1FAITH Wetgever Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Custodian Guardians

1GOD wil ons doen geloven in een hiernamaals, de Eternal- Soul,
Reïncarnatie & Angels. Het menselijk lichaam heeft een begin en einde. De
Soul heeft een Afterlife.

Scroll Inhoud:
Introductie ~ Soul ~ Soul-gebed
~
Verdriet ~ Grief-gebed ~

Crematie ~ Herbeleef-Bad-gebed ~ Herbeleef-Good-gebed ~ Kerkhoven Oordeel-day ~ Purity-Scale
~ Levenservaringen-Vault ~

reincarnatie ~ Engel ~
Beschermengel ~ Maaimachine ~ gatekeeper ~ andere Angels ~ Overleden

Invoering
De Soul heeft zijn missie voltooid. Het is klaar om het fysisch lichaam te verlaten en verder te gaan in
het hiernamaals. Voor de familie, vrienden en de gemeenschap is er verdriet in acht te nemen.

Afterlife begint met een crematie te zorgen dat de Soul wordt vrijgegeven. Crematie
releases de Ziel. Fire reinigt, het vernietigen van het lichaam contagions en het
vrijgeven van de Ziel om over te gaan naar de Spirituele Gate.

Na de dood van een Herbeleef-Good Prayer of Herbeleef-Bad Gebed kan
worden gebruikt. Deze gebeden vragen 1GOD

te belonen of een persoon te straffen.
Begraafplaatsen zijn niet aanvaardbaar dat ze worden gerecycled voor andere doeleinden.
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Een Gatekeeper Angel beslist of aan de Ziel verwelkomen of stuur het
terug. Een donkere Gate de ziel gaat terug.

Een heldere Gate een welkome Soul heeft zijn arrest-Day.

Op den dag des oordeels 1GOD vraag is de Ziel. Na vraagtekens bij
de Soul verhuist naar de Purity-Scale.
Een ziel beleeft haar bad & good life-ervaringen. Daarna worden ze
verplaatst naar de Life-ervaringen Vault.

Ofwel de Soul krijgt een ander lichaam, reïncarneert.
Of de Soul heeft genoeg Life-ervaringen verzameld om eeuwig te
worden (Engel) . Een engel begint met het zijn Guardian dan Reaper
en te zijner tijd worden Gatekeeper.

Er zijn nog andere Angels.
1GOD noemt de Spirituele-Universe ' HEMEL '. De hemel is
waar Souls' worden ' eeuwig '.
1GOD roept de Eeuwige ' ENGEL '.

ZIEL je hebt 1.
1GOD is de originele Soul & Eternal-Soul . De Soul is geestelijk.
The Original Soul is 1 GOD zowel goed en slecht.
1GOD aangemaakt 2 soorten Worlds. Een geestelijke: ' HEMEL '& een natuurkundig cal:
'Universe'. Ze bestaan naast elkaar aanvullen. Op dag 4 van de schepping 1GOD gaf elk fysiek
levensvorm een geestelijk begeleider. Een ziel! Je hebt 1. Notitie! The Soul's fysieke
menselijke-cyclus begint op: Birth> groeiende> leren> vermenigvuldigen> onderwijs>
stervende> crematie
Waarom besta ik? EEN Ziel ( De jouwe) uit de geestelijke-universum krijgt zijn instructies (van 1GOD)
over wat Life-ervaringen (Emotioneel en fysiek) Het is in de fysieke-universum te hebben. Instructies
zijn vaag zoals te verwachten van een onvolmaakte Universe. Het geven van een Soul flexibi- liteit
voor de voltooiing van zijn opdracht. Om zijn missie in de Physical-universum te voltooien de Soul
heeft behoefte aan een fysieke verschijning (Jouw lichaam) . De reden voor uw bestaan is om te
helpen Your Soul te winnen van het leven ervaringen die het nodig heeft om zijn missie te voltooien.
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Levenservaringen zijn gebeurtenissen die u onthouden totdat uw sterfdag of geheugen verlies. Deze
gebeurtenissen zijn dramatisch gelukkig (droom die uitkomt...)

of ongelukkig (ernstig ongeluk...) , Karakter-gebouw. Bewaarder Guardian
geloven dat elk individu hun Life- ervaringen moeten registreren en doorgeven
op: Kennis-Continuïteit
Waarom hebben sommige mensen jong sterven? De Life-ervaringen missie van je ziel kan zijn
afgerond in een vroeg stadium (Kinderschoenen) van het bestaan. Wanneer een Life-ervaringen missie is
voltooid het lichaam wordt verondersteld om te sterven. Dat is de reden waarom mensen sterven op
verschillende leeftijden.

EEN Ziel na het invoeren van een fysiek lichaam krijgt een 'Mission' van 1GOD . De
missie is om bepaalde 'Life- Experiences' te krijgen. The Soul levert deze aan de
'Purity-Scale'.
EEN ziel fysieke lichaam is er om het leven-ervaringen mogelijk te maken. De
relatie van de ziel met het fysieke lichaam is vluchtig en onvolmaakt, net als het
Universum.
De Soul & fysiek lichaam hebben 2 Engelen toegewezen, beiden
beschermengelontwaken. 1 bewaakt de missie (Bijvoorbeeld een lichaam heeft een
ongeval geen deel uit van de missie, wordt het lichaam sterven, de 1 st G. Angel maakt
een wonder gebeuren. Beide, body & missie worden opgeslagen) . De andere Angel
testen (verleiding)
de looptijd van de Soul & zijn morele sterkte (geweten) .

Wanneer de Souls ' missie is voltooid het fysieke lichaam
sterft. The Soul schuift op naar de heldere Spirituele-Gate. Een
donkere geestelijk-Gate betekent send van de
'Gatekeeper-Angel' de Ziel terug (Onvolledige mission) .

1GOD wacht om van u te horen!

ZIEL - Gebed J

JJ

JJJJ

JJ

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Heelal Ik voel me leeg,
verloren, zonder doel
Een nederige bewaarder voogd die moeite om goed een geliefd
persoon die hun missie Fire vervuld worden bevrijdt deze Soul for
Oordeel-Day
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Een unieke Soul miste voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid
Dit gebed wordt gezegd nadat een persoon overleden. Wordt gebruikt aan het eind-portal ceremonie
in het Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VERDRIET
Rouw de staat van zijn verdrietig omdat een familielid of vriend stierf. Wanneer een
persoon overlijdt hun lichaam heeft een autopsie, crematie en een Estate. The Soul begint
Afterlife. De mensen die over de overledene verzorgd zijn in een staat van rouw. Rouw
komt in verschillende emotionele stadia. De meest intense wezen Grief.

VERDRIET ondraaglijke emotionele pijn na een verlies. Verdriet is de
meest pijnlijke en karaktervorming Life-ervaring een persoon kan
ervaren. Even alles normaal is, dan lijden we verlies en bijna
ondraaglijke emotionele pijn. Bidden (Verdrietsspieren gebed) blijven
bidden. Blijven bidden in alle stadia van verdriet! Het helpt!

De 1e reactie misschien verdoofd ongeloof. Dit kan niet waar zijn. 'Ik heb dit niet van
plan'. Isolatie & privacy nodig & lethargie is normaal.
Volgende woede wordt gevoeld op de oorzaak van het verdriet, anderen, zichzelf, GOD . De rouwende
voelt spijt over gemiste kansen. Zich overgeeft aan zelfmedelijden en zelfverwijt. Sommige omarmen
Verslavingen.
Dan is de onderhandelingen met GOD & Fate begint. Als ik beloof om te veranderen of doe dit of dat wil
dat het verlies ongedaan te maken of weg te nemen de pijn.

Desperation resulteert in wishful thinking.
Memories leiden tot herinneringen, reflectie en het herzien van het verleden.

Realisatie van verlies zakt in. Gevoelloosheid en aanvallen van leegheid, wanhoop en depressie
optreden.

Uiteindelijk beheren verdriet evolueert. Nu is het tijd om te normaliseren en re- verbinden met het
leven om je heen. Interesse in een omgeving rendement.
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Hoop keert terug en planning van essentieel belang is. Sluit! Vrienden, familie, gemeenschap
wachten op uw comeback.
Naar buiten gaan. Het leven is goed! Vogels zingen de zon schijnt, uit te gaan &

Harmoniseren!
Hoe kunnen anderen te helpen? Juichende up zal niet helpen, sympathie zal niet helpen, begrip
zal niet helpen. Patience & support zal helpen.

1GOD wacht om van u te horen!

VERDRIET - Gebed

JJ

JJJJ

yyy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Verwelkom een
lid van onze gemeenschap Mijn ogen zijn overspoeld met tranen

Mijn hart breekt onder ondraaglijke pijn Gelieve te troosten me, geef
me hoop & doel Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Voor de Glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid
Gebruik dit gebed na het verlies van een dierbare 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Het menselijk lichaam heeft een begin en einde. Aan het einde moet een ziel te zijn
vrijgelaten. Om ervoor te zorgen dat de Soul wordt vrijgegeven & Afterlife
is mogelijk het menselijk lichaam moet worden gecremeerd. Als een ziel
niet is vrijgegeven het bestaat in het ongewisse als Ghost.

Crematie is niet alleen nodig om de ziel, maar ook om gezondheidsredenen vrij te maken. De crematie
vuur reinigt het vernietigen van gevaarlijke bacteriën, virussen, insectenlarven en schimmels die het
lichaam kunnen bewonen.

De ' Crematorium' is een Provinciale Public servicepunt.
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De faciliteit beheert een Lijkenhuis, een end-Portal en een tuin.
Hier worden de doden hebben een autopsie, zijn tarief-welden en gerecycled.

Lijkenhuis: Alle overledenen worden vervoerd naar het lijkenhuis voor autopsie.

De autopsie moet doodsoorzaak, identiteit van de overledene vast te stellen en zijn voorzien van
een toxicologisch vast te stellen of het lichaam besmettelijk was in ieder geval en een ander mens
zou hebben besmet. Het Vinden beslist wat er verder gebeurt.

Een natuurlijke dood vinden, wordt het lichaam overgebracht naar de 'End-Portal. Een verdachte dood
vinden van het lichaam wordt verplaatst naar de 'Criminal onderzoekingen tie Lab'. Een besmettelijke
dood vinden van het Provinciaal Defence & Emergency center ' (PDEC) wordt gewaarschuwd. PdeC
pikt de body & geldt relevant quarantaine.

Kannibaliseren het menselijk lichaam voor, tijdens of na de autopsie is im- moreel is crimineel. Kannibaliseren
verwijdert lichaamsdelen, lichaamsvochten, eieren en sperma. Body-onderdeel kannibaliserend is een
misdaad: MEVROUW- R7

End-Portal: Na het ontvangen van een orgaan van een Cremator bereidt het lichaam en
estate-distributie die u kunt bekijken. Elk lichaam wordt bereid op dezelfde manier geen
uitzonderingen. Een naakte lichaam (Mensen beginnen het leven naakt ze uiteindelijk het leven
naakt) waarop een olijfkleur linnen laken met alleen de kop zichtbaar is in een eenvoudige kartonnen
kist.
Een weergave datum en tijd is ingesteld kan elke persoon komen om afscheid te nemen.

Kijkers kunnen in stilte te bidden met behulp van de Soul-Prayer & Herbeleef-Good Prayer of Herbeleef-Bad
Prayer , Grief-Prayer .

De Cremator stelt een datum en tijd voor de crematie. Een het hiernamaals
mess wordt vastgehouden door een ouderling van de dichtstbijzijnde Bijeenkomst.

De kist wordt gesloten crematie verloopt.
Een vrijgegeven Soul komt in een verlichte Spiritual-Gate
verwelkomd door de Gatekeeper ...
Rouwenden ontvangen een plaquette elk naar huis te nemen.

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

HERBELEEF - GOOD -Gebed

JJJJ
yyy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe
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Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Dringt erop aan dat de Goede (naam) heeft gedaan verdient extra erkenning (naam)
staat voor de goede mensheid te bieden heeft. Een inspiratie voor anderen mei (naam)
herbeleven (aantal) tijden al de vreugde van ontvangers van goede daden voor de
glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt voor een goede persoon voor of na de crematie!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
HERBELEEF - BAD -Gebed

yyy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Vraagt dat de slechte (naam) heeft gedaan verdient extra straffen (naam) kwaad
vertegenwoordigt een smet op de mensheid een weerzinwekkende gruwel een
duivel mei kwaad (naam) herbeleven (aantal) keer al het lijden van de
slachtoffers

Voor de Glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt voor een slecht persoon voor of na de crematie!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematorium Tuin: Een instelling wordt gerecirculeerd via de
crematieas. De ochtend na de crematie-as liggen verspreid over
het Crematorian tuin.

Ashes kan niet worden weggenomen. Ze zijn altijd verspreid over het Crematorium
tuin.
Notitie! Gevangenen die in sterven Revalidatie hun as liggen verspreid over het
Crematorium compost.
Crematie andere dingen die het leven is alleen van toepassing als hun fysieke aanwezigheid
niet wordt gebruikt in enige vorm van recycling. voor crematie (Huisdieren, iets giftig, ziek ..) .
Crematie principe is hetzelfde als voor
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mensen. Nee crematie (Alles wat eetbaar of recyclebaar, composteringsmateriaal ...) .

Begraafplaats begrafenis een heidens ritueel.
Graveyard begrafenissen zijn onaanvaardbaar, omdat een
groeiende bevolking nodig heeft om het land nuttiger te
gebruiken. Graveyard begrafenissen kan Ghosts maken door een
Ziel niet vrijgeven. Graveyard begrafenissen worden begunstigd
door kwaad elitaire pronken: Dure doodskist,

dure Grafsteen, pompeuze aangelegde mausoleum.
Conserveringsmiddelen in voedsel te stoppen lichaam van ontbindend stoppen hergebruik van graven. Graves
aanzetten tot misdaad, beroven en vandalisme. Verwaarloosde graven trekken ongedierte, ..

Geen nieuwe begraafplaatsen. Bestaande Graveyards zijn gesloten en opgegraven. Resten moeten
worden gecremeerd en verspreid over het Crematorium tuin.
Het land is om te worden gebruikt voor andere doeleinden.

Crematie is de enige aanvaardbare vorm van de begrafenis!

Dag des oordeels een deel van de 'Cycle van begin en einde & recycling' (Dag
2). Het is de 2e fase van de Afterlife.
Een fysiek lichaam leven begint bij de conceptie en de spirituele Ziel treedt een lichaam. Een
lichaam eindigt dood. Na de dood verlaat en de hoofden van de spirituele ziel naar het licht van
een Spirituele-Gate. Een donkere Geest seksuele Gate betekent dat de ziel gaat terug (Onvolledige
mission) .
Een ziel wordt vrijgegeven door te bidden en crematie. Als het niet is vrijgegeven het
bestaat in het ongewisse als Ghost. Geen het vrijgeven van de Ziel, met behulp van
Soul-Prayer & crematie; geen rechterstoel
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dag. Het fysieke lichaam wordt gerecycleerd door gecremeerd en omgezet in as en de
geestelijke ziel reïncarneert.
Een verwelkomd Soul wordt dan ondervraagd door 1 GOD :

1GOD wil uitgelegd wat de kennis van de persoon continu heeft opgelopen en hoe
deze kennis is gebruikt ten behoeve van de lokale leefomgeving, milieu en
gemeenschap.
1GOD wil legde uit hoe zijn laatste boodschap werd gehoor gegeven en te verspreiden.

Duizenden jaren van Evil komen tot een einde. 1GOD wil legde uit hoe de
persoon geholpen Cage Evil.
Notitie ! Een ziel kan geen gebruik maken van excuses, spelen dom of liegen 1GOD.

Na het uitleggen van de Soul wordt geprezen door 1GOD om zijn goede daden en berispt
voor Tekortkomingen. The Soul verhuist naar de

Purity-Scales

Voorbereiding voor Oordeel-dag!
Meer dan leren; zoeken, winnen en toepassen Kennis al uw leven. Gebruik maken van
alle kennis in harmonie met jezelf, familie, gemeenschap en milieu te leven. Geef
vervolgens Life-ervaringen als Kennis- Continuity (Familie, werk) .

Lees, volg (Herhaaldelijk lezen, op te vangen, denken, en dan doen) , promoten

(vertel iedereen) de " Wetgever Manifest " 1GOD' s nieuwste 'Message'!
Negeer alle andere religieuze publicaties.

WEES GOED PUNISHEVIL
A 'Purity-Scale' weegt een Ziel's goede daden en het is slechte
daden. Het maakt de ziel herleven deze daden. The Soul's
leven-ervaringen worden overgebracht naar de
'Life-Experience Vault.

EEN Soul's Life-ervaringen worden overgebracht naar de Purity-Scales:
Linkerkant maatregelen Goed daden
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De linkerkant naar beneden ( eee ) je meer gedaan Goed .
Je ziel herbeleeft alle goede dingen je deed en het goede gevoel dat de ontvanger van uw goede
daad voelde. Je ziel zal niet alleen herbeleven het goede gevoel dat de ontvanger van uw goede
daad gevoeld, maar ook de vreugde van zijn / haar familie, vrienden en huisdieren gevoeld. Uw
goede gevoelens kan worden verlengd met gebeden van ontvanger van uw goede daad te vragen 1 GOD
naar het vermenigvuldigen herbeleven-good ervaring.

De rechterzijde naar beneden ( eee ) je meer gedaan Slecht daden.

U zult het lijden en pijn je slachtoffers gevoeld herbeleven. Je zult niet alleen het lijden en de pijn van uw
directe slachtoffer, maar ook het lijden en de pijn van de indirecte slachtoffers herbeleven (Familie,
vrienden, huisdieren, ...) . Uw pijn kan worden verlengd door de gebeden van de slachtoffers vragen 1 GOD vermenigvuldigen

herbeleven-bad daden. Bv John Howard de Bully uit Down-under. Een tiran die 4 landen
binnengevallen met zijn criminele Mates. Ze verkracht, gemarteld, verwond en gedood 10's
van duizenden mensen. Verwoest en geplunderd werkplaatsen, scholen en woningen
verlaten van 100's van duizenden dakloos en miljoenen werden vluchtelingen. Evil Johnwill
herbeleven elk en iedereen lijdt al miljoenen van hen. Verder is de bewaarder Guardians
gebeden, vroeg 1GOD onze Herbeleef-Bad Prayer te luisteren.

Wanneer de herbeleving stopt Soul' s huidige geheugen
gewist en overgebracht naar een

Life-Ervaringen Vault.
A Soul is nu Reincarnated en gaat een nieuwe fysieke levensvorm.

Reïncarnatie
Reïncarnatie als stage worden gebruikt door een Ziel zetten om een Engel. Omdat het een
leerling een Ziel is op een leercurve gevoelig voor fouten. Als gevolg hiervan levenservaring
misschien niet voldoen aan haar volledige potentieel. Een soortgelijke life-ervaring zal moeten
worden ervaren.

Vorige life-ervaringen kunnen worden verkregen van elke vorm van
leven-vorm (Bacterie, insect, plant, dier, mens) .
Past life-ervaringen en onafgewerkte worden gebruikt om volgende missie een
Ziel te bepalen en waarin het leven vorm is het Reincarnated (Niet
noodzakelijkerwijs mens) .
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Een ziel' s Life-Ervaringen accumuleren tot er genoeg om de Apprenticeship
voltooien & geworden Angel.
Notitie! Reïncarnatie eindigt wanneer de Soul wordt een Engel
( eeuwig ) met infinitief leven na de dood in HEMEL .

ENGEL
Een nieuw gekwalificeerde Angel wordt verwelkomd in Heaven van 1GOD , wordt Eternal &
gegeven hemelse genoegens 1 van deze is zijn ' Beschermengel '. Elke keer dat een nieuwe
Angel wordt een eeuwig. Er is een grote meriment (Muziek, zingen, dansen, lachen, ..) in de
hemel.

' Beschermengel ' ( GA) controleren hoe de missie van de ziel vordert. GA
interfereren wanneer een ziel verdwaalde's van haar missie of gebeurtenissen
haar missie bedreigen. GA methoden van interferentie: geweten, wonderen, visie. Notitie
! GA's zijn de enige engelen die kunnen maken dat zich gezien worden door
mensen en alle schepselen.

A Soul & haar fysieke vriend (lichaam) hebben 2 Guardian-Angel toegewezen. 1
bewaakt de missie andere proeven (verleiding)
de looptijd van de Soul & zijn morele sterkte (geweten) .
Een ziel heeft haar missie, een voltooide Beschermengel
vertelt dat arrest-Day staat voor de deur. Folklore beschrijft dit gedrag van een
Guardian-Angel als een Reaper of Angel of Death! The Soul verlaagt haar band
met haar lichaam. Flashbacks' optreden van de Soul begint te bewegen in de
richting van een warme, heldere alomvattend licht.

EEN gatekeeper beslist of een Ziel verwelkomen of stuur het terug.
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De Gatekeeper controleert elke inkomende Ziel als het helemaal klaar is
met Mission & verschuldigd is, om binnen te komen. Als een missie
onvoltooid de Ziel gaat terug in het lichaam (Geen lichaam om terug te
gaan, wordt een nieuw lichaam toegewezen) .

gatekeeper toedienen Oordeel-Day, Purity-Scale, Life- ervaringen Vault &
toezicht Guardian-Angel.

Er zijn nog andere Angel ( te complex is om te begrijpen door mensen)

1GOD's Spirituele-Universe is 'Heaven'
De hemel is waar Souls' worden 'Eternal'
1GOD roept de Eeuwige: 'Angel'
1GOD's uitdijend heelal wil meer Engelen!

Overleden
Een overleden persoon heeft een gemeenschap hiernamaals: Estate, KennisContinuïteit, Erfgoed en tradities. Estate doorgeeft opgedane kennis en ervaringen,
erfenis, familie tradities en Memo- rabilia. Estate niet doorgeven Position (Eindigt
met de dood) Power
(Eindigt met de dood) , Alle rijkdom gaat in overheidsinkomsten.
Een overleden persoon die kinderen had opgeworpen (Eigen, pleeg- of geadopteerd)

wordt 'Immortal'! Degenen die dat niet deden, 'Do not'! Kinderen maken je Immortal '!

Hiermee is de 7 Scrolls.

1GOD's laatste boodschap, Wetgever Manifest
Einde
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