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ŽÍT ?
Otázka položená = otázka zodpovězena Zákonodárce manifestu

Všechna řešení mají být Nezisková a Non násilné!
1 GOD vytvořil 2 Vesmír: Physical Universe a duchovní Universe!
Všechno ve fyzickém vesmíru má svůj začátek a konec! 1 GOD
chtěl zůstat v kontaktu se vším žije. Všechno, obývací dostal kus duchovní, "Eternal
duše.
Proč existuji?
Duše (Tedy) Z duchovního-Universe dostane jeho pokyn (z
1GOD) o tom, co život zkušenosti (Emocionální, fyzické) je mít ve fyzickém vesmíru.
Instrukce jsou nejasné, jak se dá očekávat od nedokonalého vesmíru. Dává flexibilitu
duše dokončit své poslání. Dokončit své poslání duše potřebuje fyzický vzhled (Tvé
tělo) , Důvodem vaší existence je pomoci vaše duše získat jen ‚životní zkušenosti‘,
které potřebuje dokončit své poslání.
Účelem bydlení?
Vaše tělo musí existovat ze strany, ‚Pravidla fyzického vesmíru‘ (RPU) ,
Po početí vaše tělo má přežít (Pravidlo 1 RPU) ,
Jste usilovat, Gain, Použít a předávání znalostí (Pravidlo 2
RPU) , Tak dlouho, jak žijete.
Je potřeba, aby se vaše tělo zdravé (Článek 3 RPU) , Chcete-li zůstat zdravý: Je
zapotřebí čistota, vyvážená strava a denní fitness. Vaše duše potřebuje výživný, Daily
Prayer ji udržuje v kontaktu s 1 BŮH.

Tak duše může mít tělo, pro dospělé orgány musejí Mate a Multiply
(Článek 4 RPU) , Musíte založit rodinu, zadejte ‚Svaté manželství‘
smlouvu.
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Socializace rodiny stala skupina.
Rostoucí skupina stane komunitou (Hrabství) ,
Komunity tvoří Úl (Provincie) (článek 5 RPU) ,
Který má větší šanci na přežití.
Rostoucí Hive (Provincie) expanduje rojení (Pravidlo 6 RPU) , Province
zkoumá, kolonizuje nových oblastí
(Planety, solární systémy, ...) , Jedná se o přežití nutností!

Všechno ve fyzickém vesmíru má začátek a konec (Článek 7 RPU) , Stejně jako vaše
tělo. Vaše Duše dokončí své životní zkušenosti poslání. Množství života prožívá duše je
získat rozhodne, jak dlouho člověk žije. Vždy, když jsou všechny životní zkušenost
dokončení tělo zemřít. To je důvod, proč lidé umírají v různém věku.

Vaše tělo zemře, je zpopelněn očistit a uvolnit duši. Která se vrací do
duchovního vesmíru, hlásit.
Životní zkušenosti?
Životní zkušenosti jsou události, které si pamatují, dokud váš umírající den nebo na paměťové
ztráty. Tyto události jsou dramatické šťastní (splněný sen,..)

nebo nešťastný (Vážná nehoda, ..) , Charakter budovy. Kustod Guardian
záznam jejich životní zkušenost a předat je na: Znalost Continuity

Proč někteří lidé umírají mladí? Životě zkušenosti poslání vaší duše mohly být
dokončeny v raném stadiu (Např dětství) existence. Kdykoli je životní zkušenost misi
dokončit tělo zemřít. To je důvod, proč lidé umírají v různém věku.

Poznámka!

Nemají pojištění, živou podporu, odpuštění, .. Pojištění se zastaví osobu z zažívá plný
dopad neštěstí. Živá podpora prodlužuje přežití mimo plánovaný konec. Odpuštění ruší
odpovědnost. Pojištění, Live podpora a výsledek odpuštění v neúspěšných životních
zkušeností. Tvorba poslání duše neúspěch. 1GOD je naštvaná!

Život je posvátný! Pouze 1GOD má právo ji ukončit!
Žádný jedinec, kult, náboženství, organizace nebo vláda! Mají právo
ukončit humanlife!
Konec

2

? A =? A 15.02.2.1 N-u-m

Zákon Giver Manifest Jak je psáno, že musí být!

