdy do domu.
1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

Przeżyj - DOBRY -Modlitwa

rw

TTTT

yyy

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata
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Twój najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)
Wnioski, że dobra (imię) zrobił zasługuje na dodatkowe uznanie (imię) reprezentuje
dobry Ludzkość ma do zaoferowania. Inspiracją dla innych może (imię) przeżyć
(numer) Czasy wszystkim radość z odbiorcami dobrych uczynków dla
chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana do dobrej osoby przed lub po kremacji!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Przeżyj - BAD -Modlitwa

yyy

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Twój najbardziej
pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)
Wnioskuje, że źle (imię) zrobił zasługuje na dodatkową karalność (imię)
reprezentuje Zło skazy na Ludzkości odrażające obrzydliwością
diabeł maja zło (imię) przeżyć (numer) Czasy wszystko cierpienie
ofiar

Dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest używana przez złą osobą, przed lub po kremacji!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Krematorium ogrodu: Korpus zawraca popiołów kremacji. Rano
po popiołach kremacyjnych są rozłożone na Crematorian
ogrodzie.
Popiół nie mogą być zabrane. Zawsze są rozłożone ogrodzie krematorium.

Uwaga! Więźniowie, którzy umierają w Rehabilitacja ich prochy są rozłożone na
kompoście krematorium.
Kremacja innych rzeczy żywych zastosowanie wyłącznie, jeżeli ich fizyczna obecność nie jest
wykorzystywana w jakiejkolwiek formie recyklingu. kremacyjne (zwierzaki, cokolwiek trujące, chory ..) ,
Zasadniczo kremacja jest taka sama jak dla
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ludzi. Nie kremacja (Cokolwiek zjadliwe lub recyklingu, kompostowania materiału ...) ,

Cmentarz pogrzebowy rytuał pogański.
pogrzeby Graveyard są niedopuszczalne, ponieważ rosnąca
populacja musi wykorzystać grunt bardziej użyteczne. pogrzeby
Graveyard mogą tworzyć Ghosts przez nie uwalniając duszę.
pogrzeby Graveyard są preferowane przez zło elitarne popisywać
się: Drogie trumna,

drogie Nagrobek, pompatyczny zaprojektowany mauzoleum.
Konserwanty w żywności zatrzymać ciało jest z rozkładających zatrzymania ponownego wykorzystania grobów. Graves
zachęcić przestępstwa, pozbawiając & wandalizmu. Zaniedbane groby przyciągają szkodniki, ..

Nie więcej nowych Cmentarze. Istniejące Cmentarze są zamknięte i wykopane. Szczątki mają
być poddane kremacji i rozłożone ogrodzie krematorium.
Ziemia ma być wykorzystywane do innych celów.

Kremacja Jest to jedyny dopuszczalny rodzaj pogrzebu!

Dzień sądu część „Cyklu początku i końca i recykling” (Dzień 2). Jest to 2
etap Życie pozagrobowe.
Fizyczne ciało zaczyna życie od poczęcia i duchowa Dusza wchodzi do ciała. Fizyczne
ciało kończy się śmiercią. Po śmierci dusza opuszcza & głowy kierunku światła
duchowego-Gate. Ciemna Brama Duch seksualnego oznacza, że dusza wraca (Niekompletny
zadaniem) ,
Dusza jest zwolniony modląc się i kremacji. Jeśli nie jest on zwolniony
istnieje w próżni, jak duch. Uwalniający NO duszy, stosując duszy
Modlitwę i kremacji; nie Judgment-
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dzień. Ciało fizyczne jest zawracany przez ich kremacji i zamienił się w popiół i
duchowa dusza odradza.
Mile widziany Dusza zostaje zakwestionowana przez 1 PAN BÓG :

1GOD chce wyjaśnić co wiedza dana osoba stale gromadzone i jak ta wiedza została
wykorzystana na rzecz lokalnego siedliska, środowiska i społeczności.
1GOD chce wyjaśnić, jak jego najnowsza wiadomość została echa i rozprzestrzeniać.

Tysiące lat zło są dobiega końca. 1GOD chce wyjaśnić, w jaki sposób osoba
pomogła Cage Zło.
Uwaga ! Dusza nie może użyć wymówki, grać głupi albo kłamać 1GOD.

Po wyjaśnieniu dusza jest chwalony przez 1GOD na jego dobre czyny i
naganę za niedociągnięcia. Dusza przechodzi do
Czystość skalach

Przygotowanie do sądu Dnia!
Dowiedz się wtedy uczyć; szukać, zdobyć wiedzę i zastosować wszystkie swoje koncerty. Użyj całą
wiedzę, aby żyć w zgodzie z samym sobą, rodziny, społeczności i środowiska. Następnie przechodzą
na LIFE doświadczeń jak na Wiedzy Continuity (Rodzina, praca) ,

Przeczytaj, wykonaj (Wielokrotnie czytać, wchłaniania, myśleć, i potem działać) , promować

(Powiedz wszystkim) W " Prawodawcy Oczywisty " 1GOD” s Najnowszy „Wiadomość”!

Pominąć wszystkie inne publikacje religijne.

BYĆ DOBRYM PUNISHEVIL
A „Purity skalę” waży dobre uczynki i duszę za to złe
uczynki. To sprawia, że dusza przeżyć To czynów. życiowe
doświadczenia duszy są przenoszone do „Life-Experience
Vault.

ZA Life-doświadczenia duszy są przekazywane do Czystość-łuski
Środki po stronie prawej krzywdach

Pozostawione środki uboczne Dobry czyny
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Lewa strona jest w dół ( eee ) zrobiłaś więcej Dobry ,
Twoja dusza przeżywa wszystkie dobre rzeczy, które robiłeś i dobre uczucia, że odbiorca swojego
dobrego uczynku odczuwalne. Twoja dusza będzie nie tylko przeżyć dobre uczucia, że odbiorca
swojego dobrego uczynku czuł ale również radość jego / jej rodziny, przyjaciół i zwierzęta
odczuwalne. Twoje dobre uczucia może zostać przedłużony o modlitwę od odbiorcy twój dobry czyn
prosząc 1 PAN BÓG pomnożyć przeżyć z pobytu doświadczenie.

Po prawej stronie jest w dół ( eee ) zrobiłaś więcej Zły czyny.
będziesz przeżywać cierpienie i ból odczuwany swoje ofiary. Będziesz nie tylko przeżywać
cierpienie i ból swojego bezpośredniego ofiary, ale także cierpienie i ból ofiar pośrednich (Rodzina,
przyjaciele, zwierzaki ...) , Twój agonia może zostać przedłużony o modlitwę z prośbą ofiar 1 PAN
BÓG mnożyć

przeżywać-bad czyny. Np John Howard tyran z down-under. Tyran, który najechał 4
kraje z jego przestępczych Mates. Gwałcili, torturowali, rannych i zabił 10-tych tysięcy
ludzi. Zniszczone i splądrowane miejsca pracy, szkoły i domy pozostawiając 100
tysięcy bezdomnych i miliony stało się uchodźcami. Zło Johnwill przeżywać każdy i
każdy cierpi wszystkie ich miliony. Ponadto Depozytariusz Guardians modlił, poprosił 1GOD
słuchać naszych przeżyć-Bad Modlitwy.

Kiedy jego przeżywanie zatrzymuje dusza s Prąd
pamięci usunięte i przeniesiono do
Doświadczenia życiowe skarbca.

Dusza jest teraz reinkarnacji i wkracza w nową fizyczną formę życia.

REINKARNACJA
Reinkarnacja ma być używana jako praktyki przez Dusza ku coraz aniołem. Będąc
uczniem Soul jest na krzywej uczenia się podatne na błędy. W rezultacie życie
doświadczenie nie może żyć do jego pełnego potencjału. Podobna życia doświadczenie
trzeba będzie doświadczony.
Wcześniejsze doświadczenia życiowe mogą być uzyskane z jakiejkolwiek formy
życia (Bakterii, owadów, roślin, zwierząt, człowieka) ,

Wcześniejsze doświadczenia życiowe i każdy niedokończone służą do ustalenia
następnej misji za duszę i do którego forma życia jest reinkarnacji (Niekoniecznie
człowieka) ,
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Dusza' s Doświadczenia życiowe gromadzą dopóki nie są wystarczające, aby zakończyć
oferta wykształcenia i stać się aniołem.

Uwaga! Reinkarnacja kończy się, kiedy dusza staje się Anioł
( Wieczny ) z nieskończoną w zaświaty NIEBO ,

ANIOŁ
Nowo wykwalifikowanych Anioł jest mile widziane na niebie przez 1GOD , staje Wieczne
& podane rajskie rozkosze 1-ci z nich jest bycie " Anioł Stróż ”. Za każdym razem nowy
Anioł staje się wieczny. Istnieje wielka meriment (Muzyka, śpiew, taniec, śmiech, ..) w
niebie.

' Anioł Stróż ' ( GA) monitorować, jak misja dusza jest postępująca. GA
kolidować gdy bezpańskie duszy z jej misji lub wydarzeń zagrozić jej
misji. Metody GA zakłóceń: sumienie, cuda, wizji. Uwaga ! GA są
jedynymi Anioły że mogą sami być postrzegane przez ludzi i
wszystkich stworzeń.
Dusza i jego towarzysz fizyczny (ciało) posiada 2-Anioł Stróż przypisane do nich. 1
strzeże misję inne testy (pokusa)
dojrzałość duszy i jej moralnej wytrzymałości (sumienie) ,
Dusza zakończył swoją misję, o Anioł Stróż
Mówi się, że wyrok-Day jest nieuchronne. Folklor opisuje to zachowanie Anioł
Stróż jako Reaper lub Anioła Śmierci! Dusza przecina jego więź ze swoim
ciałem. Retrospekcje występować dusza zacznie się poruszać w kierunku
ciepłego jasne wszystko obejmując światła.

ZA Portier decyduje, czy zaprosić duszę lub odesłać go.
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Gatekeeper sprawdza każda dusza przychodzące, jeśli
zakończyło to misja i to z powodu, aby wejść. Jeżeli misja
być niedokończone dusza wraca do ciała (Nie ma ciała, aby
wrócić, otrzymuje nowe ciało) ,

Portier Wyrok administrować-Day, czystości skalę życia- doświadczenia
Vault i nadzorować Anioł Stróż.

Istnieją inne Angel ( zbyt trudne do zrozumienia przez ludzi)
1GOD użytkownika Duchowe-Wszechświat jest „Niebo”

Niebo jest gdzie stać się "Wieczny Zaduszny

1GOD wzywa Odwieczny: „Angel”
1GOD za rozszerza Wszechświat chce więcej Anioły!

D eceased
Osoby zmarłej ma życia pozagrobowego społeczności: Estate, Heritage ciągłości wiedzy i tradycja.
Nieruchomości przechodzi na zgromadzonej wiedzy i doświadczeń życiowych, dziedzictwa, tradycji
rodzinnych i zapamiętują rabilia. Nieruchomości nie przechodzi na stanowisko (Kończy się
śmiercią) , elektryczne

(Kończy się śmiercią) Wszystkie Wealth idzie do rządu Skarbowego.

Osoby zmarłej, który podniósł Dzieci (Własnych, przyjęty Foster)
staje się 'Immortal'! Te, które nie, „nie”! Dzieci sprawiają, że „Immortal”!

Na tym kończy się 7 Scrolls.

Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty
Koniec
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