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Ein fan it libben

Alles yn 'e Physical Universe hat in begjin en ein!

ynhâld:
Yntroduksje ~ Soul ~ Soul gebed ~ Fertriet ~ grief gebed ~
Kremaasje ~ Belibje Bad gebed ~ Belibje Good gebed ~ Tsjerkhôven Judgement day ~ Purity
Skaal ~ Life experiences Vault ~
reynkarnaasje ~ Ingel ~ Beskerm ingel ~ Reaper ~ CARosario Central ~

oare Angels ~
Stoarn

Ynlieding
De Soul hat foltôge syn missy. It is klear te ferlitten fan it fysike lichem en bewegen op
yn hjirneimels. Foar de famylje, freonen en mienskip dêr wurdt Bernd te te nimmen
binne.
Hjirneimels begjint mei in kremaasje om der wis fan it Soul wurdt
útbrocht. Kremaasje Releases de Soul. Fire reiniget ferneatigjen liif
contagions en it loslitten fan de Soul om harren foar de Geastlike Gate.

Nei de dea in Belibje Goede Gebed of Belibje Bad Gebed kin
brûkt wurde. Dy gebeden freegje 1GOD

beleanje of straffe in persoan.
Tsjerkhôven binne net akseptabel se binne recycled foar oare doelen.
A poartewachter Angel beslút oft ferwolkomje de Soul of it
weromsette. In tsjustere Gate de Soul giet werom.
In heldere Gate in ferwolkomme Soul hat syn arrest-Day.

On Judgement-Day 1GOD fraach is de Soul. Nei freegjen de Soul
ferhûzet op nei it Purity-Skaal.
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In Soul relives syn 'minne en goede libben ûnderfinings. Dêrnei
wurde se ferhuze nei it Life ûnderfinings Vault.

Of de Soul krijt in oar liif, wurdt Reincarnated. Of de Soul hat sammele
genôch Life-ûnderfinings te wurden ivich (Ingel) . An Angel begjint mei
wêzen Guardian dan Reaper en yn om kursus becoming poartewachter.

Der binne oare Angels.
1GOD ropt de Geastlike Universe: ' HIMEL '. Heaven is dêr't
Souls 'become' Ivich '.
1GOD ropt de ivige: ' INGEL '.

SIEL do hast 1.
1GOD is it orizjineel Siel en ivige Soul . De Soul is geastlik.
The Original Soul is 1 GOD sawol goed en kwea.
1GOD created 2 soarten Worlds. A Spiritual: ' HIMEL ' en in lichaamlike: 'Universe'. Se
co bestean complementing elkoar. Op de dei 4 fan de skepping 1GOD joech elke
fysyske libben foarmje in geastlike maat. A Soul! Jo got 1.
Noat! De Soul syn fysike minsklike syklus begjint by: Birth> groeiende> learen>
fermannichfâldigjen> lesjaan> stjerrende> kremaasje.

Wêrom kin ik bestean? IN Siel ( yours) út de Spiritual Universe krijt syn ynstruksje (fan 1GOD)
op hokker Life ûnderfinings (Emosjonele en fysike) it is te hawwen yn 'e Physical
Universe. Ynstruksjes binne vague as is te ferwachtsjen fan in ûnfolsleine Universe. It
jaan fan in Soul fleksibiliteit foar ôfmeitsjen fan syn missy. To foltôgjen syn missy yn de
Physical Universe de Soul moat 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.

Life ûnderfinings binne foarfallen witst noch oant jo stjerrende dei of ûnthâld ferlies. Dizze
foarfallen binne dramatysk lokkich (dream dy't útkomt...)

of ûngelokkich (Earnstich ûngelok ...) , Karakter-gebou. Bewarder Guardian fan
betinken dat elk yndividu moatte opnimme harren libbens- ûnderfinings & foarby
harren op: Knowledge kontinuïteit

2

Mienskip Provinsje 15.04.2.1 N-At-m
Law-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians
www.universecustodianguardians.org

Wêrom dogge guon minsken stjerre jong? De Life ûnderfinings missy fan dyn siel is
mooglik ôfmakke yn in ier stadium (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.

IN Siel nei it ynfieren fan in fysike lichem wurdt jûn in 'missy' út 1GOD . De missy is te
krijen neier spesifisearre 'libbens- ûnderfinings'. De Soul leveret dizze nei de 'Purity
Skaal'.
IN Soul s fysike lichem is dêr om it libben ûnderfynt mooglik. De Soul ferhâlding mei
it fysike lichem is flechtich en ûnfolsleine krekt lykas de Universe.

De Siel en fysike lichem hawwe 2 Angels tawiisd oan harren, beide Guardian
Angel. 1 set de missy
(Bgl in lichem hat in ûngemak gjin diel fan de missy, it lichem wurdt stjerren, de 1 st
G. Angel makket in wûnder barre. Beide, lichem en missy binne bewarre) . De
oare Angel tests ' (ferlieding) De rintiid fan de siel en har morele sterkte (gewisse) .

doe't de Souls ' missy is klear it fysike lichem stjert. De Soul beweecht oant it helder
Spiritual-Gate. In tsjustere Spiritual Gate betsjut de 'poartewachter Angel' Ferstjoere 's
de Soul werom (Ûnfolsleine missy) .

1GOD wachtet fan dy te hearren!

SIEL - Prayer ÿ

Ý

ÝÝ

Ý

Dear 1GOD , Skepper fan de moaiste Universe Ik fiel leech,
ferlern, sûnder doel
In beskieden bewarder Guardian, dy't muoite te wêzen goed In soad fan
ús persoan dy't neikommen harren opdracht Fire befrijt dit Soul foar
Judgement-Day In unyk Soul miste Foar de Glorie 1GOD en it goede fan
it minskdom

Dit gebed is sein nei in persoan stoar. Brûkt wurdt oan de ein-portal útrikking by it
krematoarium.
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FERTRIET
Bereavement de steat fan wêzen sad omdat in famyljelid of freon stoar. As in persoan
stjert harren lichem hat in autopsy, kremaasje en in Estate. De Soul begjint hjirneimels. De
minsken dy't fersoarge oer de ferstoarne binne yn in steat fan bereavement. Bereavement
komt yn ferskate emosjonele fazen. De meast intense wêzen Fertriet.

FERTRIET te fernearen emosjonele pine nei in Loss. Fertriet 'e
smertlikste en karakter gebou Life ûnderfining ien persoan kin belibje.
Ien momint alles is normaal, dan wy lije in ferlies en hast net te
fernearen emosjonele pine. Bidde (Fertriet Prayer) keep on bidden.
Keep on bidden troch alle fazen fan fertriet! It helpt!

De 1e reaksje faaks numbed ûnleauwe. Dit kin net bart. 'Ik ha net plan dit'. Isolemint,
privacy is nedich, lethargy is normaal.
Folgjende lilkens is fielde by de oarsaak fan it fertriet, oaren, jinsels, GOD . De Bernd fielt
spyt oer miste kânsen. Indulges yn sels meilijen, sels skuld. Guon omearmje ferslaving.

Dan it hanneljen mei GOD en Fate begjint. As ik promise te feroarjen of dwaan dit of
dat wil dy't reverse it ferlies of nim wei de pine. Wanhoop resultearret yn wishful
tinken.
Oantinkens liede ta reminiscing, besinning en revisiting it ferline.
Realisearjen fan Loss sinkt yn. Gjin gefoel, Bouts of leechte, fertwifeling en depresje
komme.
Uteinlik behear leed evoluearret. No is it tiid om te normaliseren, wer yn kontakt komme mei it
libben om Jo. Belangstelling foar omgeving rendemint.
Hoopje wurdôfbrekking en planning wurdt essinsjeel. Wer yn kontakt komme! Freonen, famylje,
mienskip wachtsje jo comeback.

Gean nei buten. It libben is goed! Fûgels wurde sjonge de sinne skynt, útgean & Harmonisearjen!

Hoe kin oaren helpe? Cheering up sil net helpe, sympaty sil net helpe, begryp sil net
helpe. Geduld en stipe sil helpe.
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1GOD wachtet fan dy te hearren!

Ý

ÝÝ

FERTRIET - Prayer ÿÿÿ
Dear 1GOD , Skepper fan de moaiste Universe Graach Wolkom
lid fan ús mienskip Myn eagen wurde oerspield mei triennen
Myn hert is brekke ûnder ondraaglijke pine Graach treaste my, jou my
hoopje & doel Jo meast humble trou bewarder-Guardian (1 st namme)
Foar de Glorie 1GOD & de Goede fan humankind
Brûk dit gebed nei it ferlies fan in ús 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

It minsklik lichem hat in begjin en ein. By syn ein in siel moat it
wurde útbrocht. Om foar te kommen dat de Soul wurdt útbrocht
en hjirneimels is mooglik it minsklik lichem moat kremearre. As
in siel is net útbrocht dat bestiet yn Limbo as Ghost.

Kremaasje is net allinne nedich te befrijen de Soul mar ek om reden fan sûnens. De
kremaasje fjoer reiniget fernielen gefaarlike baktearjes, firussen, insect larven en
swammen, dat meie wenje it lichem.

de ' krematoarium ' is in Provinsjale Publike tsjinst foarsjenning.
De foarsjenning beheart in Morgue, End Portal en tún.
Hjir de deaden hawwe in autopsy, binne fare welled en recycled.

Morgue: Alle stoarn wurde ferfierd nei it Morgue foar autopsy.
De autopsy moat te stellen deadsoarsaak, identiteit fan de ferstoarne en befetsje in
toxicology fêst te stellen oft it lichem wie besmetlike yn dochs en koe hawwe
besmet in oare minske. De Finding beslút wat bart neist.

In natuerlike dea finding, it lichem wurdt oerbrocht nei it 'ein-Portal.
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In fertochte ferstjerren finen it lichem wurdt ferpleatst nei it 'CIL' (Resjerzje Lab) . In
besmetlike ferstjerren finen fan de 'Provinsjale ferdigening en Emergency sintrum' ( PDEc
) wurdt warskôge. PDEc pakt de lea en jildt relevante quarantine.

Cannibalizing it minsklik lichem foar tidens of nei autopsy is net moralistysk is
kriminele. Cannibalizing is wiskjen bodyparts, lichem Fluids, aaien en sperm. Body part
cannibalizing is in misdie: MS R7
End Portal: Nei it krijen fan in lichem in Cremator riedt it lichem en it lângoed distribúsje
ynformaasje foar besjen. Eltse lichem wurdt taret deselde manier gjin útsûnderingen. In
bleate liif (Minsken begjinne libben neaken se in ein oan it libben naked) dekt troch in olive
kleur linnen sheet mei allinnich de kop sichtber is pleatst yn in flakte kartonnen kiste.

In besjen datum en tiid stiet oan in persoan kin komme te sizzen farwol.
Sjoggers kinne bidde yn stilte mei help fan de Soul Gebed en Belibje Good Prayer of Belibje
Bad Prayer , grief Prayer .

De Cremator stelt in datum en tiid foar de Kremaasje. an hjirneimels
mess wurdt holden troch in Âldste út it tichtstby Gearkomste.

De kiste wurdt sletten kremaasje opbringst.
In útbrocht Soul komt in ferljochte up Spiritual Gate wolkom hjitten
troch de poartewachter ...

Oaks krije in tinkstien elk mei nei hûs.
1GOD wachtet fan dy te hearren!

Ý

ÝÝ

Belibje - GOOD -Bea ÿÿÿ
Dear 1GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder-Guardian (1 st namme)
Fersiken dat de Goede (namme) hat dien fertsjinnet ekstra erkenning (namme) stiet
foar it goede humankind te bieden hat. In ynspiraasje foar oaren maaie (namme)
Belibje (nûmer) kearen al de freugde fan de ûntfangers 'fan goede dieden Foar
de Glorie 1GOD & de Goede fan humankind

Dit gebed wurdt brûkt foar in Goede persoan foar of nei weintraub!
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Belibje - BAD -Bea ÿÿÿ
Dear 1GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder-Guardian (1 st namme)
Freget dat de minne (namme) hat dien fertsjinnet ekstra straffen (namme) stiet foar
Evil besmoarge troch it minskdom in wearzgje grouwel in tsjoede maaie kwea (namme)
Belibje (nûmer) kearen al it leed fan slachtoffers Foar de Glorie 1GOD & de Goede
fan humankind

Dit gebed wurdt brûkt foar in Bad persoan foar of nei weintraub!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematorium Garden: In lichem wurdt opnij brûkt fia de
kremaasje jiske. De moarns nei de kremaasje jiske wurde
ferspraat oer de Crematorian tún.
Ashes kinne net ôfnommen wirde. Se binne altyd ferspraat oer
de Crematorium tún.

Noat! Finzenen dy't stjerre yn Rheumatologie harren jiske wurde ferspraat oer
de Crematorium kompost.
Kremaasje of oare dingen libje allinnich fan tapassing wêze as harren fysike oanwêzigens
wurdt net brûkt yn elke foarm fan recycling. foar weintraub (Pets, wat giftich, siik ..) . Yn
prinsipe kremaasje is itselde as foar de minsk. Nee kremaasje (Wat eatable of recyclable,
composting materiaal ...) .

Begraafplak begraffenis in heidensk ritueel.
Graveyard begraffenissen binne net te akseptearjen, omdat in
groeiende befolking moat it brûken fan it lân mear brûkber. Graveyard
begraffenissen meie meitsje Ghosts troch net los te in siel.
Graveyard begraffenissen binne begeunstige troch kwea elitêr sjen
litte: Duur coffin,

djoere Headstone, goede âlde Londen oanleine mausoleum.
Conserveringsmiddelen yn food stop lichem út decomposing stopping werbrûken

7

Mienskip Provinsje 15.04.2.1 N-At-m
Law-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians
www.universecustodianguardians.org

fan grêven. Grêven moedigje kriminaliteit, rôvjen en fandalisme.

Ferwaarloaze grêven lûke vermin, ..
Gjin mear nije tsjerkhôven. Besteande tsjerkhôven wurde sletten en ôfgroeven. Oerbliuwsels
binne om te wurde nei kremearre en ferspraat oer de Crematorium tún. It lân is te brûkt wurde
foar oare doelen.

Kremaasje is it ienige akseptabele type begraffenis!

Oardiel-day in part fan de 'Rôlje fan begjin en ein en recycling' (Day2). It is de 2e
etappe fan Hjirneimels.
In fysike lichem begjint it libben by konsepsje. de geastlike Siel komt in lichem. In fysike
lichem einiget mei de dea. Nei de dea de Soul blêden en koppen nei it ljocht fan in
Geastlike Gate. In tsjustere Spiritual Gate betsjut it Soul giet werom (Ûnfolsleine missy) .

In Soul wurdt útbrocht troch bidden en kremaasje. As it net útbrocht dat
bestiet yn Limbo as Ghost. Gjin los fan 'e siel, mei help fan Soul Gebed en
de kremaasje; gjin Judgement day. De fysike lichem wurdt opnij brûkt troch
wurdt kremearre, feroare yn jiske. In Soul wurdt Reincarnated.

In ferwolkomme Soul wurdt dan ûnderfrege troch 1 GOD :

1GOD wol ferklearre wat kennis de persoan hat kontinu opboude en hoe't dy kennis
waard brûkt foar it foardiel fan 'e pleatslike biotoop, miljeu en mienskip.
1GOD wol útlein hoe't syn lêste berjocht waard heeded & spriede.
Tûzenen jierren fan Evil komme ta in ein. 1GOD wol útlein hoe't de persoan
holp Cage Evil.
Note! In Soul kin net brûke excuses, spyljen stomme of lizze oan 1GOD.
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Nei it ferklearjen fan in Soul wurdt priizge troch 1GOD foar syn goede
dieden en reprimanded foar flaters. In Soul ferhûzet op nei it Purity
Skalen

Tarieding Judgement-day!
Leare dan Teach; siikje, winst, jilde Knowledge al dyn live. Brûk alle kennis ta wenjen
yn Harmony mei dysels, famylje, mienskip en Miljeu. Dan trochjaan op Life
ûnderfiningen as Knowledge kontinuïteit (Famylje, wurk) .
Lêzen, folgje (Herhaaldelijk lêzen, absorberen, tink, dan hannelje) , befoarderje (Sis eltsenien) de
" Law-Ferhat Manifest " 1GOD ' s lêste 'Berjocht'!

Ferachting alle oare religieuze publikaasjes.

WÊS GOED PUNISHEVIL
In 'Purity Skaal' waacht in siel syn goede dieden en it is
minne dieden. It makket in siel Belibje it syn dieden. De Soul
syn libben ûnderfinings wurde oerdroegen oan de 'Life
Experience Vault.

IN Soul syn Life-ûnderfiningen binne oerdroegen oan 'e Purity-Scales:
Rjochterside maatregels Wrongs

Linkerside maatregels Goed dieden

De linker kant sit down ( eee ) do dien mear Goed .
Jo siel relives alle goede dingen dy't jo dien en it goede gefoelens dat de ûntfanger fan jo
goede akte fielde. Jo siel sil net allinne Belibje it goede gefoelens dat de ûntfanger fan jo goede
akte fielde, mar ek de freugde syn / har famylje, freonen en hûsdieren fielde. Jo goede
gefoelens kinne wurde ferlingd troch gebeden út ûntfanger fan jo goede akte freegje 1 GOD te
fermannichfâldigje de Belibje goed ûnderfining.

De rjochter kant is down ( eee ) do dien mear Min dieden.

Jo sille Belibje it lijen en pine jimme slachtoffers fielde. Jo sille net allinnich Belibje it
lijen en pine fan jo direkte slachtoffer, mar ek it lijen en pine fan 'e yndirekte slachtoffers
(Famylje, freonen, húsdieren ...) .
Jo agony kin ferlingd troch gebeden út slachtoffers freegje 1 GOD to fermannichfâldigje Belibje
bad dieden. Eg John Howard de Bully út Down
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ûnder. In tiran dy't binnenfoel 4 lannen mei syn kriminele Mates. Se ferkrêfte, tramtearre,
ferwûne en fermoarde (Poppe, bern, memmen, heiten, pakes en beppes) 10 's fan
tûzenen minsken. Ferneatige en plondere wurkplakken, skoallen en wenten leaving 100
s fan tûzenen dakleazen en miljoenen waard flechtlingen. Evil Johnwill Belibje inoar en
elk syn lijen alle miljoenen fen hjarren. Bewarder Guardian bidden, hja fregen 1GOD om
te harkje nei ús Belibje Bad gebed.

As de libbe wer even stoppet in siel ' s aktive ûnthâld
wurdt gewist en oerbrocht nei in

Life-ûnderfinings Vault.
In Soul wurdt no Reincarnated en komt in nij fysyk libben formulier.

reynkarnaasje
Reynkarnaasje is te brûkt wurde as learling troch in Siel nei wurding an Angel. Being in
learling in siel stiet op in learen kromme gefoelich foar flaters. As gefolch libben ûnderfining
soe net libje oant syn folsleine potinsjeel. In soartgelikense libbensûnderfining sil moatte
wurde belibbe.
Foarige libben ûnderfinings kinne wurde opdien út alle soarten fan it libben
foarm (Bacteriën, insect, plant, dier, minsklik) .

Past libben ûnderfinings en eltse ôfmakke wurde brûkt om te bepalen in siel
syn folgjende missy en yn hokker libben foarmje it is Reincarnated (Net
perfoarst minsklik) .

A Soul ' s Life ûnderfiningen heapje oant der genôch te foltôgjen de oplieding
en wurden Angel.
Noat! Reynkarnaasje einiget as de Soul wurdt in Ingel
( Ivich ) mei nammefoarm hjirneimels yn HIMEL .

INGEL
In krekt kwalifisearre ingel wurdt ferwolkomme to Heaven troch 1GOD , wurdt
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Ivich en jûn himelske wille 1e fan dizze wurdt ' Beskerm ingel '. Everytime in nij Angel
wurdt in Ivige. Der is grut meriment (Muzyk, sang, dûnsjen, laitsjen, ..) yn 'e himel.

' Beskerm ingel ' ( GA) monitor hoe't in siel syn missy is de
frijwilligersorganisaasjes. GA interfere as in siel losrinnende 's út syn missy
of eveneminten driigje syn missy. GA metoaden of hinderjen: gewisse,
wûnders, fyzje.
Note! GA 's binne de ienige Angels dy't meitsje kinne harsels wurde
sjoen troch Humans en alle skepsels.

In siel en har lichaamlike maat (lichem) hawwe 2 Guardian Angel tawiisd oan harren. 1
set de missy de oare testen ' (ferlieding)
De rintiid fan de siel en har morele sterkte (gewisse) .
In Soul hat foltôge syn missy, a Beskerm ingel
fertelt dat Judgement Day, op kommendeweis is. Folklore beskriuwt dit
gedrach fan in Guardian Angel as Reaper of Angel of Death! De Soul
cuts syn bining mei syn lichem. Flashbacks 'ûntstean de Soul begjint
oergong nei in waarme helder allegear embracing ljocht.

IN CARosario Central beslút oft ferwolkomje in siel of it weromsette.
De poartewachter besjocht elke ynkommende Soul as it hat
foltôge it is Missy en komt troch, te komme yn. Mocht in missy
wêze ûnfoltôge de Soul giet werom yn it lichem (Gjin liif te gean
werom, takend is in nij lichem) .
CARosario Central administer Judgement Day, Purity-Scale, Life ûnderfiningen
Vault en tafersjoch hâlde Guardian-Angel.

Der binne oare Angel ( te kompleks te ferstean troch de minsk)

1GOD s Geastlik-Universe is 'Heaven'
Heaven is dêr't Souls 'become' Ivich '
1GOD ropt de ivige: 'ANGEL'
1GOD syn útwreidzjen fan Universe wol mear Angels!
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stoarn
In ferstoarn persoan hat in mienskip hjirneimels: Estate,
Kennis kontinuïteit, Erfgoed en tradysjes. Estate passes
op opboude kennis, it libben ûnderfiningen, erfgoed,
famylje tradysjes en Memorabilia. Lângoed net trochjaan
op Posysje (Einiget mei de dea) , Power
(Einiget mei de dea) , Alle Wealth giet yn
Government Revenue.
In Ferstoarn persoan dy't hie grutbrocht Bern (Eigen, oannommen, Foster)

wurdt 'Immortal'! Hwa't die net, 'Doch net'! Bern meitsje jo 'Immortal'!

1GOD syn lêste berjocht, Wet-Ferhat Manifest

Ein
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