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BIZI?
Galdera egin = Law-Giver Manifest-ek erantzun duen galdera

Irtenbide guztiak irabazi asmorik gabekoak eta indarkeriarik gabeak izan behar dira!
1 JAINKOA 2 unibertso sortu: Unibertso Fisikoa eta Unibertso Espirituala!

Unibertso Fisikoan denak du hasiera eta amaiera! 1 JAINKOA
bizi guztiekin harremanetan egon nahi zuen. Bizidun guztiari espiritualaren zati bat
ematen zitzaion, 'Arima eternoa'.
Zergatik existitzen naiz?

Arima bat (Zurea) Gogo-Unibertsoarengandik bere instrukzioa lortzen du (tik

1JAINKOA) Bizitzak bizi duenaz (emozionala, fisikoa) Unibertso Fisikoan edukitzea da.
Argibideak lausoak dira Unibertso inperfektu batetik espero daitekeen moduan. Arimari
malgutasuna emanez bere egitekoa osatzeko. Bere eginkizuna betetzeko Arimak itxura
fisikoa behar du (Zure gorputza) . Zure existentziaren arrazoia zure Arimak bere eginkizuna
betetzeko behar dituen "Bizitza esperientziak" lortzen laguntzea da.

Bizitzeko xedea?
Zure gorputza "Unibertso Fisikoaren Arauak" arabera egon behar da. (RPU) .
Ikusi ondoren zure gorputzak Biziraun behar du (1. araua RPU) .

Ezagutza bilatu, irabazi, aplikatu eta helarazi behar duzu (2.
araua RPU) . Bizi zaren bitartean.
Zure gorputza osasuntsu mantendu behar duzu (3. araua RPU) . Osasuntsu egoteko: garbitasuna, dieta
orekatua eta Eguneroko egoera fisikoa behar dira. Zure Arimak elikagarria behar du, Eguneko Otoitzak 1-ekin
harremanetan mantentzen du JAINKOA.

Beraz, Arima batek gorputza izan dezake, helduen gorputzak behar dute Mate
eta biderkatu (4. araua RPU) . Familia sortu behar duzu, "Ezkontza Santua"
kontratua sartu.
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Familia sozializatzaileak talde bihurtzen dira.

Hazten ari den taldea komunitate bihurtzen da (Shire) .
Komunitateek erlauntza osatzen dute (Probintzia) (RPU 5. araua) .

Bizirauteko aukera hobeak dituena.
Hive hazten (Probintzia) zabaltzen da Swarming-ekin (6. araua RPU) . Probintziak eremu
berriak aztertzen ditu, kolonizatzen ditu

(Planetak, Eguzki Sistemak, ...) . Hau biziraupena behar da!

Unibertso Fisikoan denak hasiera eta amaiera ditu (7. araua RPU) , zure gorputza bezala. Zure
Arimak bere Bizitzako esperientzien misioa osatzen du. Arima batek bizi duen esperientziak
zenbat pertsona bizi den erabakitzen du. Bizitzako esperientzia guztiak amaitzen diren
bakoitzean gorputza hil egingo omen da. Horregatik jendea adin desberdinetan hiltzen da.

Zure gorputza hiltzen da erraustu garbitzeko eta Arima askatzeko. Hori
Unibertso Espiritualera itzultzen da, salatzeko.
Bizitzako esperientziak?
Bizitzako esperientziak hiltzen diren egunera arte edo memoria galdu arte gogoratzen dituzun gertaerak dira. Gertakari
hauek zoriontsuak dira (ametsa egia bihurtu da ..)

edo zorigaitzez (istripu larria, ..) , pertsonaien eraikuntza. Custodian Guardian-ek bere
Bizitzako esperientziak grabatu eta transmititzen ditu: Ezagutzaren Jarraitutasuna

Zergatik hiltzen dira pertsona batzuk gazteak? Baliteke Zure Arimaren Life Experience misioa
hasierako fasean amaituta egotea (adibidez, haurtzaroa) existentziaren. Bizitza-esperientzia bat
betetzen den bakoitzean gorputza hil egingo omen da. Horregatik jendea adin desberdinetan
hiltzen da.

Ohar!
Ez daukazu asegururik, zuzeneko laguntza, barkamena, .. Aseguruak pertsona batek ezbeharraren eragin osoa
jasaten uzten du. Zuzeneko laguntzak biziraupena aurreikusitako amaiera baino gehiago luzatzen du.
Barkamenak erantzukizuna bertan behera uzten du. Aseguruak, zuzeneko laguntzak eta barkamenak porrot
egin duten bizipenak eragiten dituzte. Arimaren misioa porrot bihurtzea. 1JAINKOA atsekabetuta dago!

Bizitza sakratua da! 1GOD-ek bakarrik du eskubidea amaitzeko!

EZ banakorik, kulturik, erlijiorik, erakunderik edo gobernurik! Giza bizitza
amaitzeko eskubidea!
Amaiera
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