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Hayatın sonu

Fiziksel evrende Herşeyin bir başlangıcı ve sonu vardır!

İçerik:
Giriş ~ Ruh ~ Ruh dua ~ keder ~ Matem duası ~
Ölü yakma ~ Kötü duayı tekrar yaşayın ~ İyi duayı tekrar yaşayın ~ Mezarlıklar Yargılama günü ~
Saflık Ölçeği ~ Hayat Vault Deneyimler ~

Reenkarnasyon ~ melek ~ Koruyucu melek ~ orakçı ~ bekçi ~
diğer Melekler ~
Ölen

Giriş
Ruh Misyonunuz tamamladı. Fiziksel bedeni terk edip Afterlife içine geçmeye
hazırdır. akraba, arkadaş ve toplum için orada uyulması gereken yas tutuyor.

Öbür Ruh serbest olduğundan emin olmak için bir kremasyon ile
başlar. Ölü yakma Soul. Yangın vücut bulaşıcı hastalıkların yok ve
Spiritüel Kapısı geçmek için Soul bırakmadan temizler.

Ölümden sonra bir yaşayın İyi Namaz ya da Kötü Prayer yeniden
yaşayın kullanılabilir. Bu dualar sormak 1GOD

ödüllendirmek veya cezalandırmak.

Graveyards diğer amaçlar için geri dönüştürülür olarak kabul edilebilir değildir.

Bir Gatekeeper Melek Soul hoşgeldin ya geri göndermek için
karar verir. Karanlık Kapısı Ruh geri gider.
Parlak Kapısı bir memnuniyetle Ruh onun kıyamet-Day sahiptir.

Mahşer-Günü'nde 1GOD soru Soul bu. sorgulama sonrasında
Ruh Saflık-Scale geçer.
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Bir Ruh onun kötü ve iyi yaşam deneyimleri relives. Sonra
Yaşam deneyimleri Vault taşınır.

Ya Ruh başka bir vücut alır Reincarnated edilir. Ya Ruh sonsuz hale
gelmesine yeterli Yaşam deneyimleri topladığı (Angel) . An Angel sonra
Reaper ve zamanı gelince Guardian olmak Gatekeeper olma ile başlar.

Diğer Melekler vardır.
1GOD Ruhsal Evren çağırır: ' CENNET '. Cennet nerede
Ruhlar haline 'olduğunu sonsuz '.
1GOD Sonsuz çağırır: ' MELEK '.

SOUL Eğer 1 var.
1GOD orijinaldir ruh ve Ebedi Ruh . Ruh manevi olduğunu.
Orijinal Ruh 1'dir TANRI Hem iyi hem de kötü.
1GOD Dünyalar 2 tür yarattı. Bir Ruhani: ' CENNET ' ve fiziksel: 'Evren'. Birbirlerini
tamamlayan bulunmamakta co. yaratılış 4. günde 1GOD Her fiziksel yaşam manevi
arkadaşı oluştururlar verdi. Ruh! Sen 1 aldık.
Not! Doğum> büyüyen> öğrenme> çarpılması> öğretme> ölmekte> kremasyon:
Soul'un fiziksel insan döngüsü başlar.
Neden varım? bir ruh ( Sevgiler) Ruhsal Evren onun talimatını alır dan (dan 1GOD) Ne
Yaşam deneyimleri üzerinde (Duygusal ve fiziksel) o Fiziksel Evrende sahip olmaktır.
kusurlu bir Evren'den beklenebilir olarak Talimatlar belirsiz. misyonunun tamamlanması
için bir ruh esneklik verilmesi. Ruh bir fiziksel görünümünü ihtiyacı Fiziksel Evrende
misyonunu tamamlamak için (Vucüdun) . Kişisel varoluş nedeni Ruhunuz onun görevi
tamamlamak için gereken Hayat deneyimler kazanmak yardımcı olmaktır.

Yaşam deneyimleri Eğer ölen gün ya da hafıza kaybına kadar hatırlamak olaylardır. Bu
olaylar mutlu dramatiktir (rüyalar gerçek olur...)
veya mutsuz (ciddi kaza...) , karakter Gelişimi. Saklama Guardian her bireyin
kendi Hayat-deneyimlerini kaydetmek ve onları geçmek gerektiğine inanıyoruz:
Bilgi Süreklilik

2

Topluluk il 15.04.2.1 N-de-m
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

Neden bazı insanlar genç ölür? Sizin Soul Yaşam deneyimleri misyonu erken bir
aşamada tamamlanmış olabilir (Bebeklik) varoluş. Bir Hayat deneyimleri misyon
tamamlandıktan zaman vücut ölmek gerekiyordu. insanlar farklı yaşlarda ölmek
nedeni budur.
bir ruh Fiziksel bir vücuda girdikten sonra bir 'misyon' dan verilir 1GOD . misyon
belirtilen 'Pekala, yaşam Deneyimler' kazanmaktır. Ruh 'Saflık Ölçeği' bu teslim eder.

bir Ruh adlı Fiziksel beden hayat mümkün yaşar hale getirmek için vardır. onunla
Soul'un ilişkisi fiziksel beden sadece Evrenin gibi uçucu ve kusurlu olduğunu bu.

ruh ve fiziksel beden kendilerine tahsis 2 Angels, ikisi de Guardian Angel var. 1
misyon koruyor
(Örneğin bir vücut kaza misyonun parçası olmayan vardır, vücut 1, ölüyor st G.
Angel mucize yapar. Hem, vücut ve misyon) kaydedilir . Diğer Melek testleri (Cazibesi)
Ruhun vade ve ahlaki gücü (Bilinci) .

Ne zaman ruhlar ' misyon fiziksel beden ölür tamamlanır. Ruh parlak Ruhsal-Kapı'ya
kadar hareket eder. Koyu Manevi Kapısı yeniden 'Gatekeeper Angel'in' gönderecek
Ruh anlamına (Eksik misyon) .

1GOD SİZE duymak bekliyor!

SOUL - Namaz E

ÿÿ

EEEÿ

EE

Sayın 1GOD , Ben boş hissediyorum en güzel Evrenin, yaratıcısı
amacı olmaksızın kaybetti

onların görevi Yangın yerine iyi bir çok sevilen bir insan olmak için
mücadele Mütevazi saklama vasi Mahşer-Day benzersiz Ruh
Görkemi cevapsız için bu Soul boşaltır 1GOD ve İnsanlık İyi

Bir kişi öldükten sonra bu dua söylenir. Krematoryum de sonu portal töreninde
kullanılır.
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GRIEF
Bir aile üyesi ya da arkadaşı öldüğü için üzgün olma durumunu Matem. Bir kişi ölür
kendi vücut otopsi, yakma ve Estate vardır. Ruh Afterlife başlar. Ölen umursamaz
insanlar yas bir durumdadır. Matem çeşitli duygusal aşamalarında gelir. en yoğun
varlık Matem.

GRIEF Bir Kayıp sonra dayanılmaz duygusal acı. Bir kişinin
yaşayabilirsiniz Matem en acı ve karakter bina Hayat tecrübesi. Bir an
her şey o zaman kaybına ve neredeyse dayanılmaz duygusal acı acı,
normaldir. Dua etmek (Acı Dua) dua etmeye devam. keder bütün
aşamalarında dua devam edin! Yardımcı olur!

1 reaksiyon belki inkarı uyuşturulur. Bu gerçek olamaz. 'Bu planı yoktu'. İzolasyon,
gizlilik gereklidir, uyuşukluk normaldir.
Sonraki öfke keder nedeni de hissedilir, diğerleri, kendini, TANRI . Kederli cevapsız fırsatları
hakkında üzüntüyü hissediyor. kendine acıma, kendini suçlama şımartmanızı. Bazı Addictions
kucaklıyorum.

Sonra pazarlık ile TANRI ve Kader başlar. Ben değiştirmek veya Loss ters şu ya da
bu isteğini yerine veya acıyı dindirmek söz verirsen. hüsnükuruntu sonuçlanan
Umutsuzluk.
Anılar, eskilerden yansıma ve geçmişi yeniden ziyaret yol açar.
Kayıp Gerçekleşme lavabolar. Uyuşma, boşluk, umutsuzluk ve depresyon nöbetleri
görülür.
Sonunda keder geliştikçe yönetmek. Şimdi, normalleştirmek You etrafında hayatı
ile yeniden zamanıdır. Çevreyi getiri ilgi.
döner Umut ve planlama gerekli olur. Yeniden bağlanın! Arkadaş, aile, topluluk dönüş
bekliyor.
Dışarı çık. Hayat güzel! Kuşlar & dışarı çıkmak, Güneş parlıyor şarkı söylüyor Harmonize!

Başkaları nasıl yardımcı olabiliriz? yardımcı olmaz yukarı Tezahürat, yardımcı olmaz sempati, anlayış
yardımcı olmayacaktır. Sabır ve destek yardımcı olacaktır.
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1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

GRIEF - Namaz yyy
Sayın 1GOD , En güzel Evrenin yaratıcısı Gözlerim yaşlarla su
basmış eden bir üyesini Welcome Lütfen
Kalbim dayanılmaz ağrı altında kırılıyor beni teselli edin, bana umut ve
amaç Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi vermek (1 st ad)
Görkemi 1GOD & İnsanlığın İyi
Bir sevilen 1 kaybından sonra bu duayı kullanın!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

İnsan vücudu bir başlangıcı ve sonu vardır. onun sonunda bir ruh gerekiyor
serbest bırakılmak. Ruh serbest bırakılır ve Afterlife insan
vücudunun yakılmasını gerekir mümkün olduğundan emin olmak
için. Ruh bırakılmazsa o Hayalet olarak belirsizlik bulunmaktadır.

Ölü yakma Sadece Soul aynı zamanda sağlık nedenleriyle serbest gerekli değildir. yakma
yangın tehlikeli bakteri, virüs, bedende mekan olabilir böcek larvaları ve mantarlar
yok temizler.
' krematoryum' Bir İl Halk hizmet tesisidir.
tesis Morgueye, Bitiş Portal ve bahçe yönetir.
Burada ölü, otopsi gereken ücret doldu ve geri dönüşümlü bulunmaktadır.

Morg: Tüm otopsi için morga taşınır ömür.
Otopside ölüm nedeninin, ölen kimliğini tespit ve vücut zaten bulaşıcı olduğunu ve
başka bir insana bulaşmış olabilir mi kurmak için bir toksikoloji içermesi gerekir. Bulma
sonra ne karar verir.

Doğal bir ölüm bulgu, vücudun End-Portal aktarılır.
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cesedi bir şüpheli ölüm 'CIL' taşınır (Ceza inceleme Lab) . 'İl Savunma ve Acil merkezi'
bulma bir bulaşıcı ölüm ( PDEc ) uyarılır. PDEc vücudu alır ve ilgili karantina uygulanır.

sırasında veya otopsi ahlaksız sonra önce insan vücudunu cannibalizing suçlu. Cannibalizing
bodyparts, vücut sıvıları, yumurta ve sperm kaldırıyor. Vücut parçası Cannibalizing
suçtur: MS R7,
Portal End: bir gövde aldıktan sonra bir Cremator görüntüleme için gövde ve emlak
dağıtım bilgilerini hazırlar. Her vücut aynı şekilde hiçbir istisnası hazırlanır. Çıplak bir
gövde (İnsanların hayata başlamak çıplak biterler hayat çıplak) sadece baş görünür
düz karton tabut yerleştirilir bir zeytin rengi keten tabaka ile kaplanmıştır.

Bir görüntüleme tarih ve saat herhangi bir kişinin veda gelebilir ayarlanır.
İzleyiciler kullanarak sessizce dua edebilir Ruh Namaz ve İyi Prayer yeniden yaşayın veya Kötü Prayer
yeniden yaşayın , Matem Namaz .

Cremator Ölü Yakma için bir tarih ve saat ayarlar. bir öbür dünya
karışıklık bir tarafından tutulur yaşça büyük En yakın gelen Buluşması.

tabut yakma gelirleri kapalıdır.
Bir serbest Ruh Gatekeeper tarafından memnuniyetle bir yaktı
Ruhsal Kapısı girer ...

Mourners her eve götürmek için bir plaket alırlar.

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

Yeniden yaşamak - İYİ -Prayer yyy
Sayın 1GOD , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İyi o İstekler (Ad) yapmış ekstra tanınmayı hak (Ad) İyi İnsanoğlu
sunabileceği temsil eder. başkaları için bir ilham kaynağı Mayıs (Ad) yeniden
yaşamak (numara) Zaman Görkemi alıcıların iyi işler her sevinç 1GOD & İnsanlığın
İyi

Bu dua önce veya kremasyon sonrasında İyi bir kişi için kullanılır!
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Yeniden yaşamak - KÖTÜ -Prayer yyy
Sayın 1GOD , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
kötü İstekleri (Ad) yapmış ekstra cezalandırma hak (Ad) Bir itici iğrenç bir şeytan
Mayıs kötülük Humankind üzerinde Evil bir lekenin temsil (Ad) yeniden yaşamak (numara)
Görkemi kurbanlarının kez tüm acı 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua önce veya kremasyon sonrasında Kötü kişi için kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Krematoryum Bahçe: Bir gövde yakma kül ile geri dönüştürülür. yakma
küllerinden sonra sabah Crematorian bahçeye yayılmıştır.
Küller uzak alınamaz. Onlar her zaman Krematoryum bahçeye
yayılmıştır.
Not! ölen mahkumlar Rehabilitasyon Onların külleri Krematoryum kompost
yayılır.
Ölü yakma fiziksel varlığı geri dönüşüm herhangi bir biçimde kullanılmazsa yaşayan diğer
şeylerin geçerlidir. kremasyon için (Evcil hayvanlar, zehirli bir şey hasta ..) . Temelde
yakma insanlar için aynıdır. Yok hayır ölü yakma (Yenilebilir veya geri dönüştürülebilir şey,
kompost malzeme ...) .

mezarlık Bir pagan ritüeli cenaze.
artan nüfus arazi daha yararlı kullanması gerekir çünkü
Mezarlık cenazeler kabul edilemez. Mezarlık cenaze bir
Soul yayınlamadıklarından Hayaletler oluşturabilir.
Mezarlık cenaze tarafından tercih edilir seçkinci kötülük gösteriş
yapmak: Pahalı tabut,

Pahalı Headstone, görkemli peyzajlı türbesi.
durdurma yeniden kullanımını Çürüyen gıda durdurma Vücudun içinde Koruyucular
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Mezarların. Graves suç, soygun ve vandalizm teşvik ediyoruz.
İhmal mezarlar, haşarat çekmek ..

Artık yeni Mezarlıklar. Mevcut Mezarlıklar kapalı ve kazılıp edilmiştir. Kalıntıları
yakılmış ve Krematoryum bahçeye yayılmış edilecektir. Arazi başka amaçlar için
kullanılacak.

Ölü yakma Cenaze kabul edilebilir tek türüdür!

Yargı Günü 'Başı ve sonu ve geri dönüşüm Döngüsü' bir parçası (2. gün). Bu 2.
aşamadır Öbür.
Fiziksel bir beden anlayışına hayatı başlar. manevi ruh bir gövde girmektedir. Fiziksel
bir beden Ölüm ile sona erer. Ölümden Sonra Ruh bir Spiritüel Kapısı ışığa doğru
bırakır ve kafaları. Koyu Ruhsal Kapısı Ruh geri gider gelir (Eksik misyon) .

Bir Ruh dua ve yakılarak serbest bırakılır. yayımlandıktan almıyorsa
Hayalet olarak belirsizlik bulunmaktadır. Hiçbir Ruh Dua ve kremasyon
kullanarak, Soul bırakmadan; Hiçbir Yargılama günü. Fiziksel beden,
yakılmış suretiyle geri kül haline getirilir. Bir Ruh bedende olduğu.

Bir memnuniyetle Ruh o sırada sorgulanır 1 TANRI :

1GOD kişi sürekli biriktirdiği Bilginin ne açıkladı ve nasıl bu bilgi yerel yaşam, çevre ve
toplum yararına kullanıldı istiyor.
1GOD onun son mesajı önemsenmesi ve yayıldığı nasıl açıklanabilir istiyor.

Şer Binlerce yıllık bir sona geliyor. 1GOD kişi Kafes Evil nasıl yardımcı
açıkladı istiyor.
Not ! Bir Ruh, bahaneler kullanabilir dilsiz rolü veya yalan söyleyemem 1GOD.
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Bir Soul açıkladıktan sonra övülmüştür 1GOD onun iyi işler
için ve başarısızlıkları için azarladı. Bir Ruh Saflık Scales geçer

Yargılama gün için hazırlık!
Öğretmek sonra bilgi; Tüm canlı Bilgi uygulamak, kazanç, ararlar. Kendinizi, aile,
toplum ve çevre ile uyum içinde yaşamak için tüm Bilgi kullanın. Sonra Bilgi Süreklilik
olarak Yaşam deneyimleri aktarmak (Aile, iş) .
Oku takip (Defalarca, absorbe sanıyorum, sonra hareket, okuma) , desteklemek (herkese
söyle) " Yasagetirici Manifest " 1GOD' s En son 'Mesaj'!

Diğer tüm dini yayınları dikkate almayın.

İYİ OL PUNISHEVIL
A 'Saflık Ölçeği' bir Soul'un iyi işler ağırlığında ve kötü
ameller var. Bu bir ruh 's işler yeniden yaşamak yapar. Soul'un
yaşam deneyimleri 'Yaşam Deneyimi Vault aktarılır.

bir Soul'un Yaşam deneyimleri aktarılır Saflık-Ölçekler:
Sol taraf önlemler İyi işler

Sağ taraf önlemler yanlışlar

sol taraf (aşağı EEE ) daha fazla iş İyi .
Ruhunuz iyilik alıcısı hissettim tüm yaptığın iyi şeyler ve iyi duygular relives. Ruhunuz
sadece iyilik alıcısı hissettim ama aynı zamanda sevinç onun / onu ailesi, arkadaşları
ve evcil hayvanlar hissettim iyi duygular yeniden yaşamak olmaz. Senin iyi hislerin
sevap 1 sorma alıcıdan dualar ile uzatılabilir TANRI çoğalmaya iyi yeniden yaşamak deneyim.

sağ taraf (aşağı EEE ) daha fazla iş Kötü işler.
Eğer mağdur keçe acıyı ve ağrıyı yaşatacaktır. Yalnızca dolaylı kurbanların acı ve
ağrı sizin direkt kurbanın aynı zamanda acı ve ağrıyı yeniden yaşamak olmaz (Aile,
arkadaşlar, evcil ...) .
Kişisel ızdırap 1 soran kurbanlarının dualar ile uzatılabilir TANRI çarpmak kötü yeniden
yaşamak işler. Örneğin John Howard Down'dan Kabadayı
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altında. Onun suç Mates ile 4 ülkeyi işgal bir tiran. Bunlar, işkence, yaralı ve öldürüldü
tecavüz (Bebeğin, çocuk, anneler, babalar, dedesi) binlerce insanın 10 en. evsiz
binlerce ve milyonlarca 100'ün bırakarak tahrip ve talan işyerleri, okullar ve evler
mülteci haline gelmiştir. Evil Johnwill her yeniden yaşamak ve herkes hepsi
milyonlarca acı çekiyor. Saklama Guardian dua etti sordular 1GOD Bizim Relive Kötü
Duası dinlemek için.

hayatta kalan bir Soul' durduğunda s mevcut bellek
silinir ve bir transfer edilir
Yaşam Deneyimleri Vault.
Bir Ruh şimdi Reincarnated ve yeni bir fiziksel yaşam formu girer.

REENKARNASYON
Reenkarnasyon bir yan çıraklık olarak kullanılacak olan ruh Bir Meleğin olma yolunda. Bir
Çırak Ruh olmak hatalara eğilimli bir öğrenme eğrisi üzerindedir. Sonuç hayat tecrübesi
olarak tam potansiyeline kadar canlı olmayabilir. Benzer bir yaşam deneyimi yaşamış
olması gerekir.

Önceki yaşam deneyimleri yaşam formu her türlü elde edilebilir (Bakteri,
böcek, bitki, hayvan, insan) .
Geçmiş yaşam deneyimleri ve herhangi tamamlanmamış bir Soul'un sonraki misyon
belirlemek için kullanılan ve içine hayatı Reincarnated edilir oluştururlar (Her durumda
insan olan) .

Ruh' s Angel'ı Çıraklık tamamlayıp olmaya yeterli kalmayıncaya kadar Yaşam
Deneyimleri birikir.
Not! Ruh bir hale geldiğinde Reenkarnasyon biter melek
( sonsuz ) mastar öbür ile CENNET .

MELEK
Bir Yeni kalifiye melek tarafından Cennete memnuniyetle 1GOD , olur
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Bunlardan 1 Ebedi ve verilen ilahi zevkler olmak 'olduğunu Koruyucu melek '. Her bir
yeni Angel'de Ebedi olur. Büyük meriment var (Müzik, şarkı, dans, kahkaha, ..) cennette.

' Koruyucu melek ' ( GA) Bir Soul'un misyonu nasıl ilerlediğini izlemek. misyonuyla
veya olaylardan bir ruh başıboş en misyonunu tehdit ettiğinde GA
müdahale. Parazit GA yöntemleri: vicdan, mucizeler, vizyon.
Not ! GA adlı kendileri İnsanlar ve tüm canlılar tarafından görülebilir
yapabilirsiniz sadece Melekler bulunmaktadır.

Bir Ruh ve fiziksel arkadaşı (vücut) 2 Koruyucu Melek kendilerine atanmış
bulunmaktadır. 1 diğer testler misyonunu koruyor (Cazibesi)
Ruhun vade ve ahlaki gücü (Bilinci) .

Bir Ruh misyon, a tamamladı Koruyucu melek
Kıyamet günü yakın olduğunu söyler. Folklor bir Reaper veya
Ölüm Meleği olarak Guardian Angel bu davranışı açıklayan! Ruh
vücudundan ile bağını keser. Flashbacks' Ruh sıcak aydınlık
tüm kucaklayan ışık doğru hareket başlar oluşur.

bir bekçi Bir Soul hoşgeldin ya geri göndermek için karar verir.
Gatekeeper o Misyon var tamamladı eğer her gelen Soul
denetler ve gelip, kaynaklanmaktadır. Bir misyon Ruh vücuda
geri gider bitmemiş olmalı (Geri dönmek için hiçbir vücut, yeni
bir beden atanır) .
bekçi Kıyamet günü yönetmek, Saflık Ölçekli, Yaşam deneyimleri Vault
ve Guardian-Melek denetlemek.

Diğer Melek vardır ( insanlar tarafından anlaşılması çok karmaşık)
1GOD en Ruhsal-Evren 'CENNET' olduğunu

Cennet 'nerede Ruhlar haline' Ebedi olan
1GOD Sonsuz çağırır: 'MELEK'
1GOD genişleyen evren daha Angels istiyor!
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Merhum
Bir Ölen kişinin bir topluluk öbür vardır: Estate, Bilgi
Süreklilik, Miras ve Gelenekler. Estate bilgi birikimi,
yaşam deneyimlerini, miras, aile gelenek ve hatıra geçer. Emlak
Pozisyonu geçmez (Ölümle sona eren) Güç

(Ölümle sona eren) Tüm Servet Hükümet Gelir
gider.
Çocukları büyüten bir Ölen kişi (Kendi, benimsenen, bakıcı)
'Immortal' olur! vermedi olanlar, 'Yapma'! Çocuklar sen Ölümsüz 'yapmak!

1GOD en son mesajı, yasagetirici Manifest
Son
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