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ELÄÄ ?
Kysymys = kysymykseen vastataan lailla antajan Manifest

Kaikki ratkaisut on oltava Voittoa ja väkivallattoman!
1 GOD luotu 2 maailmankaikkeuden: fyysinen Universe ja hengelliset Universe!

Kaiken fyysisen maailmankaikkeuden on alku ja loppu! 1 GOD
halusivat pitää yhteyttä kaiken elävän. Kaikkea elävä sai pala hengellisen, 'Eternal
Soul'.
Miksi olen olemassa?

Sielu (Sinun) henkisestä-universumin saa sen opetusta (alkaen
1GOD) mitä elämänkokemusta (Emotionaalinen, fyysinen) on saada vuonna fyysisen
maailmankaikkeuden. Ohjeet ovat epämääräisiä, kuten on odotettavissa
epätäydellinen Universe. Antaa Soul joustavasti täyttää tehtävänsä. Viimeistele
tehtävänsä Soul tarvitsee ulkonäköä (Kehosi) . Syynä oman olemassaolon on auttaa
sielunne saavat elämänkokemuksia 'se tarvitsee täyttää tehtävänsä.
Tarkoitus elävän?
Kehosi on olemassa, että 'säännöt fyysisen maailmankaikkeuden' (RPU) .
Hedelmöittymisen jälkeen elimistö on selviydyttävä (Sääntö 1 RPU) .

Olet etsiä, Gain, Käytä ja välittää tiedon (Sääntö 2 RPU) .
Niin kauan kuin elät.
Sinun täytyy pitää kehon terveitä (Sääntö 3 RPU) . Pysyä terveenä: puhtaus, tasapainoinen
ruokavalio ja päivittäinen kunto tarvitaan. Sielunne tarvitsee ravitsevaa, Daily Prayer pitää sen
kosketuksessa 1 JUMALA.
Joten sielu voi olla runko, aikuisen elinten on Mate ja Kerrotaan (Sääntö
4 RPU) . Sinun täytyy perustaa perheen, anna 'pyhään avioliittoon'
sopimuksella.

1

? A = Aa 15.02.2.1 N-At-m
Laki Antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Seurustelua perheet tullut ryhmä.
Yhä useammat tulee yhteisöä (Shire) .
Yhteisöjen muodostavat Hive (Maakunta) (työjärjestyksen 5 RPU) .

Joka on paremmat mahdollisuudet selviytyä.

Kasvava Hive (Maakunta) laajenee Parveilun (Sääntö 6 RPU) . Maakunnassa
tutkii, colonizes uusia alueita
(Planeetat, Solar Systems, ...) . Tämä on Survival oltava!

Kaiken fyysisen maailmankaikkeuden on alku ja loppu (Työjärjestyksen 7 RPU) ,
Samoin kuin kehon. Sielunne saa valmiiksi elämänkokemusta tehtävänsä. Määrä
elämänkokemuksia Soul on saada päättää, kuinka kauan henkilö elää. Aina kaikki
elämänkokemusta valmistuvat keho on tarkoitus kuolla. Siksi ihmiset kuolevat eri
ikäkausina.

Kehosi kuolee se on polttohaudattu puhdistaa ja vapauttaa sielun. Että
palaa Spiritual Universe, raportoida.
Elämänkokemusta?
Elämänkokemuksensa ovat tapahtumia muistat kunnes kuolee päivä tai muistin menetys. Nämä
tapahtumat ovat dramaattisia onnellisia (Unelma, ..)

tai onneton (Vakava onnettomuus, ..) , Luonteen kehittämiseksi. Säilytysyhteisö
Guardian kirjaa heidän elämänkokemuksensa ja siirtää ne: Tieto Jatkuvuus

Miksi jotkut ihmiset kuolevat nuorina? Elämänkokemusta tehtävänä sielusi ovat
saattaneet alkuvaiheessa (Esim lapsenkengissä) olemassaolon. Aina kun
elämänkokemusta missio on valmis kehon on tarkoitus kuolla. Siksi ihmiset kuolevat eri
ikäkausina.
Huomautus!

Ei ole vakuutusta, live tukea, anteeksiantoa, .. Vakuutus lakkaa henkilön kokemasta täyttä
vaikutusta epäonnea. Live-tuki jatkuu selviytyminen yli suunniteltua päättymistä.
Anteeksianto peruuttaa vastuullisuutta. Vakuutus, Live-tuki ja anteeksiantoa tulos
epäonnistunut elämän kokemuksia. Making sielun tehtävän epäonnistuminen. 1GOD on
järkyttynyt!

Elämä on pyhä! Vain 1GOD on oikeus lopettaa sen!
Mikään yksittäinen, kultti, uskonto, järjestö tai hallitus! On oikeus lopettaa
humanlife!
pää
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