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1 Jainkoak nahi du haragoko bizitzan sinestea

1 JAINKOA nahi du bizimodu batean sinestea, Eternal-Soul,
Berraragitze eta Aingeruetan. Giza gorputzak hasiera eta amaiera ditu. Arimak
bizitza iraunkorra du.

Korritu edukia:
Sarrera ~
Arima ~ Arima-otoitza ~

Mina ~ Mina-otoitza ~
Errausketa ~ Otoitz berpiztu ~ Biziberritu-Otoitz ona ~ Hilerriak Epaiketa eguna ~ Garbitasun-eskala
~ Bizitza-Esperientziak-Ganga ~

Berraragitze ~ Aingeru ~
Aingeru zaindaria ~ Segalaria ~ Atezaina ~ beste Aingeruak ~ Hildakoa

Sarrera
Arimak bere Misioa bete du. Prest dago gorputz fisikoa uzteko eta Hurrengo
Bizitzara joateko. Senide, lagun eta komunitateentzat atsekabea dago.

Bizitza errausketarekin hasten da Arima askatzen dela ziurtatzeko. Errausketak
Arima askatzen du. Suak garbitu egiten du, gorputzeko kutsadurak
suntsitzen ditu, Arima askatzen du Gogo Atarira joateko.

Heriotzaren ondoren Relive-Good Prayer edo Relive-Bad Prayer erabil
daitezke. Otoitz hauek galdetzen dute 1 JAINKOA

pertsona bat saritzeko edo zigortzeko.

Hilerriak ez dira onargarriak, beste helburu batzuetarako birziklatzen dira.
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Atezain Aingeru batek erabakitzen du Arimari ongietorria eman edo
berriro bidali. Ate iluna Arimak atzera egiten du. Atea distiratsuak
ongietorria duen Arima du bere Epaiketaren Eguna.

Epaiketa egunean 1 JAINKOA galdera Arima da. Galdera egin ondoren
Arima bat Garbitasun-Eskalara igarotzen da.
Arima batek bizi-esperientzia txarrak eta onak bizitzen ditu.
Ondoren, Bizitzako esperientzien ganga batera eramango dira.

Arima batek beste gorputz bat lortzen du, Berraragitzen da. Edo Arima batek
nahikoa Bizitza-esperientzia bildu ditu betiereko bihurtzeko (Aingerua) . Aingeru
Guardian izateaz gero Reaper izaten hasten da eta bere garaian Gatekeeper
bihurtzen da.

Beste Aingeru batzuk daude.
1 JAINKOA Gogo-Unibertsoari deitzen dio: ZERUA '.
Zerua da non bihurtzen diren Arimak Betierekoa '.
1JAINKOA Betikoa deitzen du: AINGERU '.

ARIMA 1 lortu duzu.
1 JAINKOA originala da Arima eta Betirako-Arima . Arima espirituala da.

Jatorrizko Arima 1 da JAINKOA bai onak eta bai txarrak.
1 JAINKOA 2 Mundu mota sortu zituen. Espirituala: ' ZERUA ' eta fisikoa: 'Unibertsoa'. Elkar
osatuz elkarbizitzen dira. Sorkuntzaren 4. egunean 1 JAINKOA bizitza forma fisiko bakoitzari
lagun espiritual bat eman zion. Arima bat! 1 lortu duzu.

Ohar! Arimaren giza ziklo fisikoa honela hasten da: Jaiotza> hazten> ikasten>
biderkatzen> irakasten> hiltzen> errausketa
Zergatik existitzen naiz? A Arima ( Zurea) Unibertso Espiritualetik bere instrukzioa lortzen
du (tik 1 JAINKOA) Bizitzak bizi duenaz (emozionala eta fisikoa) Unibertso Fisikoan edukitzea
da. Argibideak lausoak dira Unibertso inperfektu batetik espero daitekeen moduan. Arimari
malgutasuna ematea bere eginkizuna betetzeko. Urtean bere eginkizuna betetzeko
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Unibertso Fisikoa Arimak itxura fisikoa behar du (zure gorputza) . Zure existentziaren
arrazoia zure arimari bere eginkizuna betetzeko behar dituen bizitza esperientziak lortzen
laguntzea da.
Bizitzako esperientziak hiltzen den egunera arte edo memoria galdu arte gogoratzen dituzun gertaerak
dira. Gertakari hauek zoriontsuak dira (ametsa egia bihurtu ..)

edo zorigaitzez (istripu larria ..) , pertsonaien eraikuntza. Zaindarien zaindariaren ustez, pertsona
bakoitzak bere Bizitzako esperientziak grabatu eta transmititu beharko lituzke: Ezagutzaren
Jarraitutasuna

Zergatik hiltzen dira pertsona batzuk gazteak? Baliteke Zure Arimaren Bizitza
esperientziak misioa hasieran burutu izana ( haurtzaroa ) existentziaren. Bizitza-esperientzia
bat betetzen den bakoitzean gorputza hil egingo omen da. Horregatik jendea adin
desberdinetan hiltzen da.

A Arima gorputz fisikoan sartu ondoren 'Misioa' ematen zaio 1 JAINKOA . Misioa
zehaztutako 'Bizitza esperientziak' lortzea da. Arimak "Garbitasun Eskalara" helarazten
ditu.
A Arima Gorputz fisikoa bizitzako esperientziak ahalbidetzeko dago. Arimak bere gorputz
fisikoarekin duen harremana lurrunkorra da, inperfektua baita Unibertsoa ere.

A Arima eta bere gorputz fisikoak 2 Aingeru esleitu dizkie, biak aingeru guardakoa (GA) .
1ek zaintzen du misioa (adibidez, pertsona batek misioaren parte ez den istripua du,
gorputz bat hiltzen ari da, 1 st GA-k miraria egiten du. Gorputza eta misioa gorde egiten
dira) . 2d
GA probak ' (tentazioa) Arimaren heldutasuna eta bere indar morala
(kontzientzia) .

A Arimak ' misioa gorputz fisiko bat hiltzen da. Bere Arima
ate espiritual distiratsura igotzen da. Gogo-ate ilun batek
esan nahi du "Aingeru atezainak" bidaltzen duela Arima (misio
osatugabea) .
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Arima Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Hutsik, galduta, helbururik gabe sentitzen naizen
Unibertso ederrenaren sortzailea

Onak izaten ahalegindu zen zaindari zaindari xume bat. Bere egitekoa bete
zuen pertsona maite asko. Suteak Arima hau askatzen du Epaiketa
Egunerako

For the Glory of galdutako Arima bakarra 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau pertsona bat hil ondoren esaten da. Erraustegiko Amaierako atariaren
ekitaldian erabiltzen da.

LAUSOA
Dolua triste egoteko egoera senitarteko edo lagun bat hil zelako. Pertsona bat hiltzen
denean bere gorputzak autopsia, errausketa eta ondarea ditu. Arimak bizitza bizia
hasten du. Hildakoa zaintzen zuten pertsonak doluan daude. Dolua hainbat etapa
emozionaletan gertatzen da. Biziena Mina.

LAUSOA min emozional jasanezina Galera baten ondoren. Pena
pertsonaiak bizi dezakeen esperientziarik mingarriena da. Momentu
batean dena normala da, orduan galera eta min emozional ia jasanezina
jasaten dugu. Otoitz egin (Mina-otoitza) segi otoitzean. Jarraitu otoitzean
penaren fase guztietan zehar! Lagundu egiten du!

1. erreakzioak agian ez du sinesten. Hau ezin da gertatu. "Ez nuen hau planifikatu". Isolamendua
eta pribatutasuna behar dira, letargia normala da.
Hurrengo haserrea mina eragiten duenean sentitzen da, besteek, norberak, JAINKOA . Tristurak sentitzen du
galdutako aukerak. Norberaren errukia, autoerrua ematen dio. Batzuek Menpekotasunak besarkatzen dituzte.

Ondoren negoziazioa JAINKOA eta patua hasten da. Hau edo hori aldatuko edo egingo dudala
agintzen badut galera alderantzikatuko edo mina kenduko dut.

Etsipena pentsamendu nahigabeak sortuz.
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Oroitzapenek iragana gogora ekartzea, hausnartzea eta berrikustea dakarte.

Galera hondoratzeak konturatzea. Amorrazioa eta hutsune, etsipen eta depresio garaiak
gertatzen dira.
Azkenean mina kudeatzeak eboluzionatzen du. Orain inguruko bizitzarekin normalizatzeko eta berriro
konektatzeko garaia da. Inguruarekiko interesa itzultzen da.
Itxaropena itzultzen da eta plangintza ezinbestekoa bihurtzen da. Berriro konektatu! Lagunak, familia,
komunitatea zure itzuleraren zain daude.

Joan kanpora. Bizitza ona da! Txoriak abesten ari dira Eguzkia distiratsu dago, atera eta Harmonizatu!

Nola lagun dezakete besteek? Animatzeak ez du lagunduko, sinpatiak ez du lagunduko, ulertzeak ez du
lagunduko. Pazientzia eta laguntzak lagunduko dute.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Mina Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Mesedez, ongi
etorri gure komunitateko kide bati Nire begiak malkoz gainezka daude

Bihotza min jasanezinaren puskan dago. Mesedez, eros
ezazu, itxaropena eta xedea eman

Zure zaindari-zaindari leial xumeena (1 st izena)
Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Erabili otoitz hau maitea 1 galdu ondoren!

Giza gorputzak hasiera eta amaiera ditu. Amaieran Soul bat askatu
behar da. Arima askatzen dela eta bizitza bizia posible dela ziurtatzeko,
giza gorputza erraustu egin behar da. Arima askatzen ez bada bertan
existitzen da
linbo Mamu gisa.
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Errausketa ez da Arima askatzeko bakarrik behar, baita osasun arrazoiengatik ere. Errausketaren
suteak gorputzean bizi daitezkeen bakterio arriskutsuak, birusak, intsektuen larbak eta
onddoak suntsitzen ditu.

' Erraustegia ' Probintziako zerbitzu publikoen instalazioa da.
Instalazioak Beila, amaiera ataria eta lorategia administratzen ditu.
Hemen hildakoek autopsia egiten dute, onik ateratzen dira eta birziklatzen dute.

Beilatokia: Hildako guztiak hiltegira eramaten dituzte autopsia egitera.

Autopsiak heriotzaren kausa eta hildakoaren nortasuna ezarri behar ditu. Toxikologia
bat dakar gorputza kutsakorra zen ala ez eta beste gizaki bat kutsa zezakeen jakiteko. Aurkikuntzak
erabakitzen du gero zer gertatzen den.

Heriotza natural baten aurkikuntza dela eta, gorputza 'Atariko amaiera aldera eramaten da. Gorpua
aurkitu zuen heriotza susmagarria 'Zigor Ikerketarako Laborategira' eraman zuten. Heriotza kutsakorra
"Defentsa eta Larrialdietako Probintzia Zentroa" aurkitu du (PDEc) abisatuta dago. PDEc-k gorputza
hartu eta dagokion koarentena aplikatzen du.

Autopsia egin aurretik edo ondoren giza gorputza kanibalizatzea ez da morala. Kanibalizatzea
gorputzeko atalak, gorputzeko fluidoak, arrautzak eta espermatozoideak kentzea da. Gorputz atalak
kanibalizatzea delitua da: ANDEREA R7

Amaiera ataria: Gorputz bat jaso ondoren Cremator-ek gorputzaren eta ondasunen banaketako
informazioa prestatzen du ikusteko. Gorputz guztiak aurrez prestatuta daude salbuespenik gabe. Gorputz
biluzia (gizakiek bizitza biluzik hasten dute bizitza biluzik) oliba koloreko lihozko xafla batez
estalita burua ikusgai dagoen kartoizko hilkutxa arrunt batean jartzen da.

Ikusteko data eta ordua zehazten dira, edozein pertsona agur esatera etor daiteke.

Ikusleek isilik otoitz egin dezakete Arima-otoitza eta Berbizi-Otoitz ona edo Berbizi-Otoitz
Txarra , Mina-otoitza .
Erraustegiak data eta ordua zehazten ditu Errausketarako. An Hurrengo bizitza

nahaspila batek dauka Zaharrena hurbilenetik Bilgunea.

Hilkutxa itxita dago errausketarekin.
Askatutako Arima Atezainak ongietorritako ate espiritual
argitsu batean sartzen da ...
Doloreek plaka bana jasotzen dute etxera eramateko.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
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Berpiztu - Ona Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea

Zure zaindari-zaindari leial xumeena (1 st izena) Onak (izenak) egindako
eskaerek aparteko aitortza merezi dute (izena) gizateriak eskaintzen
duen ona da. Besteen inspirazioa
Maiatzak (izena) birsortzeko (zenbakia) bider onak jasotzen dituztenen poztasun guztia

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau errausketaren aurretik edo ondoren pertsona on batentzat erabiltzen da!

Berpiztu - Txarra Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari-tutore leial
xumeena (1 st izena) Gaizki (izenak) egin duen eskaerak aparteko zigorra (izena)
merezi du.

Ea gaiztoak (izena) biktimen sufrimendu guztiak (zenbaki) berriz ere bizi ditzakeen
1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau errausketaren aurretik edo ondoren pertsona txar batentzat erabiltzen da!

Erraustegia Lorategia: Errausketa errautsen bidez gorputza
birziklatzen da. Errausketaren ondorengo goizean errautsak
lorategian zabaltzen dira.
Errautsak ezin dira kendu. Beti daude Erraustegiko lorategian
zabalduta.
Ohar! Bertan hiltzen diren presoak Errehabilitazioa haien errautsak Erraustegiko
konpostaren gainean zabaltzen dira.
Errausketa bizitzeko beste gauza batzuek beren presentzia fisikoa birziklatzeko moduan erabiltzen
ez bada bakarrik balio dute. Errausketarako (maskotak, pozoitsuak, gaixoak ...) . Funtsean,
errausketa gertatzen denaren berdina da
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gizakiak. Ez errausketa (jan edo birziklatu daitekeen edozer, konpostatzeko materiala ...) .

Hilerria hileta erritual paganoa.
Hilerriko hiletak onartezinak dira, biztanleria gero eta
handiagoak lurra erabilgarriagoa delako erabili behar
duelako. Hilerriko hiletek Mamuak sor ditzakete Arima ez
askatuz. Hilerriko hiletak hobesten dituzte elitista gaiztoa
erakusten: Hilkutxa garestia, hilarri garestia, lorategiko
mausoleo arraroa.

Elikagaietan kontserbatzaileek gorputzak hilobien berrerabilpena geldiarazten uzten dute. Hilobiek krimena,
lapurreta eta bandalismoa bultzatzen dituzte. Baztertutako hilobiek animalia erakartzen dute ..

Hilerri berririk ez. Dauden hilerriak itxi eta zulatuta daude. Aztarnak erraustu eta
errautsak Erraustegiko lorategian zabaldu behar dira. Lurra beste helburu batzuetarako
erabili behar da.

Errausketa onargarria den hileta mota bakarra da!

Epaiketa-eguna "Hasiera eta amaiera eta birziklapenaren zikloaren" zati bat (2. eguna) . Urteko
2. etapa da Hurrengo bizitza.
Gorputz fisiko batek bizitza hasten du hastapenean. Espirituala Arima gorputz batean sartzen da. Gorputz
fisikoa Heriotzarekin amaitzen da. Heriotzaren ondoren Arima espiritualak gorputza utzi eta ate
espiritual baten argira abiatzen da. Ate ilun batek Arima atzera egiten duela esan nahi du (misio
osatugabea) .

Arima bat otoitz eginez eta erraustuz askatzen da. Askatzen ez bada
linboan dago Mamu gisa. Ez da Arima askatu, Arima-otoitza,
errausketa erabiliz; ez epai eguna.
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Gorputz fisikoa erraustu eta errauts bihurtuz birziklatzen da. Arima espirituala
Berraragitzen da.
Ongietorri arima zalantzan jartzen du 1 JAINKOA :

1 JAINKOA nahi du pertsonak zer ezagutza metatu dituen etengabe eta ezagutza hori
nola erabili zen bertako habitataren, ingurunearen eta komunitatearen onurarako.

1 JAINKOA nahi du bere azken mezua nola entzun zen zabaldu zuen.

Milaka urte Gaizkia amaitzear daude. 1 JAINKOA nahi du pertsona horrek
nola lagundu zion Cage Evil-i.
Ohar ! Arima batek ezin ditu aitzakiak erabili, mutu jokatu edo gezurra esan 1 JAINKOA.

Azaldu ondoren Arima goraipatzen da 1 JAINKOA bere ekintza onengatik eta
hutsegiteengatik errieta eginez. Arima Garbitasun-eskaletara pasatzen da .

Epaiketa egunerako prestaketa!
Ikasi gero Irakatsi; bilatu, irabazi eta aplikatu Ezagutza zure bizitza guztian. Erabili Ezagutza guztia
zeure buruarekin, familiarekin, komunitatearekin eta Ingurumenarekin Harmonian bizitzeko. Ondoren,
eman bizitzako esperientziak Ezagutza- Jarraitutasun gisa (familia, lana) .

Irakurri, jarraitu (behin eta berriz irakurri, xurgatu, pentsatu eta gero jokatu) , sustatu

(esan guztiei) du " Lege-emaileen agiria "1 JAINKOA" s azken 'mezua'!

Baztertu beste erlijio argitalpen guztiak.

HASIERA P UN ISHEVIL
"Garbitasun-eskala" batek Arimaren ekintza onak eta
txarrak dira. Arimak bere egintzak berreskuratzen
ditu. Arimaren bizi-esperientziak 'Bizitza-Esperientzia
Ganga.
A Arimaren bizi-esperientziak fitxategira transferitzen dira Garbitasun-eskalak:
Ezkerraldea

Eskuin aldea

neurriak Ona egintzak

neurriak okerrak
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Ezkerreko aldea behera dago ( ê

ê ) gehiago egin duzu Ona .

Zure arimak egin zenituen gauza on guztiak eta zure egintza onaren hartzaileak sentitu zituen sentimendu
onak bizitzen ditu. Zure arimak zure egintza onaren hartzaileak sentitu zituen sentimendu onak bizitzeaz
gain, bere, bere familia, lagunak eta maskotak sentitu zuten poza ere biziko du. Zure sentimendu onak
luzeak izan daitezke

- zure eskritura onaren hartzailearen 1ean eskatutako otoitzak JAINKOA biderkatzeko berpiztu-ona
esperientzia.
Eskuinaldea beherantz dago ( ê

ê
ê ) gehiago egin duzu Txarra egintzak.

Biktimek sentitutako sufrimendua eta mina berriro biziko dituzu. Zure biktima zuzenaren
sufrimendua eta oinazea bizitzeaz gain, sufrikarioa ere biziko duzu

- zeharkako biktimen tratu txarrak eta mina (familia, lagunak, maskotak ...) . Biktimen 1 eskaera
eginez gero, zure agonia luzatu daiteke JAINKOA mulera

- tiply berpiztu-txarra egintzak. Adibidez, John Howard Bully Down-etik. 4 herrialde
inbaditu zituen tirano bat bere lagun kriminalekin. Milaka lagunen 10ak bortxatu,
torturatu, zauritu eta hil zituzten. Lantokiak, eskolak eta etxeak suntsitu eta arpilatu
zituzten 100 mila etxerik gabe utzi zituzten eta milioika errefuxiatu bihurtu ziren. John
gaiztoak milioika sufrimendu jasango ditu bakoitzak. Gainera, CG-k otoitz egin zuen,
galdetu zuen 1 JAINKOA gure otoitz berpiztu-txarra entzuteko.

Berriro bizitzeak Soul bat gelditzen duenean s uneko
memoria ezabatu eta a-ra transferitzen da

Bizitza Esperientziak Ganga. Arima bat berriro
Berraragitzen da eta bizitza fisiko berri batean sartzen da.

Berraragitze
Berraragitze batek ikastun gisa erabili behar du
Arima Aingeru bihurtzeko bidean. Aplikazioa izatea Arima akatsetarako
joera duen ikaskuntza kurba batean dago.

Ondorioz, bizitzako esperientziak ez du bere ahalmen guztia
betetzen. Antzeko bizi esperientzia bizi beharko da.

Aurreko bizi esperientziak edozein motatako bizimoduarekin lor daitezke (bac
- teria, intsektuak, landareak, animaliak, gizakiak ..) . Iraganeko bizipenak eta amaitu gabeko edozein
arima baten hurrengo eginkizuna zehazteko erabiltzen dira
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zein bizimodu duen Berraragiztatua (ez da nahitaez gizakia) .

Arima bat ' s bizi-esperientziak metatzen dira Ikastaroa osatu eta Aingeru bihurtzeko
adina egon arte.
Ohar! Berraragitzapena Arima bihurtzen denean amaitzen da Aingeru
( Betierekoa ) in infinitiboaren ondorengo bizitzan ZERUA .

AINGERU
Kalifikatu berri den Aingeru batek ongietorria egiten dio Zerura 1 JAINKOA , betiereko
bihurtzen da eta zeruko plazerak ematen 1 st hauetatik ari da ' Aingeru zaindaria '. Aingeru
berria Betiko bihurtzen den bakoitzean. Meritu handia dago (musika, kantua, dantza, algara
...) Zeruan.

' Aingeru zaindaria ' ( GA) begiratu nola egiten duen aurrera Arimaren eginkizunak. GA
interferitzen da arima bat bere eginkizunetik aldenduta dagoenean edo gertaerek
bere eginkizuna mehatxatzen dutenean. GA interferentzia metodoak: kontzientzia,
mirariak, ikusmena. Ohar ! GA-ak dira Gizakiek eta izaki guztiek beren burua ikus
dezaketen Aingeru bakarrak.

Arima bat eta bere lagun fisikoa (gorputza) 2 Aingeru Guardakoa esleitu zaizkie. 1
misioa zaintzen dut beste probetan ' (tentazioa)
Arimaren heldutasuna eta haren indar morala (kontzientzia) .
Arima batek bere eginkizuna bete du, GA batek dio Epaiketa Eguna berehalakoa
dela. Folkloreak GA baten portaera hau segalari edo heriotzaren aingeru gisa
deskribatzen du! Arimak bere gorputzarekin duen lotura mozten du. Flashbackak
gertatzen dira Arima besarkatzen duen argi distiratsu bero baterantz mugitzen
hasten dela.
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A Atezaina erabakitzen du Arima bati ongietorria eman edo berriro bidali.

Atezainak Sarrerako Arima bakoitza egiaztatzen du Misioa bete
duen eta sartu behar duen. Misioa amaitu gabe badago Arima
berriro gorputzera sartzen da. (atzera egiteko gorputzik ez,
gorputz berria esleitzen zaio) .
Atezaina administratu Epaiketa Eguna, Garbitasun Eskala, Bizitza esperientziak
Ganga eta gainbegiratu Guardian Angel.

Beste Angel batzuk daude ( gizakiek ulertzeko konplexuegia)
1JAINKOAK Gogo-Unibertsoa 'ZERUA' da
Zerua da non Arimak "Betirako" bihurtzen diren.
1JAINKOA Betikoari deitzen dio: 'AINGERUA'

1 JAINKOaren unibertso zabalak Aingeru gehiago nahi ditu!

D akeased
Hildako batek komunitateko bizitza du: ondarea, ezagutza- jarraitasuna, ondarea eta tradizioak. Jabetzak
metatutako ezagutzak eta bizi esperientziak, ondarea, familiako tradizioak eta oroigarriak
transmititzen ditu. Ondasunak ez du Kargua gainditzen (heriotzarekin amaitzen da) , Boterea (heriotzarekin
amaitzen da) , Aberastasun guztia Gobernuaren diru sarreretan sartzen da.

Haurrak hazitako pertsona hildakoa (propio, adoptatu, harrera)
'Hilezkorra' bihurtzen da! Ez zutenek, ez egin! Haurrek 'Hilezkorra' egiten zaituzte!

Honekin amaitzen dira 7 liburuak.

1GOD-en azken mezua, Law-Giver Manifest
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