1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

1GOD нэг авсанд, Eternal- Бодгалийн хувилгаан & Тэнгэр элч нар
итгэдэг гэж хүсдэг. Хүний бие эхлэл ба төгсгөл байдаг. Сэтгэл нь
авсанд байна.

Scroll Агуулга:
Танилцуулга ~ Soul ~ Soul-залбирал
~
Уй гашуу ~ Уй гашууд залбирал ~

чандарлах ~ Багадаа-Bad, залбирал ~ Багадаа-Сайн, залбирал ~ Graveyards шүүлтийн өдөр ~ Цэвэр
ариун байдал хэмжээний ~ Амь туршлага-Vault ~

хувилгаан ~ Angel ~
Хамгаалагч сахиусан тэнгэр ~ Reaper ~ манаач ~ бусад Тэнгэр элч нар ~ Нас барсан

Оршил
Сэтгэл нь Номлолд дууссан байна. Энэ нь физик биеийг орхиж & авсанд руу шилжихэд бэлэн болсон
байна. хамаатан садан, найз нөхөд, хамт олны хувьд ч ажиглагдаж байх түүнд санаа зовсон юм.

Авсанд Soul гаргасан эсэхийг нь шалгах хэрэгтэй нь чандарлах
эхэлнэ. Чандарлах Soul гаргадаг. Галын байгууллага contagions
устгах & Сүнслэг Хаалга руу шилжих Soul гаргаж, цэвэрлэдэг.

нас барсны дараа нь багадаа-Сайн Залбирал, эсвэл багадаа-Муу
Залбирал ашиглаж болно. Эдгээр залбирал асуух 1GOD

шагнах эсвэл хүнийг шийтгэх.
Graveyards тэд бусад зориулалтаар дахин боловсруулах нь тохиромжтой биш юм.
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А Гарцынхянагчийн Angel Soul тавтай морилно уу эсвэл буцааж илгээх
эсэхийг шийднэ. Харанхуй хаалга Soul буцаж очдог.

А тод Хаалга нь угтан сүнс түүний шүүлтийн өдөр байдаг.

Шүүлтийн өдөр 1GOD асуулт Soul юм. асуулт дараа сүнс цэвэр ариун
байдал хэмжээний талаар хөдөлгөдөг.
А сүнс нь муу ба сайн амьдрал туршлага relives. Дараа нь тэд
амьдрал-туршлагаас Vault руу нүүсэн байна.

Аль ч сүнс нь өөр бие махбодийг авдаг, хутагтын байна.

Эсвэл Soul мөнхийн болох хангалттай Амь туршлага цуглуулсан
байна (Angel) . Тэнгэр элч Reaper & улмаас явцад манаач болж
Guardian байх дараа нь эхэлнэ.

бусад Тэнгэр элч нар байдаг.
1GOD Сүнслэг-Ертөнц дууддаг: " Тэнгэр ". Тэнгэр хаана
Souls "болсон" юм Мөнхийн ".
1GOD Мөнхийн дуудлага " тэнгэр элч ".

Soul Та 1 болсон юм.
1GOD анхны юм Soul & Мөнхийн-Soul . Сэтгэл оюун санааны байна.

Жинхэнэ Soul 1 БУРХАН сайн ба муу аль аль нь.
1GOD Worlds 2 төрлийн бий болгосон байна. Сүнслэг: " Тэнгэр "ба нь physi- КАЛ: "Ертөнц". Тэд
оршиж хамтран бие биенээ биелүүлэн. бүтээлийн өдөр 4-нд 1GOD бүр физик амьдралын
хэлбэр нь оюун санааны хамтрагч өгчээ. A Soul! Та 1 болсон юм. Тайлбар! Төрсөн> өсөн
нэмэгдэж> сурах> үржүүлж> заах> үхэж> чандарлах: Soul-ийн физик хүний мөчлөг эхэлдэг

Би яагаад байгаа юм бэ? A Soul ( Хүндэтгэсэн) Сүнслэг-Ертөнц түүний зааврыг авдаг нь (-аас 1GOD)
ямар Амь туршлага дээр (Сэтгэл санааны болон бие махбодийн) Энэ нь физик-орчлон-д бий
болгох явдал юм. нь төгс бус ертөнцийн хүлээгдэж байх шиг заавар тодорхой бус байна. өөрийн
төлөөлөгчийн газрын дуусах нь Soul flexibi- lity өгөх. Физик-Орчлонгийн түүний номлолд
дуусгахын тулд сүнс нь физик харагдах хэрэгтэй (Чиний бие) . Таны оршин шалтгаан нь Таны
сүнс нь өөрийн зорилгоо гүйцээхийн тулд хэрэгтэй Амьдрал туршлага олж туслах явдал юм.
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Амь туршлага Хэрэв та санаж байгаа үйл явдлууд таны нас барах өдөр буюу санах ой алдагдах хүртэл
байдаг. Эдгээр үйл явдал эрс аз жаргалтай байна (Биелж мөрөөдөж ...)

эсвэл аз жаргалгүй (Ноцтой осол ...) , Тэмдэгт бий. Кастодиан Guardian хувь хүн
бүр өөрийн амьдралын туршлагаа бичиж, тэдгээрийг давах ёстой гэж үзэж
байна: Мэдлэг, тасралтгүй
Яагаад зарим хүмүүс Залуу нас барж байна вэ? Таны Бодгальд Амь туршлага эрхэм
зорилго нь эрт үе шатанд дууссан байж болно (Байдгийн) оршин байна. нь амьдрал, туршлага
эрхэм зорилго нь дууссан болгонд бие нь үхэх ёстой байдаг. яагаад хүмүүс янз бүрийн насны
үхэх байгаа юм.

A Soul физик бие орж дараа нь "Эрхэм зорилго" нь өгсөн байна 1GOD . эрхэм зорилго нь
тодорхой "амьдралын туршлагатай" олж авах явдал юм. Soul "цэвэр ариун байдал
хэмжээний" эдгээр хүргэж байна.

A Soul-ийн бие бие амьдралын туршлага боломжтой болгох юм. Хэрэв сүнс
харилцаа физик бие дөнгөж ертөнцийн шиг тогтворгүй, төгс бус байдаг юм.

The Soul & бие бие 2 Тэнгэр элчүүд, аль аль нь тэдний Guardian-Angel тэдэнд
оноосон байна. 1 номлолд хамгаалдаг (Жишээ нь, бие нь осол төлөөлөгчийн хэсэг
биш юм байна, бие, үхэж байна 1 -р G. Angel нэгэн гайхамшиг тохиолдож байдаг. Аль
аль нь, биеийн & эрхэм зорилго нь аварсан байна) . бусад Angel туршилт " (Таталт)

Soul & нь ёс суртахууны хүч чадал нь дуусгавар болох (Мөс) .
Үед Souls " эрхэм зорилго нь бие бие нас барсан дууссан
байна. Soul тод Сүнслэг-дааман хаалган дээр хөдөлгөдөг. Харанхуй
Spiritual- хаалга "Гарцынхянагчийн-Angel" илгээх сүнс эргэж
гэсэн үг (Бүрэн бус эрхэм зорилго нь) .

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

Soul - Залбирал Y

YY

YYY

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн сайхан ертөнцийн Би хоосон мэдэрч, Бүтээгч
зорилгоор ямар ч алдсан

Тэдний эрхэм зорилго нь гал биелүүлсэн сайн нь их хайртай хүн болж
тэмцэж даруу кастодианы асран хамгаалагч нь шүүлтийн өдөр энэ Soul
чөлөөлдөг
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А өвөрмөц Soul алдрын төлөө алдсан 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Хүн нас барсны дараа энэ залбирал хэлсэн байна. Чандарлах үед Төгсгөл-портал ёслол
дээр ашиглаж байна.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
УЙ ГАШУУ
гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөд нас барсан учир нь гунигтай байх төлөв Bereavement. Хүн нас барсан
үед тэдний бие цогцост задлан шинжилгээ хийн, чандарлах & нь үл хөдлөх хөрөнгийн байна. Soul
авсанд эхэлнэ. Нас барсан тухай санаа тавьж хүн Bereavement байдалд байна. Bereavement сэтгэл
санааны янз бүрийн үе шатанд ирдэг. Хамгийн хүчтэй сайхан гашуудах.

УЙ ГАШУУ алдагдал дараа тэвчихийн аргагүй сэтгэл санааны өвчин. Уй гашуу нь
хамгийн хэцүү & тэмдэгт барилгын Амь туршлага нь хүн мэдэрч чадна юм. Нэг
мөч бүхэн дараа нь бид алдагдал & бараг тэвчихийн аргагүй сэтгэл санааны
зовлон, хэвийн байна. залбир (Гашуудах-Залбирал) залбирч дээр байх. уй гашуу
бүх үе шатанд залбирч дээр байлга! Энэ тусладаг!

1-р урвал магадгүй ул итгэх numbed. Энэ нь болж чадахгүй. "Би энэ төлөвлөж байгаа биш үү". Тусгаарлах
& нууцлалын шаардлагатай байна & сулрах нь хэвийн байна.
Дараа нь уур хилэн уй гашуу шалтгаан мэдэрсэн бол, зарим нь, өөрийгөө, БУРХАН . Шаналах алдсан
боломжийн талаар харамсаж мэдэрдэг. өөрийгөө өрөвдөн, өөрийгөө буруутгах нь Indulges. Зарим донтолт
хүлээн авах.

Дараа нь хэлэлцээр нь БУРХАН & Fate эхэлнэ. Би өөрчлөгдөх, алдагдал урвуу энэ эсвэл тэр
хүслийг юу, эсвэл өвдөлт зайлуулахын тулд амладаг бол.
мөрөөдөн сэтгэлгээний үр дүнд цөхрөнгөө барсан.

Дурсамжууд, reminiscing тусгал & өнгөрсөн revisiting хүргэж байна.
Хохирлын хэрэгжүүлэхэд угаалтуур. Мэдээ алдалт ба хоосрол, цөхрөл, сэтгэлийн хямралд bouts гарч
байна.

Эцэст нь удирдах уй гашууд тавив. Одоо хэвийн болгохын тулд & та нарын эргэн тойронд
амьдралын холбогдох хүнд цаг үе юм. орчин өгөөж нь хүү.
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Гэж найдаж байна өгөөж ба төлөвлөлт нэн чухал болж байна. Дахин! Найз нөхөд, гэр бүл, олон
нийтийн таны эргэн хүлээж байна.

Гадуур явах. Амьдралын сайн! Шувуу, Sun гэрэлтэж байна дуулж байна гарч,

Уялдуулах!
бусад хэрхэн тусалж чадах вэ? хүртэл хөгжөөн туслах байх болно, хайр энэрэл туслах байх болно,
ойлголт нь туслах болно. Тэвчээр ба дэмжлэг туслах болно.

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!
УЙ ГАШУУ - Залбирал

YY

YYY

YYY

эрхэм хүндэт 1GOD , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч миний нүд
нулимсаар дүүрч байгаа нь манай хамт олны нэг гишүүн тавтай морилно
уу уу
Миний зүрх сэтгэл тэвчихийн аргагүй өвдөж дор зөрчсөн бол намайг тайтгаруулж уу, би
найдаж & зорилго Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодиан, асран хамгаалагч өгөх (1-р -р нэр)

алдрын төлөө 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
хайртай 1 алдсаны дараа энэ залбирлыг ашиглана уу!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Хүний бие эхлэл ба төгсгөл байдаг. түүний эцэст нь сүнс байх хэрэгтэй
гаргасан. Сэтгэл гаргасан байна & авсанд нь хүний биеийн
чандарлаж байх ёстой болох юм гэдгийг баталгаажуулах. нь Soul
гаргасан чадахгүй бол энэ нь Сүнс шиг хоёр ертөнцийн заагт үлдэх
байдаг.

чандарлах Зөвхөн Soul ч эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас чөлөөлөх шаардлагатай
байна. чандарлах гал аюултай бактери, вирус, шавьж авгалдай & мөөг бие амьдардаг
болно устгах цэвэрлэдэг.
" чандарлах " нь орон нутгийн олон нийтийн үйлчилгээний байгууламж юм.
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байгууламж нь цогцос хадгалах газар нь Төгсгөл-портал & цэцэрлэг удирдаж зохицуулдаг.
Энд нас барсан нь цогцост задлан шинжилгээ хийн байна, тариф-чийгшив & дахин юм.
цогцос хадгалах газар: Бүх задлан шинжилгээ хийх цогцос хадгалах газар руу тээвэрлэж байна нас барсан.

задлан шинжилгээ нас барсан нас барсан шалтгааныг, хэн болохыг тогтоох болон биеийн ямар ч
байсан онд халдварт байсан ба өөр хүний халдвар авсан байж болох эсэхийг тогтоох нь
toxicology оруулах хэрэгтэй. Олох нь дараа нь юу болохыг шийднэ.

Байгалийн үхэл дүгнэлт, биеийн "эцсийн портал шилжүүлсэн байна. биеийг олох нь сэжигтэй үхэл
"Эрүүгийн байцаан шийтгэх investiga- чимэглэлийг Lab" руу нүүсэн байна. "Орон нутгийн Батлан
хамгаалах, онцгой байдлын төв" олох нь халдварт үхэл (PDEc) сэрэмжлүүлэн байна. PDEc биеийг
сонгоно & холбогдох хөл хорио хэрэглэнэ.

явцад болон задлан шинжилгээ дараа нь өмнө нь хүний биеийг Cannibalizing у ёс суртахууны гэмт юм. Cannibalizing
биеийн эд анги, биеийн шингэн, өндөг, бэлгийн эстэй устгаж байна. Биеийн-хэсэг cannibalizing гэмт
хэрэг нь: MS- R7

End-портал: бие хүлээн авсны дараа нь Cremator үзэж биеийн & хөдлөх хөрөнгө, түгээлтийн мэдээлэл
бэлтгэдэг. байгууллага бүр нэг арга зам нь ямар нэг жич зөвшөөрөл бэлтгэсэн байна. Нүцгэн бие (Хүн
төрөлхтөн амьдрал эхлэх нүцгэн тэд эцсээ амьдрал нүцгэн) зөвхөн дарга харагдах нь энгийн картон
авсанд байрлуулсан байгаа нь чидун цагаан хэрэглэл хуудас хамрагдсан.

A үзэх огноо ба цаг хугацаа ямар ч хүн салах ёс гүйцэтгэе гэж хэлэх ирж чадахгүй гэж байна.
Үзүүлэгчид ашиглан чимээгүйхэн залбирч болно Soul-Залбирал & Багадаа-Сайн Залбирал эсвэл Багадаа-Муу
Залбирал , Уй гашууд Залбирал .

Cremator чандарлах нь он сар өдөр, цаг хугацаа өгдөг. нь авсанд
зовлонтой нь эзэмшиж байна Ахлагч хамгийн ойр нь Цуглуулах.

авсыг чандарлах орлогыг хаасан байна.
А гаргасан сүнс нь асаав хүртэл Сүнслэг-хаалгыг
Гарцынхянагчдах угтан ордог ...
Гашуудлын бүр гэртээ авч өргөмжлөлийг хүлээн авах болно.

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

Багадаа - САЙН -Prayer

YY

YYY

YYY

эрхэм хүндэт 1GOD , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч
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Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодиан, асран хамгаалагч (1-р -р нэр)

Сайн гэж хүсэлт (Нэр) хийсэн нэмэлт хүлээн зөвшөөрөх ёсгүй (Нэр) сайн
хүн төрөлхтөнд санал болгож байна илэрхийлнэ. бусдад нь урам зориг
May (Нэр) багадаа (Тоо) удаа алдрын төлөө сайн үйлсийн хүлээн авагч нь
"бүх баяр баясгалан 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал өмнө болон чандарлах дараа сайн хүн ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Багадаа - BAD -Prayer

YYY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Орчлонгийн Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1-р -р нэр)

Муу гэсэн хүсэлт (Нэр) хийсэн нэмэлт шийтгэх ёсгүй (Нэр) нь
repugnant жигшүүрт нь Fiend сарын хорон муу хүн төрөлхтөнд дээр
Evil нь өө сэвгүй илэрхийлнэ (Нэр) багадаа (Тоо) Хохирогчдын удаа
бүх зовлон

алдрын төлөө 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал өмнө болон чандарлах дараа муу хүн ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Чандарлах Garden: А байгууллага нь чандарлах үнсэн дамжуулан
дахин боловсруулж байна. чандарлах үнсэн дараа өглөө Crematorian
цэцэрлэгт тархсан байна.

Үнсэн хол авч чадахгүй. Тэд үргэлж чандарлах цэцэрлэгт тархсан байна.

Тайлбар! үхэх хоригдлууд нөхөн сэргээх Тэдний үнс чандарлах бордооны
тархсан байна.
чандарлах амьдарч байгаа бусад зүйлсийг зөвхөн бие оролцох дахин боловсруулах аль ч
хэлбэрээр ашиглаж байгаа бол хэрэглэнэ. чандарлах нь (Гэрийн тэжээвэр амьтан, хортой юу,
өвчтэй ..) . Ер нь чандарлах адил байна
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хүн. ямар ч чандарлах (Иднэ эсвэл эргүүлэн ашиглах ямар нэг зүйл, бордоо материал ...) .

оршуулгын газар оршуулгын нь бөө мөргөлийн зан.
өсөн нэмэгдэж буй хүн амын газар илүү ашигтай ашиглах хэрэгтэй,
учир нь оршуулгын газар оршуулга хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй
байна. Оршуулгын газар оршуулга нь Soul гаргах биш, сүнс бий
болно. Оршуулгын газар оршуулга тааламжтай байна муу elitist унтраах
харагдаж байгаа Улс: Үнэтэй авс,

үнэтэй хөшөөг, pompous тохижилт бунхан.
Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хадгалах булш нь зогсоох дахин ашиглах задалдаг нь биеийн-ийн зогсооно. Грэйвс
гэмт хэрэг, дээрэм, вандалисм дэмжиж байна. Орхигдсон булшнууд, орохоос татах ..

Ямар ч илүү шинэ Graveyards. Одоо байгаа Graveyards хаалттай & хүртэл ухаж байна. Үлдэгдэл
чандарлаж & чандарлах цэцэрлэгт дээгүүр тархсан байх ёстой.

Газар өөр зорилгоор ашиглах явдал юм.

чандарлах оршуулах цорын ганц тохиромжтой төрөл юм!

Шүүлтийн өдөр "Эхлэл ба төгсгөл, дахин мөчлөг" нэг хэсэг (Day2). Энэ
нь 2-р үе шат болох Авсанд.
Физик бие нь үзэл баримтлалын & сүнслэг дахь амьдрал эхэлдэг Soul бие ордог. Физик биеийн
үхлээр дуусдаг. Үхлийн дараа оюун санааны бодгаль сүнслэг-Хаалганы гэрэл чиглэсэн орхидог
& дарга. Харанхуй Сүнснийхээ хөдөөгийн Хаалга сүнс эргэж очдог гэсэн үг (Бүрэн бус эрхэм
зорилго нь) .
A Soul залбирч & чандарлах гаргасан байна. Энэ нь гаргасан биш юм бол Сүнс шиг
хоёр ертөнцийн заагт үлдэх байдаг. Ямар ч Soul-залбирал & чандарлах ашиглан,
сэтгэл нь чөлөөлөх; ямар ч Judgment-
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өдөр. бие бие үнсэн & бурханлаг сүнс хутагтын байна руу чандарлаж & болсон байна гэхэд
дахин боловсруулж байна.
А угтан Soul дараа гэхэд эргэлзэж байна 1 БУРХАН :

1GOD хүн тасралтгүй хуримтлагдсан ямар мэдлэг, энэ мэдлэг нь орон нутгийн амьдрах
орчин, байгаль орчны болон олон нийтийн ашиг тусын тулд ашиглаж хэрхэн тайлбарласан
хүсдэг.
1GOD Түүний хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ хэрхэн heeded & тархсан байна тайлбарласан хүсдэг.

Чөтгөр мянга мянган жилийн төгсгөл ирж байна. 1GOD хүн Cage Evil хэрхэн
тусалсан тайлбарласан хүсдэг.
Тайлбар! A Soul, шалтаг ашиглаж чадахгүй дүлий тоглох, эсвэл худал 1GOD.

Soul тайлбарлаж магтан дараа 1GOD өөрийн сайн үйлсийнхээ төлөө, алдаа
эндэгдлийг нь сануулга авлаа. Soul дээр хөдөлгөдөг
Цэвэр ариун байдал, масштабын

Шүүлтийн өдөр бэлтгэх!
Дараа нь суралц заа; Хайх, олж авах, мэдлэгийг өөрийн бүх амьд хэрэглэнэ. өөрийгөө, гэр бүл, олон
нийтийн болон байгаль орчин нь зохицон амьдрах бүх мэдлэгийг ашиглах хэрэгтэй. Дараа нь
мэдлэгийг тасралтгүй мэт амьдрал, туршлага нэвтрүүлэх (Гэр бүл, ажил) .

Уншиж, дагаж (Давтан шингээх гэж бодож байна, дараа нь үйлдэл, унш) , дэмжих
(Хүн бүрт хэлэх) " Хууль, Өгөгч Манифест " 1GOD " ийн Хамгийн сүүлийн үеийн "Message"!

бусад бүх шашны нийтлэлүүдийг үл тоомсорлон.

BEGOOD PUNISHEVIL
A 'цэвэр ариун байдал хэмжээний "сүнс сайн үйлс жинтэй ба энэ нь
муу үйлс юм. Энэ нь Soul Ингэх нь үйлс багадаа болгодог. Soul-ийн
амьдралын туршлага "Амь туршлага хадгалах агуулахад
индексжүүлэхээр шилжүүлсэн байна.

A Сүнсний амьдрал, туршлага шилжүүлж байна Цэвэр ариун байдал, масштабын:

Зүүн талын арга хэмжээ Сайн үйлс

Баруун талын арга хэмжээ буруу
зүйлс
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зүүн тал нь доош нь ( Eee ) Хэрэв та илүү хийж Сайн .
Таны сүнс та нарын сайн үйлдлийг хүлээн авагч мэдэрсэн гэж та хийсэн бүхий л сайн сайхан
зүйлсийг & сайн мэдрэмжийг relives. Таны сүнс нь зөвхөн та нарын сайн үйлдлийг хүлээн мэдэрсэн
ч баяр баясгалан нь / түүний гэр бүл, найз нөхөд, гэрийн тэжээвэр амьтан мэдэрсэн нь сайн
мэдрэмж багадаа болно. Таны сайн мэдрэмж та нарын сайн үйлс 1-р асууж нь хүлээн авсан
залбирлын сунгаж болно БУРХАН үржүүлнэ багадаа-сайн туршлага.

баруун тал нь доош нь ( Eee ) Хэрэв та илүү хийж муу үйлс.
Та хохирогч мэдэрсэн зовлон & өвдөлт багадаа болно. Та зөвхөн өөрийн шууд хохирогчийн
зовлонг & өвдөлтийг ч шууд бус хохирогчдын зовлонг & өвдөлт багадаа байх болно (Гэр бүл, найз
нөхөд, гэрийн тэжээвэр амьтан ...) . Таны тарчлал 1 асууж хохирогчдоос залбирлын сунгаж болно БУРХАН
үржүүлнэ

багадаа-муу үйлс. Жишээ нь Жон Ховард доош доороос Танхай. Түүний эрүүгийн
андууд 4 орныг довтолж нь дарангуйлагч. Тэд эрүүдэн шүүж гэмтсэн & мянган хүн
10-н алж, хүчиндсэн. Орон гэргүй, сая сая мянга 100-ийн орхиж устгасан &
дээрэмдсэн ажлын байр, сургууль, гэр орон дүрвэгсэд болсон. Evil Johnwill бүр
багадаа & хүн бүр бүгдийг нь сая сая зовж байна. Үүнээс гадна кастодиан Guardians
залбирч, асуусан 1GOD Бидний багадаа-Муу залбирлын сонсох.

дурсан санасан нь Soul "зогсоодог үед ийн Одоогийн санах
ойн устгаж & нь шилжүүлж байна

Амь туршлага Vault.
А Soul одоо хутагтын & шинэ бодит амьдрал хэлбэрээр орж байна.

хувилгаан
Хувилгаан нь өөр дадлагажих болгон ашиглаж байна Soul Тэнгэр элч болж чиглэсэн. нь дадлагажигчийн
нь сүнс байх нь алдаанд өртөх хандлагатай суралцах муруй байна. Үүний үр дүнд амьдралын туршлага
бүрэн боломжтой хүртэл амьдарч байж болох юм. Үүнтэй төстэй амьдралын туршлага туршлагатай байх
хэрэгтэй.

Өмнөх амьдралын туршлага амьдралын хэлбэр ямар ч олж авсан байж
болно (Нян, шавьж, ургамал, амьтан, хүний) .

Өнгөрсөн амьдралын туршлага, ямар ч дуусаагүй амьдрал хутагтын юм
бий, аль нь сүнс дараагийн зорилгоо тодорхойлоход ашигладаг (Заавал
хүний биш) .
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A Soul " ийн Дагалдан дуусгахын & сахиусан тэнгэр болох хангалттай байдаг хүртэл
амьдралын туршлага хуримтлуулах.

Тайлбар! Сэтгэл нь болсон үед хувилгаан дуусна Angel
( Мөнхийн ) -д infinitive авсанд нь Тэнгэр .

тэнгэр элч
Шинээр мэргэшсэн Angel хамт Диваажинд угтан байна 1GOD , Эдгээр Мөнхийн & өгсөн
тэнгэрлэг цэнгэл 1-р байхуй "юм болдог Хамгаалагч сахиусан тэнгэр ". Everytime шинэ
сахиусан тэнгэр Мөнхийн болдог. их meriment байна (Дуу хөгжим, дуулах, бүжиглэх, инээд,
..) диваажинд.

" Хамгаалагч сахиусан тэнгэр " ( GA) сүнс эрхэм зорилго явагдаж хэрхэн
хяналт тавих. түүний төлөөлөгчийн газар, үйл явдал нь сүнс тэнэсэн-ийн
зорилгоо заналхийлж байхад GA саад болно. хөндлөнгийн GA арга: мөс
чанар, ид шид, хараа. Тайлбар! GA-ын өөрсдөө Хүн ба бүх амьтад харж байж
чадах цорын ганц Тэнгэр элч нар юм.

A Soul & физик хамтрагч (Байгууллага) 2 Guardian-Angel тэдэнд оноосон байна. 1
номлолд нь бусад тест хамгаалдаг " (Таталт)
Soul & нь ёс суртахууны хүч чадал нь дуусгавар болох (Мөс) .
А Soul өөрийн эрхэм зорилго, а дууссан байна Хамгаалагч сахиусан тэнгэр
Шүүлтийн өдөр дуусч байгаа гэж үүнийг хэлдэг. Ардын аман зохиол нь Reaper буюу нас
барсан тэнгэр элч мэт Guardian-Angel энэ зан үйлийг тайлбарлах! Soul түүний бие нь
өөрийн бонд бууруулж чадсан байна. Муухай дурсамжтайгаа нүүр тулахаа "Soul дулаан
тод бүгд хүлээн гэрлийн зүг хөдөлж эхэлдэг гарч байна.

A манаач сүнс тавтай морилно уу эсвэл буцааж илгээх эсэхийг шийднэ.
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Энэ нь ирж, энэ нь зорилго юм & холбоотой юм дууссан бол
Гарцынхянагчийн орж ирж байгаа Soul бүр шалгаж номлолын сүнс
бие рүү буцаж очдог дуусаагүй байх ёстой. (Буцаж явах ямар ч
байгууллага, шинэ биеийг оноосон байна) .

манаач Шүүлтийн өдөр, цэвэр ариун байдал хэмжээний, амьдралын туршлага
Vault & хянах Guardian-Angel удирдах.

бусад Angel байдаг ( хүн ойлгох нь хэтэрхий төвөгтэй)
1GOD-ийн Сүнслэг-Ертөнц "Тэнгэр" юм
Тэнгэр "хаана бодгалийг Мөнхийн" болсон "юм

1GOD "Тэнгэр элч": Мөнхийн дууддаг

1GOD-ын өргөжүүлэх Universe илүү Angels хүсдэг!

D eceased
Хөдлөх хөрөнгө, мэдлэгийг тасралтгүй, өв & уламжлал: Нас барсан хүн орон нутгийн хойтоход
байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн хуримтлагдсан мэдлэг, амьдралын туршлага, өв, гэр бүлийн уламжлал
& memo- rabilia дээр дамжуулдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн албан тушаал дээр өнгөрөх биш (Үхлээр
дуусдаг) , эрчим хүчний

(Үхлээр дуусдаг) Бүх Баялгийн Засгийн газрын орлого руу явдаг.

Хүүхэд өсгөж байсан, нас барсан хүн (Өөрийн, батлагдсан фостер)
'Immortal "болно! байхгүй байсан гэж хүмүүс "биш үү"! Хүүхдүүд та нар 'Immortal "болгоно!

Энэ 7 Номууд дүгнэжээ.

1GOD хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, хууль-Өгөгч Манифест
Төгсгөл
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