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LIVE?
Fraach frege = fraach beäntwurde troch Wet-Ferhat Manifest

Alle Solutions binne te wêzen Non winst en Non gewelddiedich!
1 GOD created 2 universe: Physical Universe en geastlike Universe!
Alles yn 'e Physical Universe hat in begjin en ein! 1 GOD
woe yn kontakt bliuwe mei alles living. Alles libbet krige in stikje fan 'e geastlike,' Ivich
Soul '.
Wêrom kin ik bestean?

A Soul (Yours) út it Spiritual-Universe krijt syn ynstruksje (fan
1GOD) op hokker Life ûnderfinings (Emosjonele, fysieke) it is te hawwen yn 'e Physical
Universe. Ynstruksjes binne vague as is te ferwachtsjen fan in ûnfolsleine Universe.
Jaan fan de Soul fleksibilisearring te foltôgjen syn missy. To foltôgjen syn missy in siel
nedich in fysike ferskining (Dyn liif) . De reden foar jo bestean is om te helpen jo Soul krije
de 'Life ûnderfinings' it moat te foltôgjen syn missy.
Doel fan libje?
Jo lichem hat te bestean troch de, 'Reglemint fan it Physical Universe' (RPU) .

Nei opfetting dyn lichem moat Survive (Regel 1 RPU) .
Jo binne te sykjen, Gain, Tapasse en trochrinne Knowledge (Regel
2 RPU) . Sa lang as jo libje.

Jo moatte Hâld Your Body Healthy (Regel 3 RPU) . To bliuwen sûn: netheid, yn
lykwicht dieet en Daily fitness nedich binne. Jo Soul moat voedende, Daily Gebed
hâldt it yn kontakt mei 1 GOD.
Sa een Soul kin hawwe in lichem, folwoeksen liven moatte Mate, en
formannichfâldigje (Regel 4 RPU) . Jo moatte begjinne mei in famylje, fier in
'Holy matrimony' kontrakt.
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Socializing famyljes wurden in groep.
In groeiende groep wurdt in mienskip (Shire) .
Mienskippen foarmje a Hive (Provinsje) (regel 5 RPU) .
Dat hat in bettere kâns fan oerlibjen.
In groeiende Hive (Provinsje) wreidet út troch der swart (Regel 6 RPU) . Provinsje
ferkent, colonizes nije terreinen
(Planeten, Solar Systemen, ...) . Dit is in survival oanrieder!

Alles yn 'e Physical Universe hat in begjin en ein (Regel 7 RPU) , Lykas docht dyn lichem. Jo
Soul foltôging syn Life ûnderfinings missy. It bedrach fan Life ûnderfynt in siel is te krijen
beslút hoe lang immen wennet. Oeral dêr't alle Life ûnderfinings wurde ôfmakke it lichem
moat fansels om te stjerren. Dêrom minsken stjerre op ferskillende leeftiden.

Jo lichem stjert it is kremearre to reinigjen en los to litten de Soul. Dat jout
oan de Geastlike Universe, te melden.
Life ûnderfiningen?
Life ûnderfinings binne eveneminten dy't jo ûnthâlde oant jo stjerrende dei of ûnthâld ferlies. Dizze
foarfallen binne dramatysk lokkich (dream dy't útkomt,..)

of ûngelokkich (Earnstich ûngelok, ..) , Karakter gebou. Bewarder Guardian
record harren Life ûnderfinings en foarby se op: Kennis kontinuïteit

Wêrom dogge guon minsken stjerre jong? De Life ûnderfinings missy fan dyn siel is mooglik
klear yn in ier stadium (Eg berneskuon) fan bestean. Alle kearen dat in Life ûnderfinings
missy is klear it lichem moat fansels om te stjerren. Dêrom minsken stjerre op ferskillende
leeftiden.

Noat!
Hawwe gjin fersekering, live stipe, ferjouwing, .. Insurance stops in persoan út belibbet
folsleine ynfloed fan it ûngelok. Live stipe wreidet oerlibjen foarby plande ein. Ferjouwenis
annulearings ferantwurding. Fersekeringen, Live stipe & ferjouwing resultaat in mislearre
libben-ûnderfinings. Making de Soul syn missy in mislearring. 1GOD is oerstjoer!

Life is hillige! Allinnich 1GOD hat rjocht op end it!
NO yndividu, kultus, godstsjinst, organisaasje of Government! Hawwe it rjocht
om te end humanlife!
Ein
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