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LEVA ?
Fråga frågade = fråga besvaras av laggivare Manifest

Alla lösningar ska vara Välgörenhets icke våldsamma!
1 GOD skapat två universum: Physical Universe och andliga universum!
Allt i det fysiska universum har en början och slut! 1 GOD
ville hålla kontakten med allt levande. Allt levande fick en bit av det andliga, 'Eternal
Soul'.

Varför finns jag?
En själ (Din) från den andliga-Universe får sin instruktion (från
1GOD) på vilken livserfarenheter (Emotionella, fysiska) det är att ha i det fysiska
universum. Instruktioner är vaga som är att vänta från en ofullkomlig universum. Att ge
själen flexibilitet för att slutföra sitt uppdrag. För att slutföra sitt uppdrag en själ
behöver en utseende (Din kropp) . Anledningen till din existens är att hjälpa din själ
vinna livserfarenheter "den behöver för att slutföra sitt uppdrag.
Syftet med att leva?
Din kropp måste finnas av, 'Regler för Physical Universe' (RPU) .
Efter befruktningen din kropp har att överleva (Regel 1 RPU) .

Du är att söka, Gain, tillämpa och förmedla kunskap (Regel
2 RPU) . Så länge du lever.
Du måste hålla kroppen frisk (Regel 3 RPU) . För att hålla sig frisk: renlighet,
balanserad kost och Daily fitness behövs. Din själ behöver närande håller Daily Prayer
det i kontakt med en GUD.
Så en själ kan ha en kropp, vuxna kroppar behöver för att Mate och
Multiplicera (Regel 4 RPU) . Du måste börja en familj, ange ett 'heliga
äktenskapet' avtal.
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Umgås familjer blir en grupp.
En växande grupp blir en gemenskap (Grevskap) .

Samhällen bilda en Hive (Province) (Regel 5 RPU) .
Som har en bättre chans att överleva.
En växande Hive (Provins) expanderar genom Svärma (Regel 6 RPU) . Provinsen
utforskar, koloniserar nya områden
(Planets, Solar Systems, ...) . Detta är en överlevnad måste!

Allt i det fysiska universum har en början och slut (Regel 7 RPU) , Liksom din kropp. Your
Soul avslutar sitt liv erfarenheter uppdrag. Mängden upplevelser en själ är att få avgör
hur länge en person bor. När alla Life erfarenheter är klara kroppen är tänkt att dö. Det
är därför människor dör i olika åldrar.

Din kropp dör det är kremerade att rengöra och för att frigöra själen. Som
återvänder till den andliga universum, att rapportera.

Livserfarenheter ?
Upplevelser är händelser som du minns tills din dödsdag eller minnesförlust. Dessa
händelser är dramatisk glad (dröm som går i uppfyllelse,..)

eller olycklig (Allvarlig olycka, ..) , Tecken byggnad. Depå Guardian spela in sina
livserfarenheter och föra dem vidare: Kunskaps Kontinuitet

Varför vissa människor dör unga? Livet erfarenheter uppdrag av din själ kan ha
genomförts på ett tidigt stadium (T.ex. linda) av existens. När ett liv erfarenheter
uppdraget är slutfört kroppen är tänkt att dö. Det är därför människor dör i olika åldrar.

Notera!

Inte har försäkring, live support, förlåtelse, .. Insurance stoppar en person från att
uppleva den fulla effekten av olycka. Live support förlänger överlevnaden efter planerad
slut. Förlåtelse avbryter ansvar. Försäkring, Live support och förlåtelse resultera i
misslyckade livserfarenheter. Att själen uppdrag ett misslyckande. 1GOD är upprörd!

Livet är heligt! Endast 1GOD har rätt att avsluta det!
Ingen enskild, kult, religion, organisation eller regering! Har rätt att
avsluta humanlife!
Slutet
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