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Fim da vida
Tudo no Universo Físico tem um começo e fim!

Conteúdo:
Introdução ~ Alma ~ oração alma ~ aflição ~ grief oração ~
Cremação ~ Reviva Bad oração ~ Reviva Boa oração ~ O dia do julgamento cemitérios ~ pureza
Scale ~ Experiências de vida Vault ~

reincarnação ~ Anjo ~ Anjo da guarda ~ ceifeiro ~ porteiro ~
outros anjos ~
Falecido

Introdução
A alma completou a sua missão. Ele está pronto para deixar o corpo físico e seguir em frente
na vida após a morte. Para os parentes, amigos e comunidade não está de luto a ser
observado.

Afterlife começa com uma cremação para se certificar de que a alma é
liberada. A cremação libera a alma. Fogo purifica destruindo contágios
corpo e libertando a alma para passar para a porta Espiritual.

Após a morte pode ser usado uma boa oração Reviva ou Reviva Bad
oração. Estas orações perguntar 1GOD
para premiar ou castigar uma pessoa.

Cemitérios não são aceitáveis são reciclados para outros fins.
Um anjo Gatekeeper decide se a acolher a alma ou enviá-lo de volta. Uma
Porta escura da alma vai para trás.
Um porta brilhante uma alma bem-vindas tem sua-Dia do Julgamento.

On-Dia do Julgamento 1GOD A pergunta de Alma. Depois de
questionar a alma passa para a Pureza escala.
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Uma alma revive suas experiências ruins e boas da vida. Em
seguida, eles são movidos para as experiências de vida Vault.

Ou a alma entra outro corpo, é reencarnado. Ou a alma tem recolhido
suficientes Life-experiências para se tornar eterno (Anjo) . Um anjo começa
com sendo Guardião então Ceifador e no devido tempo se tornando
Gatekeeper.

Há outros anjos.
1GOD chama o universo espiritual: ' CÉU '. O céu é onde
Souls' tornar-se ' Eterno '.
1GOD chama o Eterno: ' ANJO '.

ALMA você tem 1.
1GOD é o original Alma e Alma eterna . A alma é espiritual.
A alma original é 1 DEUS boas e más.
1GOD criado 2 tipos de mundos. A espiritual: ' CÉU ' e uma física: 'Universo'. Eles
coexistem complementando-se mutuamente. No dia 4 de criação 1GOD deu a cada
vida física formar um companheiro espiritual. Uma alma! Tem 1.
Nota! ciclo humano físico da alma começa em: Birth> crescente> Aprendizagem>
multiplicando> ensino> morrendo> cremação.

Por que eu existo? UMA Alma ( Sua) do universo espiritual recebe sua instrução (por 1GOD)
no que experiências de vida (Física e emocional) é ter no universo físico. Instruções são
vagos como é de se esperar de um universo imperfeito. Dando uma flexibilidade alma para
a conclusão de sua missão. Para completar a sua missão no universo físico a alma precisa
de uma aparência física (Seu corpo) . A razão para sua existência é para ajudar a sua alma
ganhar as experiências de vida que necessita para completar sua missão.

Experiências de vida são eventos que você se lembra até o seu dia ou memória morrendo
perda. Estes eventos são dramáticas feliz (Sonho realizado...)

ou infeliz (acidente grave...) , A construção do caráter. Custodian Guardião
acreditam que cada indivíduo deve gravar as suas experiências vida- e passá-las: Continuidade
do conhecimento
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Por que algumas pessoas morrem jovens? A missão experiências de vida de sua alma pode ter
sido concluída em um estágio inicial (infância) da existência. Sempre que uma missão Experiências
de vida é completado o corpo é suposto para morrer. É por isso que pessoas morrem em
diferentes idades.

UMA Alma depois de introduzir um corpo físico é dado um 'Missão' de 1GOD . A
missão é ganhar 'Experiências LIFE' especificadas. The Soul oferece estes para o
'Pureza Scale'.
UMA Almas corpo físico está lá para fazer experiências de vida possível. O
relacionamento da alma com o seu corpo físico é volátil e imperfeito como o
Universo.
o Alma e o corpo físico tem 2 anjos atribuídos a eles, ambos Anjo Guardião. 1
guarda a missão
(Por exemplo, um corpo tem um acidente não faz parte da missão, o corpo está
a morrer, a 1 st G. anjo faz um milagre acontecer. Ambos, corpo e missão são
salvos) . Os outros testes Angel (tentação) a maturidade da alma e sua força
moral (consciência) .

Quando o almas ' missão é concluída o corpo físico morre. A alma sobe para o
brilhante Espiritual-Gate. Uma Porta Espiritual escuro significa de enviar o 'Angel
Gatekeeper' a alma de volta (Missão incompleto) .

1GOD está à espera de ouvir de você!

ALMA - Oração S

SS

SSS

SS

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Eu me sinto vazio,
perdido, sem propósito
Um guardião guardião humilde que lutou para ser bom Um muito amado
pessoa que cumpriu a sua missão de incêndio liberta esta alma para
Julgamento Dias Uma alma única perdido Para a Glória de 1GOD e o bem
da humanidade

Esta oração é dito depois que uma pessoa morreu. É usado na cerimônia de-portal
End no crematório.

3

Comunidade Província 15.04.2.1 N-Na-m
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

LUTO
Luto o estado de ser triste, porque um membro da família ou amigo morreu. Quando uma
pessoa morre seu corpo tem uma autópsia, cremação e um Estate. A alma começa
Afterlife. As pessoas que se importavam com o falecido está em um estado de luto.
Bereavement vem em vários estágios emocionais. O ser Grief mais intensa.

LUTO dor emocional insuportável após uma perda. Grief a experiência de
vida mais dolorosa e construção do caráter de uma pessoa pode
experimentar. Um momento tudo é normal, em seguida, sofremos uma perda
e dor emocional quase insuportável. Orar (Oração Dor) continuar orando.
Continuem a orar por todas as fases de tristeza! Isso ajuda!

A 1ª reação talvez anestesiada descrença. Isso não pode estar acontecendo. 'Eu não planejei isso'. O
isolamento, a privacidade é necessária, letargia é normal.

Próxima raiva é sentida a causa da dor, outros, a si mesmo, DEUS . O luto sente pesar
sobre oportunidades perdidas. Entrega-se a auto-piedade, auto culpa. Alguns abraçar
Vícios.
Em seguida, a negociação com DEUS e Destino começa. Se eu prometo para mudar ou fazer
isto ou aquilo vontade que reverter a perda ou tirar a dor. Desespero resultando em
pensamento positivo.

Memórias levar a relembrar, reflexão e revisitar o passado.
Realização de perda afunda. Dormência, crises de vazio, desespero e depressão
ocorrem.
Eventualmente gerir a tristeza evolui. Agora é hora de normalizar, reconectar com a vida
ao seu redor. Interesse em ambientes retornos.
Espero retornos e planejamento torna-se essencial. Reconectar! Amigos, família,
comunidade aguardam a sua volta.
Vá para fora. A vida é boa! Os pássaros estão cantando o sol está brilhando, sair & Harmonizar!

Como outros podem ajudar? Animando não vai ajudar, simpatia não vai ajudar, a compreensão
não vai ajudar. Paciência e apoio vai ajudar.

4

Comunidade Província 15.04.2.1 N-Na-m
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

LUTO - Oração yYY
querida 1GOD , Criador do Universo mais bonita por favor recebam um
membro da nossa comunidade Meus olhos são inundados com lágrimas

Meu coração está quebrando sob dor insuportável favor confortar-me,
dá-me esperança e propósito Seu mais humilde fiel depositário-tutor (1 st nome)

Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Use esta oração após a perda de um ente 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

O corpo humano tem um inicio e fim. Na sua extremidade uma alma precisa

ser liberado. Para garantir que a alma é liberada e Afterlife
é possível o corpo humano deve ser cremado. Se a alma
não é liberado ele existe no limbo como Ghost.

Cremação não só é necessária para libertar a alma, mas também por razões de saúde. O
fogo cremação purifica destruir as bactérias perigosas, vírus de insectos, larvas e fungos que
podem habitar o corpo.

O ' Crematório' é um serviço de assistência Provincial Pública.
A facilidade administra um Morgue, End Portal e jardim.
Aqui os mortos têm uma autópsia, são tarifa brotaram e reciclados.
Necrotério: Todos os falecidos são transportados para o necrotério para autópsia.

A autópsia precisa estabelecer a causa da morte, a identidade do falecido e incluem uma
toxicologia para determinar se o corpo era contagiosa em qualquer forma e pode ter
infectado um outro ser humano. O Finding decide o que acontece em seguida.

A constatação de morte natural, o corpo é transferido para o 'fim-Portal.
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A morte suspeita encontrando o corpo é movido para a 'CIL' (Lab investigação
criminal) . A morte contagiosa encontrar a 'Defesa Provincial e Emergência centro' ( pDEC
) é alertado. PDEC pega o corpo e aplica quarentena relevante.

Canibalizar o corpo humano antes, durante ou depois da autópsia é imoral é criminoso. Cannibalizing é
a remoção de partes corporais, fluidos corporais, óvulos e espermatozóides. parte do corpo
canibalização é um crime: SENHORA R7
Acabar Portal: Depois de receber um corpo de uma Cremator prepara a informação corporal e
distribuição de propriedade para visualização. Cada corpo é preparado da mesma maneira sem
exceções. Um corpo nu (Os seres humanos começam a vida nua que acabar com a vida nua) coberta por
uma folha de linho cor de azeitona com apenas a cabeça visível é colocado num caixão de cartão liso.

A data e hora de visualização está definida qualquer pessoa pode vir a se despedir.

Os espectadores podem orar em silêncio usando o Oração alma e Reviva Boa Oração ou Reviva
Bad Oração , Oração grief .

O Cremator define uma data e hora para a cremação. A Vida após a morte
confusão é realizada por um Mais velho a partir do próximo Gathering.

O caixão é fechado cremação rendimentos.
Uma alma liberada entra em uma porta espiritual iluminada
recebido pelo Gatekeeper ...
Mourners receberá uma placa cada um para levar para casa.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

Reviva - BOM -Oração yYY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
Solicitações que o bom (nome) fez merece reconhecimento adicional (nome) representa
o bom Humanidade tem para oferecer. Uma inspiração para outros podem (nome)
reviver (número) vezes toda a alegria de destinatários de boas ações Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado para uma boa pessoa antes ou depois da cremação!
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Reviva - BAD -Oração yYY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
Solicita que o mau (nome) fez merece punição adicional (nome) representa um
defeito mal à humanidade uma abominação repugnante um viciado em Maio mal (nome)
reviver (número) vezes todo o sofrimento das vítimas Para a Glória de 1GOD & o bem
da humanidade

Esta oração é usado para uma pessoa Bad antes ou depois da cremação!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematório Jardim: Um corpo é reciclado através das cinzas da
cremação. Na manhã após as cinzas da cremação são espalhados
sobre o jardim Crematorian.

Cinzas não pode ser tirado. Eles estão sempre espalhados pelo
jardim Crematório.
Nota! Os prisioneiros que morrem em Reabilitação suas cinzas são espalhadas
sobre o composto Crematório.
Cremação de outros seres vivos só se aplica se a sua presença física não é usado em qualquer forma de
reciclagem. para a cremação (animais de estimação, qualquer coisa venenosa, doente ..) . Basicamente
cremação é o mesmo que para os seres humanos. Não cremação (Qualquer coisa comestível ou recicláveis,
material de compostagem ...) .

Cemitério funeral um ritual pagão.
funerais do cemitério são inaceitáveis porque uma
população crescente precisa usar a terra mais útil. funerais
do cemitério pode criar fantasmas por não liberar uma
alma. funerais do cemitério são favorecidos por mal
elitista exibir: caixão caro,

Headstone caro, mausoléu paisagístico pomposo.
Conservantes em alimentos parada corpo de decomposição de parar reutilização
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de sepulturas. Graves encorajar o crime, roubo e vandalismo.
sepulturas negligenciadas atrair vermes, ..

Não mais novos cemitérios. Os cemitérios existentes são fechados e desenterrado.
Restos devem ser cremados e espalhados pelo jardim Crematório. A terra é para ser
usado para outros fins.

Cremação é o único tipo aceitável de funeral!

Dia do julgamento uma parte do 'Ciclo de início e fim e reciclagem' (Dia 2). É a 2ª
etapa do Vida após a morte.
Um corpo físico começa a vida no momento da concepção. o espiritual Alma entra no corpo. Um
corpo físico termina com a morte. Depois da morte a alma deixa e se dirige para a luz de um
Porta Espiritual. Uma Porta Espiritual escuro significa que a alma vai para trás (Missão
incompleto) .
A alma é liberada por meio da oração e cremação. Se não é lançada, ela
existe no limbo como Ghost. Sem liberação da alma, usando Oração Alma e
cremação; nenhum dia do julgamento. O corpo físico é reciclado por ser
incinerado, transformada em cinzas. A alma é reencarnado.

Uma alma boas-vindas é então questionado por 1 DEUS :

1GOD quer explicou o conhecimento a pessoa tem continuamente acumulados e como
esse conhecimento foi utilizado para o benefício do habitat local, meio ambiente e
comunidade.
1GOD quer explicou como sua mais recente mensagem foi atendido e se espalhar.

Milhares de anos de maus estão chegando ao fim. 1GOD quer explicou como
a pessoa ajudou gaiola mal.
Nota ! A alma não pode usar desculpas, bobo ou mentir para 1GOD.
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Depois de explicar a alma é elogiado por 1GOD por suas boas
obras e repreendido por fracassos. A alma se move para as escalas
Pureza

Preparação para Julgamento-dia!
Saiba, então, ensinar; buscar, ganho, aplicar o conhecimento todo o seu viver. Use todo o conhecimento para
viver em harmonia consigo mesmo, família, comunidade e meio ambiente. Em seguida, passe em
experiências da vida como a continuidade do conhecimento (Família, trabalho) .

Leia, siga (Repetidamente ler, absorver, acho que, em seguida, agir) , promover (conte a todos) a " Legislador
Manifest " 1GOD' s mais recente 'Mensagem'!
Desconsidere todas as outras publicações religiosas.

SEJA BOM PUNISHEVIL
A 'Pureza Escala' pesa boas ações de uma alma e é
más ações. Faz uma alma revivê-lo de obras. experiências
de vida da alma são transferidos para o 'Life Experience
Vault.
UMA -Vida experiências da alma são transferidos para o Pureza-Escalas:

medidas do lado direito erros

medidas lado esquerdo Boa atos

O lado esquerdo é para baixo ( Eee ) você feito mais Boa .

Sua alma revive todas as coisas boas que você fez e os bons sentimentos que o destinatário da sua
boa ação sentida. Sua alma não só irá reviver os bons sentimentos que o destinatário da sua boa
ação sentida, mas também a alegria seu / sua família, amigos e animais de estimação sentia. Seus
bons sentimentos pode ser prorrogado por orações do destinatário da sua boa ação pedindo 1 DEUS para
multiplicar o reviver boa experiência.

O lado direito é baixo ( Eee ) você feito mais Mau atos.
Você vai reviver o sofrimento ea dor suas vítimas sentia. Você não só vai reviver o sofrimento
ea dor de sua vítima direta, mas também o sofrimento ea dor das vítimas indiretas (Família,
amigos, animais de estimação ...) .

Sua agonia pode ser prorrogado por orações das vítimas pedindo 1 DEUS multiplicar reviver
ruim atos. Por exemplo John Howard o Bully from Down
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debaixo. Um tirano que invadiu 4 países com seus companheiros criminosos. Eles
estuprada, torturada, feridos e mortos (Bebê, crianças, mães, pais, avós) 10 dos milhares de
pessoas. Destruídas e saqueadas locais de trabalho, escolas e casas, deixando 100 dos
milhares de desabrigados e milhões tornaram-se refugiados. Mal Johnwill reviver todos e
cada um está sofrendo todos os milhões deles. Custodian Guardião orou, eles pediram 1GOD
para ouvir a nossa oração Bad Reviva.

Quando o reviver pára uma alma' s memória atual é
apagada e transferido para um

Life-Experiências cofre.
A alma está agora Reencarnado e entra em uma nova forma de vida física.

REENCARNAÇÃO
Reencarnação é para ser usado como uma aprendizagem por Alma para se tornar um anjo. Sendo um
aprendiz uma alma está em uma curva de aprendizagem propenso a erros. Como uma experiência de vida
resultado pode não viver até o seu pleno potencial. A experiência de vida semelhante terá de ser
experimentado.
experiências de vida anteriores pode ser adquirida a partir de qualquer tipo de forma de
vida (Bactérias, insectos, plantas, animais, humano) .

experiências de vidas passadas e qualquer inacabada são usados para determinar
próxima missão de uma alma e no qual forma de vida que é reencarnado (Não
necessariamente humano) .

Uma alma' s Experiências de vida se acumulam até que haja o suficiente para
completar a aprendizagem e tornar-se Angel.

Nota! Reencarnação termina quando a alma se torna um Anjo
( Eterno ) com vida após a morte infinitivo em CÉU .

ANJO
Um anjo recém-qualificado é bem-vinda ao céu por 1GOD , torna-se
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prazeres celestes eternos e dado 1º deles é ser " Anjo da guarda '. Toda vez que um
novo anjo torna-se um eterno. Há grande meriment (Música, canto, dança, riso, ..) no
paraíso.
' Anjo da guarda ' ( GA) monitorar como a missão de uma alma está progredindo. GA
interferir quando uma alma vadios da de sua missão ou eventos de ameaçar a
sua missão. métodos GA de interferência: consciência, Milagres, de visão.

Nota ! GA da são os únicos anjos que podem tornar-se ser visto
por seres humanos e todas as criaturas.

A Alma e sua companheira física (corpo) tem 2 Anjo Guardião atribuído a eles. 1
guarda a missão os outros testes (tentação)
a maturidade da alma e sua força moral (consciência) .
Uma alma completou sua missão, a Anjo da guarda
diz-se que o Dia do Julgamento é iminente. Folklore descreve este
comportamento de um anjo da guarda como um Ceifador ou Anjo da Morte! A
alma corta a sua ligação com o seu corpo. Flashbacks' ocorrer a alma
começa a se mover em direção a um quente e brilhante toda a luz
abraçando.

UMA porteiro decide se a acolher uma alma ou enviá-lo de volta.
O Gatekeeper verifica cada alma que chega se tenha concluído
que é Missão e é devido, para entrar. Caso uma missão ser
inacabada a alma volta para o corpo (Nenhum corpo para voltar,
é atribuído um novo corpo) .
porteiro administrar o Dia do Julgamento, Pureza escala, experiências de vida
Vault e supervisionar Guardião-Angel.

Há outro anjo ( demasiado complexo para entender por seres humanos)

1GOD de Espiritual-Universo é 'céu'
O céu é onde Souls' tornar-se 'Eterno'
1GOD chama o Eterno: 'Angel'
expansão Universo do 1GOD quer mais anjos!
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Falecido
Uma pessoa falecida tem uma vida após a morte comunidade:
Estate, a continuidade do conhecimento, do Património e Tradições.
Estate passa no conhecimento acumulado, as experiências de vida,
herança, tradições familiares e recordações. Estate não passa sobre
a posição (Termina com a morte) , Poder

(Termina com a morte) , Toda a riqueza entra em
receitas do governo.
Uma pessoa falecida, que tinha levantado Crianças (Próprio, adotado, Foster)

torna-se 'Immortal'! Aqueles que não, 'não'! As crianças fazem você 'imortal'!

mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest

Fim
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