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1 God wil hê dat ons in 'n hiernamaals moet glo

1 GOD wil hê dat ons moet glo in 'n hiernamaals, die ewige siel,
reïnkarnasie en engele. Die menslike liggaam het 'n begin en einde. Die
siel het 'n hiernamaals.

Blaai inhoud:
Inleiding ~
Siel ~ Sielsgebed ~
Hartseer ~ Hartseer-gebed ~

Verassing ~ Herleef-sleg-gebed ~ Herleef-goeie-gebed ~ Begrafplase Oordeelsdag ~ Reinheid-skaal
~ Lewenservarings-kluis ~

Reïnkarnasie ~ Engel ~

Beskerm engel ~ Maaier ~ Hekwag ~ ander Engele ~ Oorlede

Inleiding
The Soul het sy missie voltooi. Dit is gereed om die liggaam te verlaat en na die hiernamaals
te gaan. Vir familielede, vriende, gemeenskap is daar treurigheid om waargeneem te word.

Die hiernamaals begin met 'n verassing om seker te maak dat die siel
vrygelaat word. Verassing stel die siel vry. Vuur reinig, vernietig
liggaamsbesmettings, stel die siel vry om verder te gaan na die Geestelike
Poort.

Na die dood kan 'n herleef-goeie gebed of herleef-sleg gebed
gebruik word. Hierdie gebede vra 1 GOD

om iemand te beloon of te straf.
Begraafplase is nie aanvaarbaar nie, dit word vir ander doeleindes herwin.
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'N Gatekeeper Angel besluit of hy die siel wil verwelkom of
terugstuur. 'N Donker hek gaan die siel terug. 'N Bright Gate,
'n welkome siel, het sy oordeelsdag.

Op die oordeelsdag 1 GOD vraag is 'n siel. Na ondervraging
gaan 'n siel oor na die Purity-Scale.
A Soul herleef sy slegte en goeie lewenservarings.
Dan word hulle oorgeskuif na 'n lewenservaringskluis.

Of 'n siel kry 'n ander liggaam, is gereïnkarneer. Of 'n siel het
genoeg lewenservarings versamel om ewig te word (Engel) . 'N
Engel begin met Guardian as Reaper en word mettertyd
Gatekeeper.

Daar is ander engele.
1 GOD noem die Geestelike Heelal: ' HEMEL '.
Die hemel is waar siele 'word' Ewige '.
1GOD noem die Ewige: ' ENGEL '.

SIEL jy het 1.
1 GOD is die oorspronklike Siel en Ewige-siel . Die siel is geestelik.
Die oorspronklike siel is 1 GOD beide goed en sleg.
1 GOD het 2 soorte wêrelde geskep. 'N Geestelike:' HEMEL ' en 'n fisiese: 'Heelal'. Hulle
bestaan saam om mekaar aan te vul. Op dag 4 van die skepping 1 GOD het elke fisieke
lewensvorm 'n geestelike metgesel gegee. 'N Siel! Jy het 1.

Let wel! Die fisiese menslike siklus van die siel begin by: Geboorte> groei> leer>
vermenigvuldig> onderrig> sterf> verassing

Hoekom bestaan ek? A Siel ( Die uwe) van die Geestelike Heelal kry sy opdrag (van
1 GOD) oor wat die lewe ervaar (emosioneel en fisies) dit is om in die Fisiese Heelal
te hê. Instruksies is vaag soos van 'n onvolmaakte heelal verwag kan word. Gee 'n
siel soepelheid om sy missie te voltooi. Om sy missie in
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die fisiese heelal het die siel 'n fisiese voorkoms nodig (jou liggaam) . Die rede vir u bestaan
is om u siel te help om die lewenservarings op te doen wat sy nodig het om sy missie te
voltooi.
Lewenservarings is gebeure wat jy onthou tot op jou sterfdag of geheueverlies. Hierdie
gebeure is dramaties gelukkig (droom wat waar word..)

of ongelukkig (ernstige ongeluk ..) , karakterbou. Bewaarder is van mening dat elke
individu sy lewenservarings moet aanteken en deurgee: Kenniskontinuïteit

Waarom sterf sommige mense jonk? Die missie van lewenservaringe van u siel is
dalk al vroeg afgehandel ( kinderskoene ) van bestaan. Wanneer 'n lewensmissie voltooi
word, is die liggaam veronderstel om te sterf. Daarom sterf mense op verskillende
ouderdomme.

A Siel na betreding van 'n fisiese liggaam 'n 'missie' vanaf 1 GOD . Die missie is om
spesifieke lewenservarings op te doen. The Soul lewer dit op die 'Purity Scale'.

A Siel se fisiese liggaam is daar om lewenservarings moontlik te maak. Die siel se
verhouding met sy liggaamlike liggaam is wisselvallig, net soos die heelal.

A Siel en sy liggaam het twee engele aan hulle toegewys, albei beskermengel (GA) . 1
bewaak die missie (bv. 'n persoon het 'n ongeluk wat nie deel van die missie is nie, 'n
liggaam sterf, die 1 st GA laat 'n wonderwerk gebeur. Beide liggaam en missie word
gered) . Die 2d
GA-toetse ' (temtasie) die volwassenheid van 'n siel en sy morele krag
(gewete) .

Wanneer 'n Siele ' missie is voltooi, sterf 'n fisiese liggaam. Sy
siel beweeg op na die helder Geestelike Poort. 'N Donker
Spiritual Gate beteken dat die' Gatekeeper Angel 'die siel
terugstuur (onvolledige missie) .
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1 GOD wag om van u te hoor!

Siel Gebed
Geagte 1 GOD , Skepper van die mooiste Heelal Ek voel leeg,
verlore, sonder doel
'N Nederige voog van voog wat gesukkel het om goed te wees 'n Baie
geliefde persoon wat hul missie vervul het, bevry hierdie siel vir die
oordeelsdag

N unieke siel gemis For the Glory of 1 GOD en die goeie van die
mensdom
Hierdie gebed word gedoen nadat 'n persoon gesterf het. Word gebruik tydens die eindportaal-seremonie
in die Krematorium.

GRIEF
Rou is 'n toestand van hartseer omdat 'n familielid of vriend oorlede is. Wanneer 'n
persoon sterf, is daar 'n lykskouing, verassing en 'n boedel in die liggaam. The Soul
begin die hiernamaals. Die mense wat vir die oorledene omgegee het, is in 'n toestand
van rou. Rou is in verskillende emosionele stadiums. Die intensste wese Grief.

GRIEF ondraaglike emosionele pyn na 'n verlies. Hartseer is die mees
pynlike, karakterbouende lewenservaring wat iemand kan ervaar. Een
oomblik is alles normaal, dan ly ons verlies en byna ondraaglike
emosionele pyn. Bid (Hartseer-gebed) hou aan bid. Hou aan om deur
alle stadiums van hartseer te bid! Dit help!

Die eerste reaksie het ongeloof miskien verdoof. Dit kan nie gebeur nie. 'Ek het dit nie beplan nie'. Isolasie
en privaatheid is nodig, lusteloosheid is normaal.
Volgende woede word gevoel oor die oorsaak van die hartseer, ander, jouself, GOD . Die hartseer
voel spyt oor gemiste geleenthede. Geniet van selfbejammering, selfverwyt. Sommige omhels
verslawing.

Dan die bedinging met GOD en die noodlot begin. As ek belowe om dit of dat te verander of te
doen, sal dit die verlies omkeer of die pyn wegneem.
Desperaatheid wat wensdenkery tot gevolg het.
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Herinneringe lei tot herinnering, besinning en herbesoek oor die verlede.
Die besef van verlies sak in. Gevoelloosheid en aanvalle van leegheid, wanhoop en
depressie kom voor.
Uiteindelik ontwikkel die bestuur van hartseer. Dit is nou tyd om te normaliseer, weer in verbinding te tree met
die lewe rondom U. Belangstelling in omgewing kom terug.

Hoop terugkeer en beplanning word noodsaaklik. Verbind weer! Vriende, familie,
gemeenskap wag op u terugkeer.

Gaan buitentoe. Die lewe is goed! Voëls sing die son skyn, gaan uit en Harmoniseer!

Hoe kan ander help? Opmoedig sal nie help nie, simpatie sal nie help nie, begrip help
nie. Geduld en ondersteuning sal help.

1 GOD wag om van u te hoor!
Hartseer Gebed

Geagte 1 GOD , Skepper van die mooiste Heelal Welkom 'n lid
van ons gemeenskap. My oë is vol trane
My hart breek onder ondraaglike pyn, troos my asseblief,
gee my hoop en doel
U nederigste getroue voog (1 st naam)
Vir die eer van 1 GOD en die goeie van die mensdom
Gebruik hierdie gebed na die verlies van 'n geliefde 1!

Die menslike liggaam het 'n begin en einde. Aan die einde moet 'n siel vrygestel
word. Om te verseker dat 'n siel vrygestel word en die hiernamaals moontlik is,
moet die menslike liggaam veras word. As 'n siel nie vrygestel word nie,
bestaan dit in

limbo soos Ghost.
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Verassing is nie net nodig om die siel te bevry nie, maar ook om gesondheidsredes. Die
verassingsvuur reinig vernietigende gevaarlike bakterieë, virusse, inseklarwes en swamme
wat die liggaam kan bewoon.

Die ' Krematorium ' is 'n provinsiale openbare diensfasiliteit.
Die fasiliteit administreer 'n Morgue, 'n eindportaal, 'n tuin.
Hier is die dooies wat lykskouing gedoen, en word herwin.
Morgue: Alle oorledenes word na die lykshuis vervoer vir lykskouing.
Die lykskouing moet die oorsaak van die dood, die identiteit van die oorledene vasstel. Dit bevat
'n toksikologie om vas te stel of die liggaam in elk geval aansteeklik was en 'n ander mens kon
besmet het. The Finding besluit wat volgende gaan gebeur.

Die liggaam is 'n natuurlike bevinding en word oorgedra na die 'End-Portal'. 'N Verdagte dood om
die liggaam op te spoor, word na die' Criminal Investigation Lab 'verskuif. 'N Aansteeklike dood
om die' provinsiale verdedigings- en noodsentrum 'te vind (PDEc) word gewaarsku. PDEc tel die
liggaam op en pas relevante kwarantyn toe.

Dit is krimineel om die menslike liggaam voor of tydens lykskouing te kanibaliseer. Kannibalisering
is die verwydering van liggaamsdele, liggaamsvloeistowwe, eiers en sperms. Bodibart-kannibalisering
is 'n misdaad: MS R7

Eindportaal: Na ontvangs van 'n liggaam berei 'n kremator die inligting oor liggaam en
boedelverspreiding voor vir besigtiging. Elke liggaam is op dieselfde manier voorberei, geen
uitsonderings nie. 'N Kaal liggaam (mense begin die lewe kaal hulle eindig die lewe naak) bedek
deur 'n olyfkleurige linne laken met slegs die kop sigbaar, word in 'n gewone kis geplaas.

'N Besigtigingsdatum en -tyd is ingestel, en elkeen kan afskeid neem.
Kykers kan in stilte bid met die Sielsgebed en Herleef-goeie gebed of Herleef-sleg
gebed , Hartseer-gebed .
Die verassing stel 'n datum en tyd vir die verassing in. 'N Die hiernamaals
gemors word gehou deur 'n Ouderling van die naaste Versameling.

Die kis is geslote verassing gaan voort.
'N Bevryde siel betree 'n verligte Spiritual Gate wat deur die
Gatekeeper verwelkom word ...
Treurendes ontvang elkeen 'n gedenkplaat om huis toe te neem.

1 GOD wag om van u te hoor!
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Herleef - Goed Gebed
Geagte 1 GOD , Skepper van die mooiste Heelal
U nederigste getroue voog (1 st versoeke dat die goed (naam) gedoen
het, verdien ekstra erkenning (naam) wat die goeie mensdom bied. 'N
Inspirasie vir ander
Mag (naam) al die vreugde van ontvangers van goeie dade (aantal) keer herleef

Vir die eer van 1 GOD en die goeie van die mensdom
Hierdie gebed word gebruik vir 'n goeie persoon voor of na verassing!

Herleef - sleg Gebed
Geagte 1 GOD , Skepper van die mooiste Heelal U nederigste getroue
voog-voog (1 st naam) Versoeke wat die slegte (naam) gedoen het, verdien ekstra
straf (naam) verteenwoordig die kwaad 'n vlek op die mensdom, 'n afstootlike
gruwel en 'n duiwel
Mag die bose (naam) al die lyding van slagoffers ter ere van (.) Keer herleef 1
GOD en die goeie van die mensdom
Hierdie gebed word gebruik vir 'n slegte persoon voor of na die verassing!

Krematorium Tuin: 'N Liggaam word via die as van die
verassing herwin. Die oggend na die verassing word as oor die
krematoriese tuin versprei.
As kan nie weggeneem word nie. Hulle is altyd versprei oor die
Krematorium-tuin.
Let wel! Gevangenes wat sterf in Rehabilitasie hul as word oor die
Crematorium-kompos versprei.
Verassing van ander dinge wat leef, is slegs van toepassing as hul fisiese teenwoordigheid nie in
enige vorm van herwinning gebruik word nie. Vir verassing (troeteldiere, enigiets giftigs, siekes ..) .
Verassing is basies dieselfde as vir
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mense. Geen verassing (enigiets eetbaar of herwinbaar, komposmateriaal ...) .

Begraafplaas begrafnis 'n heidense ritueel.
Begrafplase vir begraafplase is onaanvaarbaar omdat 'n
groeiende bevolking die land nuttiger moet gebruik. Begrafplase
vir begraafplase kan Ghosts skep deur nie 'n siel vry te
stel nie. Begrafplaas begrafnisse word deur bose elitis spog:
Duur kis, duur grafsteen, pompagtige aangelegde
mausoleum.

Preserveermiddels in voedsel keer dat die liggaam ontbind en stop hergebruik van grafte. Grafte
moedig misdaad, roof en vandalisme aan. Verwaarloosde grafte lok ongediertes, ..

Nie meer nuwe begraafplase nie. Bestaande begraafplase word gesluit en opgegrawe.
Oorblyfsels moet veras word en as oor die krematoriumtuin versprei. Die grond moet vir ander
doeleindes gebruik word.

Verassing is die enigste aanvaarbare tipe begrafnis!

Oordeelsdag 'n deel van die 'Siklus van begin en einde en herwinning' (Dag2) . Dit is
die 2de fase van Die hiernamaals.
'N Fisiese liggaam begin met die bevrugting. 'N Geestelike Siel gaan 'n liggaam binne. 'N
Fisiese liggaam eindig met die dood. Na die dood verlaat die geestelike siel die liggaam en
mik na die lig van 'n geestelike poort. 'N Donker hek beteken dat die siel teruggaan (onvolledige
missie) .
'N Siel word vrygelaat deur gebed en verassing. As dit nie vrygestel word nie, bestaan dit
in die limbo as Ghost. Geen vrystelling van die siel deur gebruik te maak van Soul-Prayer,
verassing nie; geen oordeelsdag nie.
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Die liggaam word herwin deur veras en in as verander. Die geestelike siel word
gereïnkarneer.
'N Verwelkomde siel word dan bevraagteken deur 1 GOD :

1 GOD wil verduidelik watter kennis die persoon deurlopend opgebou het en hoe
hierdie kennis gebruik is tot voordeel van die plaaslike habitat, omgewing en
gemeenskap.
1 GOD wil verduidelik hoe daar aandag gegee is aan sy jongste boodskap, versprei.

Duisende jare van die Bose staan einde se kant toe. 1 GOD wil verduidelik hoe die
persoon Cage Evil gehelp het.
Let wel! 'N Siel kan nie verskonings gebruik, dom speel of lieg nie 1 GOD.

Na die verduideliking van die siel word geprys deur 1 GOD vir sy goeie dade en
tereggewys op mislukkings. The Soul gaan oor na die Purity-Scales .

Voorbereiding vir die oordeelsdag!
Leer dan Onderrig; soek, verkry en pas kennis toe al u lewe. Gebruik al die kennis om
in harmonie met jouself, familie, gemeenskap en omgewing te leef. Gee dan
lewenservarings deur as kennis - kontinuïteit (gesin, werk) .

Lees, volg (lees, absorbeer, dink en herhaal herhaaldelik) , bevorder
(vertel almal) die " Wetsgewer Manifest '1 GOD' s nuutste 'Boodskap'!
Verontagsaam alle ander godsdienstige publikasies.

WEES GOED P VN ISHEVIL
'N' Purity-Scale 'weeg 'n siel se goeie dade en dit is
slegte dade. Dit laat die siel sy dade herleef. Die siel
se lewenservarings word oorgedra na die
'Life-Experience Vault'.

A Soul's Life-ervarings word oorgedra na die Reinheidskale:
Linkerkant

Regter kant

maatreëls Goed dade

maatreëls onregte
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Die linkerkant is af ( ê

ê ) jy het meer gedoen Goed .

Jou siel herleef alle goeie dinge wat jy gedoen het en die goeie gevoelens wat die ontvanger van jou
goeie daad gevoel het. U siel sal nie net die goeie gevoelens wat die ontvanger van u goeie daad
ervaar, herleef nie, maar ook die vreugde wat sy, haar familie, vriende en troeteldiere ervaar. U goeie
gevoelens kan groter word
- toegewy deur gebede van die ontvanger van u goeie daad wat 1 vra GOD om die te vermenigvuldig
herleef-goed ervaring.

Die regterkant is af ( ê

ê ) jy het meer gedoen Sleg dade.

U sal die lyding en pyn wat u slagoffers ervaar het, herleef. U sal nie net die lyding en pyn
van u direkte slagoffer herleef nie, maar ook die suf
fering en pyn van die indirekte slagoffers (familie, vriende, troeteldiere ...) . U pyn kan uitgebrei
word deur gebede van slagoffers wat 1 vra GOD om te mul

- tiply herleef-sleg dade. John Howard die boelie van onder af. 'N Tiran wat 4 lande
binnegeval het met sy kriminele Mates. Hulle het tien duisende mense verkrag,
gemartel, beseer en doodgemaak. Vernietigde en geplunderde werkplekke, skole en
huise wat honderdduisende dakloos en miljoene mense agtergelaat het, het vlugtelinge
geword. Die bose John sal almal ly wat hulle ly, al die miljoene. Verder het die CG gebid
en gevra 1 GOD om na ons Relive-Bad Prayer te luister.

Wanneer die herlewing 'n siel stop s huidige geheue
word uitgewis en oorgedra na a

Lewenservaringskluis. 'N Siel is nou gereïnkarneer
en begin 'n nuwe fisiese lewensvorm.

HERINKARNASIE
Reïnkarnasie moet as vakleerlingskap deur a
Siel om 'n engel te word. Om siel te wees, is 'n leerkurwe wat
geneig is tot foute.
As gevolg hiervan kan lewenservaring dalk nie sy volle potensiaal
bereik nie. 'N Soortgelyke lewenservaring sal ervaar moet word.

Vorige lewenservarings kan verkry word uit enige vorm van lewensvorm (bac

- teria, insek, plant, dier, mens ..) . Vorige lewenservarings en enige onvoltooide word
gebruik om 'n siel se volgende missie te bepaal
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watter lewensvorm dit gereïnkarneer word (nie noodwendig menslik nie) .

A Soul ' s lewenservarings versamel totdat daar genoeg is om die vakleerlingskap te
voltooi en Angel te word.
Let wel! Reïnkarnasie eindig wanneer die siel 'n Engel
( Ewige ) met infinitiewe hiernamaals in HEMEL .

ENGEL
'N Pas gekwalifiseerde engel word in die hemel verwelkom deur 1 GOD , word ewige
en hemelse plesiere gegee 1 st hiervan is ' Beskerm engel '. Elke keer as 'n nuwe Engel
'n Ewige word. Daar is groot meriment (musiek, sang, dans, lag, ..) in die hemel.

' Beskerm engel ' ( GA) monitor hoe 'n siel se missie vorder. GA meng
in as 'n siel van sy missie of gebeure afdwaal, sy missie bedreig.
GA-metodes van inmenging: gewete, wonderwerke, visie. Let wel! GA's
is die enigste engele wat hulself deur mense en alle wesens kan laat
sien.

'N Siel en sy fisiese metgesel (liggaam) het 2 Guardian-Angel aan hulle toegewys. 1
bewaak die missie van die ander toetse ' (versoeking)

die volwassenheid van die siel en sy morele krag (gewete) .
'N Siel het sy missie voltooi, 'n GA vertel dat die oordeelsdag op
hande is. Folklore beskryf hierdie gedrag van 'n GA as 'n Reaper
of Angel of Death! Die siel sny sy band met sy liggaam. Terugflitse
kom voor, en die siel begin beweeg na 'n warm en helder
omhelsende lig.
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A Hekwag besluit om 'n siel te verwelkom of terug te stuur.
Die poortwagter kyk na elke inkomende siel of hy sy missie
voltooi het en moet binnekom. As 'n missie onvoltooid is,
gaan die siel weer in die liggaam in (geen liggaam om terug te
gaan nie, kry 'n nuwe liggaam) .

Hekwag oordeelsdag, suiwerheidskaal, lewenservarings kluis te administreer
en toesig te hou oor Guardian-Angel.

Daar is ander Engel ( te kompleks om deur mense te verstaan)

1GOD s’n Geestelike heelal is 'HEMEL'
Die hemel is waar siele 'ewig' word
1GOD noem die Ewige: 'ENGEL'
1 GOD se groeiende heelal wil meer engele hê!

Oorledene
'N Oorlede persoon het 'n gemeenskaplike hiernamaals: boedel, kennis, kontinuïteit,
erfenis en tradisies. Boedel dra opgehoopte kennis en lewenservarings, erfenis,
familietradisies en memorabilia deur. Boedel gaan nie posisie deur nie (eindig met die
dood) , Krag (eindig met die dood) , alle welvaart gaan onder die regering se inkomste.

'N Oorlede persoon wat kinders grootgemaak het (besit, aangeneem, bevorder)

word 'Onsterflik'! Diegene wat nie 'Moenie' doen nie! Kinders maak jou 'Onsterflik'!

Dit sluit die 7 rolle af.

1GOD se nuutste boodskap, Law-Giver Manifest
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