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Enden på livet
Alt i det fysiske univers har en begyndelse og slutning!

Indhold:
Introduktion ~ Sjæl ~ Sjæl bøn ~ Sorg ~ Sorgsbøn ~
Kremation ~ Genoplev dårlig bøn ~ Genoplev god bøn ~ Kirkegårds
dommedag ~ Renhedsskala ~ Livsoplevelser hvælving ~

Reinkarnation ~ Engel ~ Skytsengel ~ Reaper ~ Gatekeeper ~
andre engle ~
Afdød

Introduktion
Sjælen har afsluttet sin mission. Det er klar til at forlade den
fysiske krop og gå videre til efterlivet. For slægtninge, venner og
samfund er der sorg at overholde.
Efterlivet starter med en kremering for at sikre, at sjælen frigives.
Kremation frigiver sjælen. Ild renser ødelæggende kropsforureninger
og frigiver sjælen til at gå videre til den åndelige port.
Efter døden kan en Relive Good Prayer eller Relive Bad Prayer bruges.
Disse bønner beder 1 GUD at belønne eller straffe en person.

Kirkegårde kan ikke accepteres, de genbruges til andre formål.
En portvognsengel beslutter, om han ønsker Sjælen velkommen
eller sender den tilbage. En mørk port, sjælen går tilbage.

En lys port, en velkommen sjæl har sin dommedag.
På dommedag 1 GUD spørgsmålet er sjælen. Efter afhøringen går
sjælen videre til renhedsskalaen. En sjæl genopliver sine 'dårlige og
gode livserfaringer. Derefter flyttes de til Livsoplevelser Vault.

Enten får sjælen en anden krop, er reinkarneret. Eller sjælen har
samlet nok livserfaringer til at blive evige (Engel). En engel starter
med at være Guardian og derefter Reaper og med tiden blive
Gatekeeper.
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Der er andre engle.
1 GUD kalder det Åndelige Univers: 'Himmel
'. Himlen er hvor sjæle 'bliver'Evig'.
1 GUD kalder den Evige: 'Engel'.

Sjæl du har 1.
1 GUD er den oprindelige sjæl og Evig sjæl. Sjælen er åndelig.
Den originale sjæl er 1 GUD både god og dårlig.

1 GUD skabte 2 typer af verdener. En åndelig: 'Himmel'' og en fysisk: '
Univers'. De findes sammen og supplerer hinanden. På skabelsens dag 41
GUD gav ethvert fysisk livsform en åndelig følgesvend. En sjæl! Du fik 1.
Sjælens fysiske menneskelige cyklus begynder ved:Fødsel> voksende>
læring> multiplicere> undervisning> døende> kremering.

Hvorfor eksisterer jeg? En sjæl (Din) fra det åndelige univers får sin
instruktion (fra 1 GUD)om hvad livet oplever (følelsesmæssig og fysisk)
det er at have i det fysiske univers. Instruktionerne er vage, som det kan
forventes fra et ufuldkomment univers. At give en sjæl fleksibilitet til at
fuldføre sin mission.For at fuldføre sin mission i det fysiske univers har
sjælen brug for et fysisk udseende (din krop). Årsagen til din eksistens
er at hjælpe din sjæl med at få de livserfaringer, den har brug for, for at
fuldføre sin mission.
Livserfaringer er begivenheder, du husker indtil din døende dag eller hukommelsestab.
Disse begivenheder er dramatiske glade (drømme går i opfyldelse..)

eller ulykkelig (alvorlig ulykke ..), karakteropbygning. Guardian
Guardian mener, at hvert individ registrerer deres livserfaringer
og videregiver dem: Viden kontinuitet
Hvorfor dør nogle mennesker unge? Livsoplevelsesmissionen
for din sjæl kan være afsluttet på et tidligt tidspunkt (barndom) af
eksistens. Hver gang en livsoplevelsesmission er afsluttet, skal
kroppen dø. Derfor dør folk i forskellige aldre.
En sjæl efter at være kommet ind i en fysisk krop får en Mission

fra 1 GUD. Missionen er at få specificeret
'Livsoplevelser'. Soul leverer disse til 'Renhedsskalaen'.

En sjæls fysiske krop er der for at muliggøre livserfaringer.
Sjælens forhold til sin fysiske krop er ustabil, ufuldkommen
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universet.
En Souls fysiske krop har 2 engle tildelt, begge Guardian Angel.

1 vogter missionen (f.eks. har en krop en ulykke, der ikke er en del af
missionen, kroppen dør, Angel 1 får et mirakel til at ske, både krop og
mission reddes). Den anden engeltest er (fristelse) Sjælens modenhed
og dens moralske styrke (samvittighed).
Når en sjels mission er afsluttet, dør den fysiske krop. Sjælen bevæger sig
op til den åndelige port. En mørk åndelig port betyder, at en 'Gatekeeper
Angel' sender en sjæl tilbage(ufuldstændig mission, et organ kommer
tilbage fra at blive erklæret død). En lys åndelig port og sjælen er
velkommen.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Sjæl Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Jeg
føler mig tom, fortabt uden formål

En ydmyg vogter, der kæmpede for at være god En
meget elsket person, der udførte deres mission Fire
frigør denne sjæl til dommedag
En unik sjæl savnet til ære for 1 GUD og
menneskehedens gode
Denne bøn bliver bedt efter at en person døde. Bruges ved
slutportalceremonien i krematoriet.

Sorg
Sorg er en tilstand af at være trist, fordi et familiemedlem eller en
ven døde. Når en person dør, har deres krop obduktion, kremering
og en ejendom. Sjælen starter efterlivet.De mennesker, der plejede
den afdøde, er i en tilstand af sorg. Sorg kommer i forskellige
følelsesmæssige faser. Det mest intense er sorg.
Sorg uudholdelig følelsesmæssig smerte efter et tab. Sørg for
den mest smertefulde og karakterskabende livsoplevelse,
som en person kan opleve. Et øjeblik er alt normalt, så lider vi
et tab og næsten uudholdelig følelsesmæssig smerte.Bede
(Sorgbøn) fortsæt med at bede. Bliv ved med at bede gennem
alle stadier af sorg! Det hjælper!
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Den 1St. reaktion er bedøvet vantro. Dette kan ikke ske. 'Jeg planlagde ikke
dette'.Isolering, privatlivets fred er nødvendig, sløvhed er normal.
Næste vrede mærkes over årsagen til sorgen, andre, sig selv, GUD. Den
sørgende føler beklagelse over forpassede muligheder. Forkæl dig med
selvmedlidenhed, selvskyld. Nogle omfavner afhængighed.

Derefter forhandlingerne med GUD og skæbnen starter. Hvis jeg lover at
ændre eller gøre dette eller det, vil det vende tabet eller fjerne smerten.
Desperation, der resulterer i ønsketænkning.

Minder fører til at minde om, reflektere og revidere fortiden.

Realisering af tab synker ind. Følelsesløshed, anfald af tomhed, fortvivlelse og
depression opstår.
Til sidst udvikler håndtering af sorg. Nu er det tid til at normalisere, genkende
med livet omkring dig. Interessen for omgivelserne vender tilbage.

Håb vender tilbage og planlægning bliver afgørende. Tilslut igen!
Familie, venner, samfund afventer dit comeback.

Gå udenfor. Livet er godt! Fugle synger solen skinner, gå ud og
Harmoniser! Du har meget at leve på.
Hvordan kan andre hjælpe? Opmuntring hjælper ikke, sympati hjælper
ikke, forståelse hjælper ikke. Tålmodighed og støtte vil hjælpe.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Sorg Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers
Velkommen et medlem af vores samfund Mine øjne er
oversvømmet med tårer

Mit hjerte bryder under uudholdelig smerte
Trøst mig, giv mig håb og formål
Din mest ydmyge trofaste værge (1St.
navn)
Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Brug denne bøn efter tabet af en elsket 1!
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Kremation
En menneskelig krop har en begyndelse og slutning. I
slutningen skal en sjæl frigives.For at sikre at sjælen
frigives og efterlivet er mulig, skal den menneskelige krop
kremeres. Hvis en sjæl ikke frigives, eksisterer den i limbo
som spøgelse.
Kremation er ikke kun nødvendigt for at frigøre sjælen, men også af
sundhedsmæssige årsager. Kremationsbranden renser ødelæggende farlige
bakterier, vira, insektlarver og svampe, der kan befinde sig i kroppen.

EN Krematorium er en provinsiel offentlig servicefacilitet. Dette anlæg
administrerer et likhus, en portal og en have. Her har de døde
obduktion, har det godt og genbruges.

Morgue: Alle afdøde transporteres til lighuset for obduktion.
Obduktionen skal fastslå dødsårsag, afdødes identitet, inkludere en
toksikologi for at fastslå, om kroppen alligevel var smitsom og kunne
have inficeret et andet menneske. Fundet afgør, hvad der sker næste
gang.
Et naturligt dødsfald, kroppen overføres til 'End-Portal.
En mistænkelig død, der finder kroppen, flyttes til 'CiL'
(Kriminalefterforskningslaboratorium). En smitsom død, der finder
'Provincial Defence Emergency Center' (PDEc) advares. PDEc samler
kroppen op og anvender relevant karantæne.
Det er kriminelt at cannibalisere den menneskelige krop før eller efter
obduktion. Kannibalisering er at fjerne kropsdele, kropsvæsker, æg,
sædceller. Kannibalisering af kropsdele er en forbrydelse:FRK R7

Slutportal: Efter modtagelse af et organ forbereder en kremator
information om lig og fordeling til visning. Hver krop er forberedt på
samme måde ingen undtagelser. En nøgen krop (mennesker starter
livet nøgne, de slutter livet nøgne) dækket af et olivenfarvet
linnedark med kun det synlige hoved er anbragt i en almindelig
papkiste. Intet kan tilføjes(sæt i kisten). Intet overgår til efterlivet
bortset fra sjælen.
En visningsdato og -tid er indstillet, enhver person kan komme til at sige farvel.

Seerne kan bede stille ved hjælp af Sjælebøn og Genoplev god
bøn eller Genoplev dårlig bøn, Sorgsbøn.
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Krematoren indstiller en dato og et tidspunkt for kremationen. En efterlivs
rod holdes af en ældste fra den nærmeste samling.
Kisten er lukket kremering fortsætter. En frigivet sjæl går ind i en tændt åndelig
port, der er hilst velkommen af portvagten ...De sørgende modtager en plak, som
hver skal tage med hjem.

1 GUD venter på at høre fra dig!
Genoplev det gode Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers

Din mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn)

Anmoder om, at det gode (navn) har gjort fortjener ekstra
anerkendelse (navn) repræsenterer det gode menneskehed har
at tilbyde. En inspiration for andre
Kan (navn) genoplev (nummer) gange al glæde ved modtagere af
gode gerninger

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges til en god person før eller efter kremering!

Genoplev dårligt Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge, trofaste vogter 1St. navn
Anmoder om, at de dårlige (navn) har gjort fortjener ekstra straf
(navn) repræsenterer ondskab en plet på menneskeheden en
modbydelig vederstyggelighed en fjende

Må ondskab (navn) genoplev (nummer) gange al lidelse for
ofre til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges til en dårlig person før eller efter kremering!

KrematoriumHave: Et legeme genbruges
via asken til kremering. Morgenen efter
kremering aske spredes over Crematorium
haven. Aske kan ikke tages væk. De er altid
spredt over Crematorium haven.
Bemærk! Fanger, der dør i Rehabilitering deres aske er spredt
over Crematorium-komposten.
6

Fællesskab Province End 15.04.2.1 N-At-m
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Kremation af andre ting, der lever, gælder kun, hvis deres fysiske
tilstedeværelse ikke bruges i nogen form for genbrug. Til kremering (kæledyr,
noget giftigt, syg ..). Grundlæggende er kremering den samme som for
mennesker.Nokremering, ting, der kan spises eller genbruges, kompost ...

Kirkegård begravelse et hedensk ritual
Kirkegårdsbegravelser er uacceptable, fordi
en voksende befolkning har brug for at
bruge jorden mere nyttigt. Disse begravelser
skaber spøgelser ved ikke at frigive en sjæl.
Kirkegårde foretrækkes af ond elitist, der
viser sig:Dyrt kiste, dyr gravsten, pompøst
anlagt mausoleum.
Konserveringsmidler i mad forhindrer
kroppens nedbrydning og stopper
genbrug af grave. Grav tilskynder til
kriminalitet, røveri og hærværk.
Forsømte grave har usunde skadedyr ..

Ikke flere nye kirkegårde. Eksisterende kirkegårde er lukket,
gravet op. Rester kremeres og spredes over Crematorium haven.
Landet skal bruges til andre formål.

Kremation er den eneste acceptable begravelsesform!

Dommedag en del af 'Cyklus af start og slut og genbrug'(Dag2).
Det er 2nd efterlivsfase.
En velkomne sjæl går ind i den åndelige port. Bydes velkommen af
portholder Angel. Derefter spørgsmålstegn ved 1 GUD:

1 GUD ønsker forklaret, hvilken viden personen kontinuerligt har
akkumuleret. How denne viden blev brugt til fordel for det lokale
habitat, miljø og samfund.
1 GUDønsker forklaret, hvordan hans seneste besked blev fulgt, spredt ..
Tusinder af år med ondskab nærmer sig slutningen. 1 GUD ønsker eksp-
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lagde, hvordan personen hjalp Cage Evil.
Bemærk ! En sjæl kan ikke bruge undskyldninger, spille dum eller lyve til 1 GUD.

Efter at have forklaret en sjæl roses af 1 GUD for
sine gode gerninger og irettesat for svigt. En sjæl
går videre til renhedsskalaerne

Forberedelse til dommedag!
Lær så lær; søge, vinde, anvende viden hele dit liv.Brug al viden til
at leve i harmoni med dig selv, familie, samfund og miljø. Giv
derefter livserfaringer videre som videnkontinuitet (familie,
arbejde).
Læs, følg (gentagne gange læse, absorbere, tænke og derefter handle),
fremme (fortæl alle) det ''Law-Giver Manifest 1 GOD 's seneste 'Besked'!
Se bort fra alle andre religiøse publikationer. Konverter ikke-troende!

Vær god hold ansvarlig Straffebur ondt !!!
En 'renhedsskala' vejer en sjæls gode gerninger,
og det er dårlige gerninger. Det får en sjæl til at
genopleve sine gerninger. Sjælens livserfaringer
overføres til 'Livsoplevelseshvelvet.

EN Sjælens livserfaringer overføres til Renhed-skalaer:
Venstre side måler

Højre side

godtgerninger

foranstaltninger forkerte ting

Venstre side er nede (êê
ê)du har gjort mere godt.
Din sjæl genopliver alle de gode ting, du gjorde, og de gode følelser, som
modtageren af din gode gerning følte. Din sjæl vil ikke kun genopleve de gode
følelser, som modtageren af din gode gerning følte, men også den glæde, hans /
hendes familie, venner og kæledyr følte. Dine gode følelser kan udvides ved
bønner fra modtageren af din gode gerning, der beder 1 GUD for at multiplicere
genoplev det gode erfaring.

Højre side er nede (ê ê
ê) du har gjort mere Dårligtgerninger.
Du vil genopleve den lidelse og smerte, dine ofre følte. Du vil ikke kun
genopleve lidelsen og smerten fra dit direkte offer, men også de
indirekte ofres lidelse og smerte (familie, venner, kæledyr ...).
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Din smerte kan udvides med bønner fra ofre, der beder 1 GUD
at formere sig genoplev dårligt gerninger.

For eksempel John Howard the Bully fra nedenunder. En tyrann, der
invaderede 4 lande med sine kriminelle kammerater! De voldtaget,
tortureret, såret og dræbt(baby, børn, mødre, fædre, bedsteforældre)
10'ere af tusinder af mennesker! Ødelagte, plyndrede arbejdspladser,
skoler og hjem efterlader 100'ere af tusinder hjemløse! Millioner blev
flygtninge.Den onde John vil genopleve hver enkelt lidelsens millioner.
Depotforælder bad, spurgte de1 GUD at lytte til vores Relive Bad Prayer.
Når genoplevelsen stopper en sjæl 's den
aktuelle hukommelse slettes og overføres til en

Livsoplevelser hvælving.

En sjæl er nu reinkarneret og går ind i en ny fysisk livsform.

GENINKARNATION
Reinkarnation er en læreplads af en Sjæl mod at blive en engel. At
være lærling er en sjæl på en indlæringskurve, der er tilbøjelig til
fejl.Som et resultat lever livserfaring måske ikke op til sit fulde
potentiale. En lignende livserfaring skal opleves.
Tidligere livserfaringer kan opnås fra enhver form for
livsform (bakterier, insekt, plante, dyr, menneske).
Tidligere livserfaringer og enhver ufærdig bruges til at
bestemme en sjæls næste mission, og i hvilken livsform
den reinkarneres (ikke nødvendigvis menneskelig).

A Soul 's Livserfaringer akkumuleres, indtil der er nok til at
gennemføre lærlingeuddannelsen og blive engel.
Bemærk! Reinkarnation slutter, når sjælen bliver en Engel
(Evig) med infinitiv efterlivet i Himmel.

Engel
En nyuddannet engel er velkommen til himlen af 1 GUD, bliver til
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Evige og givet himmelske glæder 1. af disse er at være 'Skytsengel
'. Hver gang en ny engel bliver en evig. Der er fantastisk
glæde (musik, sang, dans, latter, ..) i Himlen.
''Skytsengel'' (GA)overvåge, hvordan en sjæls mission
skrider frem. GA blander sig, når en sjæl afviger fra sin
mission eller begivenheder, der truer dens mission. GAinterferensmetoder: samvittighed, mirakler, syn.
Bemærk ! GA'er er de eneste engle, der kan få dem til
at blive set af mennesker og alle skabninger.

En sjæl og dens fysiske ledsager (legeme)har to beskyttelsesengle
tildelt dem. 1 beskytter missionen de andre tests ' (fristelse)
Sjælens modenhed og dens moralske styrke (samvittighed).

En sjæl har afsluttet sin mission, a Skytsengel
fortæller det, at dommens dag er nært forestående. Folklore
beskriver denne opførsel af en skytsengel som en reaper eller
dødsengel! En sjæl skærer sin bånd med sin krop. Flashbacks
forekommer Sjælen begynder at bevæge sig mod et varmt, lyst
alt omfavnende lys.
EN Gatekeeper beslutter, om han ønsker en sjæl
velkommen eller sender den tilbage. En portvogter
kontrollerer hver indkommende sjæl, hvis den har
afsluttet sin mission og skal komme ind. Skulle en
mission være ufærdig, går sjælen tilbage i kroppen
(intet organ til at gå tilbage, er tildelt et nyt organ).

Gatekeeper administrere dommens dag, renhedsskala,
livsoplevelser hvælving og overvåge skytsengel.

Der er andre Angel (for kompleks til at forstå af mennesker)
1 GUD Åndeligt univers er 'HIMMEL'
Himlen er hvor sjæle 'bliver' evige '
1 GUD kalder den Evige: 'ANGEL'
1 GUDs ekspanderende univers ønsker flere engle!

Afdød
En afdød person har et samfund efterlivet: Estate, Knowledge Continuity,
Heritage og Traditions. Ejendomme videregives akkumuleret
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viden, livserfaringer, arv, familietraditioner
og memorabilia. Ejendommen videregiver
ikke position (slutter med døden), Strøm
(slutter med døden), al rigdom går ind i
offentlige indtægter.
En afdød person, der havde opdraget børn (ejer, adopteret, plejer)

bliver 'udødelig'! Dem, der ikke gjorde, 'gør ikke'! Børn gør dig
'udødelig'!
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