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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

1 Deus quere que creamos nun máis alá

1 DEUS quere que creamos nun máis alá, o EternoAlma, reencarnación e anxos. O corpo humano ten un
comezo e un final. A Alma ten un máis alá.
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Introdución
A Alma completou a súa misión. Está preparado para deixar o
corpo físico e pasar ao máis alá. Para os familiares, amigos,
comunidade hai que lamentar.
O máis alá comeza cunha cremación para asegurarse de
que se libere a Alma. Cremation libera a Alma. O lume
limpa, destrúe os contaxios corporais, solta a Alma para
pasar á Porta Espiritual.
Despois da morte pódese usar unha oración ReviveGood ou Relive-Bad Prayer. Estas oracións piden 1 DEUS
premiar ou castigar a unha persoa.

Os cemiterios non son aceptables, son reciclados para outros fins.
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Un anxo gardián decide se recibe a alma ou se a
devolve. Unha porta escura a alma retrocede.
Unha porta brillante, unha alma acollida, ten o seu
día do xuízo.
O día do xuízo 1 DEUS A pregunta é unha alma. Despois
de cuestionar unha alma pasa á escala de pureza.
Unha alma revive as súas malas e boas experiencias vitais.

Despois trasládanse a un Bóveda de experiencias vitais.

Ou unha alma recibe outro corpo, está reencarnada. Ou
unha alma recolleu suficientes experiencias vitais para
facerse eternas (Anxo). Un anxo comeza a ser gardián e
despois segador e no seu momento convértese en gardián.

Hai outros anxos.
1 DEUS chama ao Universo Espiritual:Ceo'.
O ceo é onde as almas "se fan"Eterno'.
1Deus chama ao Eterno:ANXO'.

ALMA tes 1.
1 DEUS é o orixinal Alma e Eterno-Alma. A Alma é espiritual.
O alma orixinal é 1 DEUS tanto bo coma malo.
1 DEUS creou 2 tipos de mundos. Un espiritual:Ceo'e un físico:'
Universo '. Conviven complementándose. O día 4 de creación1
DEUS deu a cada forma de vida física un compañeiro espiritual.
Unha alma! Ten 1.
Nota! O ciclo físico humano da Alma comeza en: Nacer> medrar>
aprender> multiplicar> ensinar> morrer> cremación

Por que existo? A Alma (Teu) do Universo Espiritual recibe a súa
instrución (desde 1 DEUS)sobre o que experimenta a vida
(emocional e físico) é ter no Universo físico. As instrucións son vagas
como é de esperar dun universo imperfecto. Dando flexibilidade a
unha alma para completar a súa misión.Completar a súa misión en
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o Universo-Físico a Alma necesita un aspecto físico (teu corpo). A razón
da túa existencia é axudar á túa alma a gañar as experiencias vitais que
necesita para completar a súa misión.
Experiencias vitais son acontecementos que recorda ata o seu día de morte ou perda de
memoria. Estes acontecementos son dramáticos e felices (soño feito realidade ..)

ou infeliz(accidente grave ..), construción de personaxes. Custodian
Guardian cre que cada individuo debe rexistrar as súas experiencias vitais e
transmitilas: Continuidade do coñecemento
Por que algunhas persoas morren novas? É posible que a misión Life
Experiments of Your Soul finalizase nunha fase inicial (infancia) da existencia.
Sempre que se completa unha misión que experimenta a vida, suponse que
o corpo morre. Por iso a xente morre a diferentes idades.

A Alma despois de entrar nun corpo físico recibe unha "misión" de 1
DEUS. A misión é gañar "experiencias vitais" específicas. A alma entrega
estes á "escala de pureza".

A AlmaO corpo físico está aí para facer posibles as experiencias vitais. A
relación da Alma co seu corpo físico é volátil, imperfecta como o é o
Universo.
A Alma e o seu corpo físico ten asignados 2 anxos, ámbolos dous anxo da
garda (GA). 1 garda a misión (por exemplo, unha persoa ten un accidente que
non forma parte da misión, un corpo está morrendo, o 1st GA fai que aconteza
un milagre. Tanto o corpo como a misión gárdanse). O 2d

Probas GA ' (temtación) a madurez dunha Alma e a súa forza moral
(consciencia).

Cando a Ánimas'A misión está rematada e
morre un corpo físico. A súa alma móvese ata a
brillante porta espiritual. Unha porta espiritual
escura significa que o "Anxo gardián" envía a
Alma de volta (misión incompleta).
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Alma Oración
querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo
Síntome baleiro, perdido, sen propósito

Un humilde gardián que loitou por ser bo. Unha persoa
moi querida que cumpriu a súa misión. O lume libera esta
alma para o día do xuízo.
Unha alma única perdida For the Glory of 1 DEUS e o
Ben da Humanidade
Esta oración dise despois da morte dunha persoa. Úsase na cerimonia
do portal final no crematorio.

DURO
O duelo é un estado de tristeza porque morreu un familiar ou amigo. Cando
unha persoa morre, o seu corpo ten unha autopsia, unha incineración e unha
propiedade. The Soul comeza a vida despois da vida.As persoas que se
preocuparon polo falecido están nun estado de duelo. O duelo vén en varias
etapas emocionais. O máis intenso foi a dor.
DURO dor emocional insoportable despois dunha perda. A dor é a
construción de personaxes máis dolorosa. Experiencia de vida que
pode experimentar unha persoa. Un momento todo é normal,
entón sufrimos unha perda e unha dor emocional case
insoportable.Orar (Dolor-Oración) segue rezando. Segue rezando
durante todas as etapas da dor. ¡Axuda!
A primeira reacción quizais adormeceu a incredulidade. Isto non pode estar pasando.
"Non planifiquei isto".É necesario illamento e privacidade, o letargo é normal.

A próxima ira síntese pola causa da dor, os demais, un mesmo, DEUS. O
pesar lamenta as oportunidades perdidas. Légase coa autocompasión, a
culpa propia. Algúns abrazan adiccións.
Despois a negociación con DEUS e o destino comeza. Se prometo cambiar
ou facer isto ou aquilo, iso reverterá a perda ou quitará a dor.

Desesperación que provoca un desexo.
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As memorias levan a rememorar, reflexionar e revisitar o pasado.
A realización de perdas afúndese en. Prodúcense adormecemento e ataques de
baleiro, desesperación e depresión.

Finalmente, xestionar a dor evoluciona. Agora toca normalizarse,
reconectarse coa vida ao seu redor. Volve o interese pola contorna.
Volve a esperanza e a planificación faise esencial. Volve conectar Amigos,
familiares, comunidade agardan a túa volta.

Saia fóra. A vida é boa! Os paxaros están cantando o Sol brilla, sae e
Harmonizar!
Como poden axudar os demais? Animar non axudará, a simpatía non axudará, a
comprensión non axudará. A paciencia e o apoio axudarán.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Dolor Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. Por
favor, recibe un membro da nosa comunidade. Os meus ollos
están inundados de bágoas
O meu corazón rompe baixo unha dor insoportable.
Por favor, consólame, dame esperanza e propósito

O teu gardián-gardián fiel máis humilde (1st nome)
Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Use esta oración despois da perda dun ser querido.

O corpo humano ten un comezo e un final. Ao seu final hai que
lanzar un Soul.Para asegurarse de que se libera unha alma e
que é posible a vida despois da morte, hai que incinerar o
corpo humano. Se non se libera unha alma, existe en
limbo como Ghost.
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Cremación non só é necesario para liberar a alma, senón tamén por razóns
de saúde. O lume de cremación limpa destruíndo bacterias perigosas, virus,
larvas de insectos e fungos que poden habitar o corpo.

O 'Crematorio'é unha instalación de servizo público provincial.
A instalación administra unha morgue, un portal final, un xardín.
Aquí os mortos fanlle a autopsia, están ben reciclados.
Tanatorio: Todos os falecidos son transportados ao tanatorio para a autopsia.
A autopsia precisa establecer a causa da morte, a identidade do falecido.
Inclúe unha toxicoloxía para determinar se o corpo era contaxioso de calquera
xeito e podería infectar a outro ser humano.O descubrimento decide o que
pasa despois.

Un descubrimento natural de morte, o corpo transfírese ao 'Portal final. Unha
morte sospeitosa que atopou o corpo trasládase ao "Laboratorio de
investigación criminal". Unha morte contaxiosa atopando o "Centro provincial
de defensa e emerxencias" (PDEc) está alertado. PDEc colle o corpo e aplica a
corentena relevante.
É inmoral a canibalización do corpo humano antes ou despois da autopsia. A
canibalización é eliminar as partes do corpo, os fluídos corporais, os ovos e os
espermatozoides. A canibalización por parte do corpo é un delito:SEÑORITA R7
Portal final: Despois de recibir un corpo, un Cremator prepara a información de
distribución do corpo e da propiedade para a súa visualización. Cada corpo prepárase
do mesmo xeito sen excepcións. Un corpo espido (os humanos comezan a vida
espidos acaban coa vida espidos) cuberto por unha folla de liño de cor oliva con só a
cabeza visible colócase nun cadaleito de cartón liso.
Establécese unha data e hora de visualización para que calquera persoa poida vir a despedirse.

Os espectadores poden rezar en silencio usando o Oración-Alma e Oración
Revive-Boa ou Oración Revive-Mala, Dolor-Oración.

O Cremator establece unha data e hora para a Cremación. An Alén
a desorde está a cargo dun an Maior do máis próximo Xuntanza.
O cadaleito está pechado prodúcese a cremación.

Unha alma liberada entra nunha iluminada porta
espiritual acollida polo gardián ...
Os chorados reciben unha placa cada un para levar a casa.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
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Revive - Bo Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso
O seu máis humilde gardián-gardián fiel (1st nome) As solicitudes
que fixo o Ben (nome) merece un recoñecemento extra (nome)
que representa o bo que a humanidade ten para ofrecer. Unha
inspiración para os demais
Que (nome) poida revivir (número) veces toda a alegría dos destinatarios
das boas accións

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase para unha boa persoa antes ou despois da incineración.

Revive - Malo Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Solicita que o malo (nome)
faga merece un castigo adicional (nome) representa o mal unha
mancha na humanidade unha abominación repugnante un demo

Que o mal (nome) reviva (número) veces todo o sufrimento das
vítimas Pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase para unha persoa mala antes ou despois da incineración.

Crematorio Xardín: Un corpo recíclase a través das
cinzas de cremación. A mañá despois da cremación as
cinzas esténdense polo xardín crematoriano.

Non se poden quitar cinzas. Están sempre
espallados polo xardín do Crematorio.

Nota! Presos que morren Rehabilitación as súas cinzas
esténdense polo compost do Crematorio.
Cremación doutras cousas a vida só se aplica se a súa presenza física non se
emprega en ningunha forma de reciclaxe. Para a cremación (mascotas, calquera
cousa velenosa, enferma ..). Basicamente a cremación é a mesma que para
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humanos. Noncremación (calquera cousa comible ou reciclable, material de
compostaxe ...).

Cemiterio funeral un ritual pagán.
Os funerais do cemiterio son inaceptables porque
unha poboación crecente necesita usar a terra
máis útil. Os funerais do cemiterio poden crear
pantasmas ao non soltar unha alma. Os funerais
do cemiterio son os máis favorecidosmal elitista
presumindo: Cadaleito cadaleito, lápida cara,
pomposo mausoleo axardinado.
Os conservantes dos alimentos impiden que os corpos se descompoñan e detén a reutilización
de tumbas. Os túmulos fomentan o delito, o roubo e o vandalismo. As tumbas desatendidas
atraen alimañas, ..

Non hai máis cemiterios novos. Os cemiterios existentes están pechados e
desenterrados. Os restos deben ser incinerados e as cinzas espalladas polo
xardín do Crematorio.A terra destinarase a outros fins.

Cremación é o único tipo de funeral aceptable!

Día do xuízo unha parte do 'Ciclo de comezo e fin e reciclaxe '
(Día 2). É a 2a etapa de Alén.
Un corpo físico comeza a vida na concepción. Un espiritualAlma entra nun
corpo. Un corpo físico remata coa Morte. Despois da morte, a alma
espiritual abandona o corpo e diríxese cara á luz dunha porta espiritual.
Unha porta escura significa que a alma retrocede(misión incompleta).

A Soul libérase rezando e incinerando. Se non se libera
existe no limbo como Ghost. Non hai liberación de Soul,
usando Soul-Oración, incineración; non o día do xuízo.
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O corpo físico recíclase ao ser incinerado e convertido en cinzas.
A alma espiritual está reencarnada.
A Alma benvida é entón cuestionada por 1 DEUS:

1 DEUS quere explicar que coñecemento acumulou continuamente a
persoa e como se utilizou este coñecemento para o beneficio do
hábitat, o ambiente e a comunidade locais.
1 DEUS quere explicou como se atendeu, espallouse a súa última mensaxe.

Miles de anos de mal están chegando ao seu fin. 1 DEUS quere
explicou como a persoa axudou a Cage Evil.
Nota ! Unha alma non pode usar desculpas, xogar a mudos ou mentir 1 DEUS.

Despois de explicar a Alma é eloxiado por 1 DEUS polo seu
bo facer e recriminado polos fracasos. A alma pasa ás
escalas de pureza.

Preparación para o día do xuízo.
Aprende logo Ensina; busca, obtén e aplica o coñecemento toda a túa vida.Usa todo o
coñecemento para vivir en harmonía contigo mesmo, coa familia, coa comunidade e co
medio ambiente. Despois transmite as experiencias vitais como coñecementocontinuidade (familia, traballo).

Le, segue (ler, absorber, pensar e despois actuar varias veces), promover
(dicir a todos) o "Manifesto do Dador da Lei" 1 DEUS's última 'Mensaxe'!
Ignore todas as demais publicacións relixiosas.

SER BO P UN ISHEVIL
Unha "escala de pureza" pesa as boas accións
dunha alma e as malas. Fai que a Alma reviva os
seus feitos. As experiencias vitais da Alma
transfírense ao "Bóveda da experiencia vital".

A Experiencias de vida de Soul transfírense ao Escalas de pureza:
Lado esquerdo

medidas Bofeitos
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O lado esquerdo está abaixo (ê) fixeches máis Bo.
A túa alma revive todas as cousas boas que fixeches e as boas sensacións que sentiu
o destinatario da túa boa acción. A túa alma non só revivirá os bos sentimentos que
sentiu o destinatario da túa boa acción, senón tamén a alegría que sentiron os seus, a
súa familia, amigos e mascotas. As túas boas sensacións poden ser maiores

- deducido por oracións do destinatario do seu bo facer pedindo 1 DEUS
para multiplicar o revivir-ben experiencia.

O lado dereito está abaixo (ê) fixeches máis Malofeitos.

Revivirás o sufrimento e a dor que sentiron as túas vítimas. Non só
revivirás o sufrimento e a dor da túa vítima directa senón tamén o suf
- ferimento e dor das vítimas indirectas (familia, amigos, mascotas ...). A vosa agonía
pode estenderse mediante oracións das vítimas que lle preguntan a 1 DEUSa mul

- abondo revivir-mal feitos. Por exemplo, John Howard o Bully de Down
under. Un tirano que invadiu 4 países cos seus compañeiros criminais.
Violaron, torturaron, feriron e mataron a décadas de miles de persoas.
Lugares de traballo, escolas e casas destruíron e saquearon deixando a
100.000 persoas sen fogar e millóns convertéronse en refuxiados. John Evil
revivirá a todos e todas sufrindo millóns deles. Ademais, o CG rezou,
preguntou1 DEUS para escoitar a nosa Oración Revive-Mala.
Cando a revivencia detén unha Alma's a
memoria actual bórrase e transfírese a un
Bóveda de experiencias vitais. Unha alma está
reencarnada e entra nunha nova forma de vida
física.

REINCARNACIÓN
A reencarnación debe usarse como aprendizaxe por parte de a

Alma cara a converterse nun Anxo. Ser aprendiz de alma
está nunha curva de aprendizaxe propensa a erros.
Como resultado, a experiencia vital pode non estar á altura de
todo o seu potencial. Haberá que experimentar unha experiencia
de vida similar.
As experiencias de vida anteriores pódense obter con calquera tipo de forma de vida (bac

- teria, insecto, planta, animal, humano ..). As experiencias da vida pasada e
calquera inconcluso úsanse para determinar a próxima misión dunha alma
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que forma de vida está Reencarnada (non necesariamente humano).

Unha alma's as experiencias vitais acumúlanse ata que hai suficientes para
completar o Aprendizaxe e converterse en Anxo.

Nota! A reencarnación remata cando a Alma se converte nun Anxo

(Eterno) con máis alá de infinitivo en Ceo.

ANXO
Un anxo recentemente cualificado é benvido ao ceo por 1 DEUS,
vólvese eterno e dá praceres celestiais 1st destes é estar 'Anxo da
garda'. Cada vez que un novo anxo convértese nun Eterno. Hai un
gran mérito (música, canto, baile, risas, ..) no ceo.

'Anxo da garda' (GA)vixía como avanza a misión dunha
alma. GA interfire cando unha alma se afasta da súa
misión ou os eventos ameazan a súa misión. Métodos de
interferencia GA: conciencia, milagres, visión.Nota ! Os GA
son os únicos anxos que poden ser vistos por humanos e
todas as criaturas.

Unha alma e o seu compañeiro físico (corpo)teñen asignados 2
Anxo da Garda. 1 garda a misión das outras probas ' (tentación)
a madurez da Alma e a súa forza moral (consciencia).
Un Alma completou a súa misión, un GA dille que o Día do
Xuízo é inminente. O folclore describe este comportamento
dun GA como Segador ou Anxo da Morte. A Alma corta o
seu vínculo co seu corpo. Os flashbacks ocorren cando a
alma comeza a moverse cara a unha luz cálida e brillante.
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A Porteiro decide se recibe unha alma ou se a devolve.
O Gatekeeper comproba a cada Alma entrante se
completou a súa Misión e debe entrar. Se unha
misión está inacabada, a Alma volve ao corpo.(non
hai ningún corpo para retroceder, ten asignado un
novo corpo).
Porteiro administrar o día do xuízo, escala de pureza, bóveda de
experiencias vitais e supervisar o anxo da garda.

Hai outros Anxo (demasiado complexo para entendelo polos humanos)

1Deus O Universo Espiritual é "O CELO"
O ceo é onde as almas se fan "eternas"
1Deus chama ao Eterno: "ANXO"

1 O universo en expansión de DEUS quere máis anxos.

Faleceu
Unha persoa falecida ten un máis alá da comunidade: propiedade, continuidade
do coñecemento, patrimonio e tradicións. A propiedade transmite coñecementos
e experiencias de vida acumuladas, patrimonio, tradicións familiares e recordos.
A propiedade non transmite a posición (remata coa morte), Potencia (remata coa
morte), toda a riqueza entra nos ingresos do goberno.

Unha persoa falecida que criou nenos (propio, adoptado, acolledor)
convértese en "Inmortal"! Os que non o fixeron, "Non o fagas". Os nenos fante

¡Inmortal!

Deste xeito conclúen os 7 pergamiños.

Última mensaxe de 1GOD, Law-Giver Manifest
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