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Кінець життя

Все в фізичного Всесвіту має початок і кінець!

зміст:
Введення ~ Soul ~ молитва душі ~ засмучення ~ молитва Печаль ~

кремація ~ Пожвавите Bad молитви ~ Пожвавите Гарну молитву ~ Graveyards Судний день ~ Чистота
Масштаб ~ Життєвий досвід Vault ~

реінкарнація ~ ангел ~ Ангел охоронець ~ жатка ~ воротар ~
інші Ангели ~
Померлий

введення
Душа завершила свою місію. Він готовий покинути фізичне тіло і рухатися далі в
Afterlife. Для родичів, друзів і громади там горює спостерігатися.

Afterlife починається з кремацією, щоб переконатися, що душа
звільняється. Кремація звільняє душу. Вогонь очищає знищення
зараз тіла і відпускання душі, щоб перейти до Духовного воріт.

Після смерті може бути використана Пожвавите Гарна молитва або
Пожвавите Bad Молитву. Ці молитви запитують 1GOD

винагородити або покарати людини.

Graveyards не є прийнятними вони переробляються для інших цілей.
Гейткіпер Ангел розглядає доцільність внесення вітати Soul або
відправити його назад. Темний ворота Душа сходить.

Яскраве Gate привітав Soul має свій Судний День Перемоги.

У Судний день- 1GOD Питання це Душа. Після допиту душа
переходить до чистоти-Scale.
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Душа знову переживає свої погані і хороші події
життя. Потім вони переміщаються в житті досвід Vault.

Або душа отримує інше тіло, перевтілюється. Або душа зібрала
достатньо життєвого досвіду, щоб стати вічним (Angel) , Angel
починається з того Guardian, то Жнець і з часом стає Gatekeeper.

Є й інші ангели.
1GOD називає Духовної Всесвіту: " НЕБО ». Небеса де
Souls 'стати' одвічний ».
1GOD називає Вічний: " ANGEL ».

ДУША Ви отримали 1.
1GOD оригінальний душа і Eternal Soul , Душа духовна.
Оригінальний Душа 1 GOD як хороші, так і погані.
1GOD створено 2 типу Світи. Духовний: ' НЕБО ' і фізичний: «Всесвіт». Вони спільно
існують, доповнюючи один одного. На 4-й день творіння 1GOD дав кожної фізичної
життя утворюють духовний супутник. Душа! Ви отримали 1.
Примітка! Фізичний людина Цикл Душі починається: народження> зростаючий> Навчання>
множачи> Навчання> вмираючої> кремація.

Чому я існую? душа ( З повагою) з Духовної Всесвіту отримує інструкцію (від 1GOD) на
те, що життєвий досвід (Емоційний і фізичний) він повинен мати у фізичній Всесвіту.
Інструкції невизначені, як і слід було очікувати від недосконалої Всесвіту. Надання
гнучкості Soul для завершення своєї місії. Для того, щоб завершити свою місію в
фізичного Всесвіту Душа потребує зовнішності (Твоє тіло) , Причина для вашого
існування, щоб допомогти Your Soul отримати життєвий досвід, необхідний для
завершення своєї місії.

досвід життя події, ви не пам'ятаєте, поки ваш вмираючий день або втрата пам'яті. Ці
події драматичні щасливі (Мрії збуваються...)
або нещасним (Серйозна аварія ...) , Характер потенціалу. Хранитель Хранитель
вважають, що кожна людина повинна записати їх життєвого досвіду і передати
їх на: наступність знань
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Чому деякі люди вмирають молодими? Досвід життя місія вашої душі,
можливо, була завершена на ранній стадії (Дитинство) існування. Всякий раз, коли
місія досвіду життя завершується тіло повинно померти. Ось чому люди
вмирають в різному віці.

душа після введення фізичного тіла дається «Місія» з 1GOD , Місія полягає в
отриманні вказівок «життєвого досвіду». Душа доставляє їх до «чистоті
Масштаб».
душі фізичне тіло є, щоб зробити життя відчуває можливо. Відносини Душі з
його фізичним тілом є летючим і недосконале, як і у Всесвіті.

душа і фізичне тіло є 2 Ангели, покладені на них, як з них Guardian Angel. 1
оберігає місії
(Наприклад, тіло нещасного випадку не є частиною місії, тіло вмирає, то 1 вулиця
Г. Ангел робить диво станеться. І, тіло і місії зберігаються) , Інші тести Angel (Спокуса)
зрілість душі і її моральна сила (Совість) ,

Коли Souls ' місія завершується фізичне тіло вмирає. Душа рухається вгору до
яскравого Духовно-Gate. Темний Духовний Воріт означає «GATEKEEPER Angel»
Надіслати в Душу назад (Неповна місія) ,

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ДУША - Молитва ÿ

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿÿ

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту я відчуваю себе
порожнім, втратив, без мети

Смиренний хранителем опікун, який з усіх сил, щоб бути хорошим дуже
коханою людиною, який виконав свою місію Вогонь вивільняє цю душу
для Судний-Day Унікальна Душа пропущений Для Слави 1GOD і Добра
Людства

Ця молитва говорить після того, як людина померла. Використовується на церемонії
End-порталу в крематорій.
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ГОРЕ
Bereavement стану смутку, бо член родини або друг помер. Коли людина вмирає,
його тіло має розтин, кремацію і майно. Душа починає Afterlife. Люди, які дбають
про покійного знаходяться в стані тяжкої втрати. Bereavement приходить в різних
емоційних стадіях. Найбільш інтенсивне істота Печаль.

ГОРЕ нестерпна душевний біль після втрати. Печаль найболючіше і
будівля характер Життєвий досвід може мати людина. В один момент
все нормально, то ми зазнаємо збитків і майже нестерпний душевний
біль. молитися (Гриф Молитва) продовжуйте молитися. Продовжуйте
молитися через всі стадії горя! Це допомагає!

Перша реакція може бути приголомшений невіри. Це не може бути. «Я не планував це. Ізоляція,
секретність необхідна, млявість нормально.
Наступний гнів відчувається на причини горя, інші, себе, GOD , Скорботний відчуває жаль з приводу
втрачених можливостей. Пускається в жалості до себе, почуття власної провини. Деякі охоплюють
Наркоманія.

Тоді торг з GOD і доля починається. Якщо я обіцяю змінити або зробити ту чи іншу
волю, повернути назад втрату або прибрати біль. Відчай в результаті бажане за
дійсне.
Спогади призводять до спогадів, відображення і переглядає минуле.

Реалізація Втрата тоне в. Оніміння, напади порожнечі, відчаю і депресії
відбуваються.
В кінцевому рахунку управління горе розвивається. Тепер настав час, щоб нормалізувати, відновити
зв'язок з життям навколо вас. Інтерес до окрузі повертається.

Надія повертається і планування стає необхідним. Заново! Друзі, сім'я, спільнота
чекають вашого повернення.
Вийти на вулицю. Життя прекрасне! Птахи співають Сонце світить, вийти & Гармонізація!

Як інші можуть допомогти? Пожвавлення не допомагатиме, співчуття не допоможе, розуміння
не допоможе. Терпіння і підтримка допоможе.

4

співтовариство провінція 15.04.2.1 Н-В-м
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ГОРЕ - Молитва YYY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту ласка
Ласкаво просимо член нашої спільноти Мої очі залиті
сльозами
Моє серце розривається при нестерпного болю ласка, заспокоюють мене,
дай мені надію і мета Ваш покірний вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)

для Слави 1GOD & гарне Людство
Використовуйте цю молитву після втрати коханого 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Тіло людини має початок і кінець. На своєму кінці Душа повинна
бути звільнений. Для того, щоб гарантувати, що душа звільняється і
Afterlife можливо людське тіло повинно бути піддано кремації. Якщо
душа не відпускається, існує в підвішеному стані, як Дух.

кремація не тільки потрібно, щоб звільнити душі, але і для здоров'я. Кремація вогонь
очищає знищення небезпечних бактерій, вірусів, личинок комах і грибків, які можуть
мешкати в організм.

' крематорій » це сервісний центр провінції Public.
Об'єкт управляє морг, Кінцевий портал і садом.
Тут у мертвого розтин трупа, є тариф навернувся і перероблений.

морг: Все померлий транспортуються в морг для розтину.
Розтин має встановити причину смерті, особистість померлого і включають в
токсикології, щоб встановити, чи було тіло заразним в будь-якому випадку, і
може заразити іншу людину. Finding вирішує, що станеться далі.

Природна смерть знахідка, тіло переходить в «End-портал.
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Підозріла смерть знайти тіло переміщається в «КСС» (Кримінальна Lab
дослідження) , Заразна смерть знайти «Провінційні оборони і надзвичайний центр» ( ПРОП
) попереджається. ПРОП піднімає тіло і застосовує відповідний карантин.

Дроблення людського тіла до, під час або після аутопсії аморально злочинно. Дроблення є
видалення Частітела, рідини організму, яйцеклітини і сперматозоїдів. частина тіла
дроблення є злочином: Міссісіпі R7

Кінець порталу: Отримавши тілу палій готує інформацію тіла і розподілу нерухомості
для перегляду. Кожне тіло готується таким же чином, без винятків. голе тіло (Люди
починають життя голяка вони закінчують життя голяка) покрита лляною листа
оливкового кольору з тільки голова видна поміщається в простій картонній труну.

Дата і час перегляду встановлюються будь-яка людина може прийти попрощатися.
Глядачі можуть молитися мовчки, використовуючи Soul Молитва і Пожвавите Гарну молитву або Пожвавите
Bad Молитву , печаль Молитва ,

Палія встановлює дату і час для кремації. загробне життя
місиво утримують за допомогою старійшина від найближчого Збір.

Труну закритий кремація триває.
Звільнена душа входить в висвітлили Духовні ворота
вітатися воротарем ...
Mourners отримують наліт кожного, щоб забрати додому.

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Пожвавите - ДОБРЕ -Prayer YYY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Прохання, що Блага (Ім'я) зробив заслуговує додаткового визнання (Ім'я)
є хороший Людству може запропонувати. Натхнення іншим травня (Ім'я)
відродитися (Число) раз всі радощі Одержувачі добрих справ для
слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується для хорошої людини до або після кремації!
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Пожвавите - BAD -Prayer YYY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Просить про те, що погано (Ім'я) зробив заслуговує додаткового караючи (Ім'я)

представляє Зла пороку на людство огидною гидоти лиходія травня зло (Ім'я)
відродитися (Число) раз все страждання жертв Для Слави 1GOD & гарне
Людство

Ця молитва використовується для Поганого людини до або після кремації!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Крематорій Сад: Тіло повертають через кремації попіл. На
наступний ранок після кремації попіл розкидані по
Crematorian саду.
Зола не може бути відібрана. Вони завжди поширюються по
Крематорій саду.
Примітка! Ув'язнені, які вмирають в реабілітація їх попіл розвіюють над
Крематорій компосту.
кремація інших речей, які живуть застосовується тільки в разі, якщо їх фізична присутність не
використовується в будь-якій формі утилізації. для кремації (Домашні тварини, що-небудь отруйна,
хворий ..) , В основному кремація ж, як і для людей. Ні кремація (Що-небудь їстівне або вторинної
переробки, компостування матеріал ...) ,

кладовищі Похорон язичницький ритуал.
Цвинтарні похорон є неприйнятними, оскільки зростаюче
населення потребує використання землі більш корисним. Цвинтарні
похорон можуть створювати Привиди, не випускаючи
душу. Graveyard похорон схвалені зло елітарного вихваляючись:
Дорогий труну,

дорогий Надгробок, пихатий ландшафтний мавзолей.
Консерванти в харчовій зупинці тіла від розкладання гальмівну повторного
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могил. Graves заохочувати злочину, грабувати і вандалізм.
Забуті могили залучають паразитів, ..

Немає більш нових Graveyards. Існуючі Graveyards закриті і викопали. Залишки повинні
бути піддано кремації і поширюються по Крематорій саду. Земля повинна
використовуватися для інших цілей.

кремація є єдиним прийнятним видом похорону!

Судний день частина «Цикл початку і кінця і утилізації відходів» (День2). Це
другий етап Afterlife.
Фізичне тіло починає життя з моменту зачаття. духовний душа входить в тіло. Фізичне
тіло закінчується смертю. Після смерті душа покидає і голову до світла духовного
воріт. Темний Духовний воріт означає, що душа повертається (Неповна місія) ,

Душа звільняється від молитви і кремації. Якщо він не позбавлений він існує
в підвішеному стані, як Дух. Не випускаючи з душі, використовуючи Молитву
душі і кремації; немає Судного дня. Фізичне тіло повертають, будучи піддано
кремації, перетворилася на попіл. Душа перевтілюється.

Привітавши Soul потім допитаний 1 GOD :
1GOD хоче пояснив, що знання людини постійно накопичується і як це знання
було використано в інтересах місцевого середовища проживання, довкілля та
суспільства.
1GOD хоче пояснив, як його останні повідомлення було почуто і поширюватися.

Тисячі років Зла добігають кінця. 1GOD хоче пояснив, як людина допоміг
Cage Злого.
Примітка ! Душа не може використовувати прийменники, грати німий або брехати 1GOD.
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Після пояснення Душі вихваляються 1GOD за його добрі
справи і догану за невдачі. Душа рухається по чистоті ваги

Підготовка до Судного дня!
Вчіться тоді Навчи; шукати, прибуток, застосовувати знання всіх свої живі. Використовуйте всі
знання, щоб жити в гармонії з самими собою, сім'ями, громадою та навколишнім середовищем. Потім
передати життєвий досвід як безперервність знань (Сім'я, робота) ,

Читайте, дотримуйтесь (Багаторазово читати, засвоювати, думати, потім діяти) , сприяти (Скажіть усім) " законодавець
Manifest " 1GOD » s Останнім «повідомлення»!

Ігноруйте всі інші релігійні видання.

БУДЬ ХОРОШИМ PUNISHEVIL
A «Purity Scale» важить добрі справи душі, і це погані
вчинки. Це робить Soul знову пережити цю справу. життєвий
досвід душі переносяться в «Life Experience Vault.

Рятувальний досвід Душі передаються на Чистота-Терези:
Ліва сторона заходи добре справи

Правильні заходи з боку неправди

Ліва сторона вниз ( EEE ) ви зробили більше добре ,
Ваша душа знову переживає всі хороші речі, які ви зробили і добрі почуття, що одержувач вашого
доброго вчинку повстяним. Ваша душа буде не тільки пережити хороші почуття, що одержувач
вашого доброго вчинку відчував, але і радість його / її сім'я, друзі і домашні тварини, повсть. Ваші
добрі почуття можуть бути продовжені молитви від одержувача ваше добре діло питаючи 1 GOD помножити
відродитися добре досвід.

Права сторона вниз ( EEE ) ви зробили більше поганий справи.

Ви будете переживати страждання і біль ваші жертви відчували. Ви не тільки пережити
страждання і біль вашої безпосередньої жертви, а й страждання і біль непрямих жертв (Сім'я,
друзі, домашні тварини ...) ,
Ваша агонія може бути продовжена на молитвах від жертв запитувачів 1 GOD множитися пережити
погані справи. наприклад, Джон Говард Bully з Даун
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під. Тиран, який вторгся в 4 країни з її кримінальним Mates. Вони гвалтували,
катували, постраждалі і загиблі (Дитина, діти, матері, батьки, бабусі і дідусі) 10-х
тисяч чоловік. Зруйновані і розграбовані робочі місця, школи та будинку залишаючи
100-х тисяч бездомних і мільйони стали біженцями. Зло Johnwill пережити кожен, і
кожен страждає все мільйони з них. молилася Custodian Гардіан, вони попросили 1GOD
слухати нашу Пожвавите Bad молитви.

Коли переживаючи зупиняє Soul » s поточна
пам'ять стирається і переносили в
Рятувальний досвід Vault.
Душа тепер перевтілюється і входить в нову форму фізичного життя.

REINCARNATION
Реінкарнація повинен бути використаний в якості навчання по душа з метою стати Ангелом.
Будучи Apprentice Душа знаходиться на кривій навчання, схильної до помилок. В результаті
життєвого досвіду не може жити до свого повного потенціалу. Подібний життєвий досвід повинен
бути випробуваний.
Попередній досвід життя може бути отриманий від будь-якого виду форми
життя (Бактерії, комах, рослин, тварин, людини) ,

Минулий життєвий досвід і будь-які незавершений використовується для
визначення наступної місії душа, і в яку формі життя він перетворився (Не
обов'язково людина) ,

душа » s Життєвий досвід накопичується до тих пір, поки досить для
завершення учнівства і стати Ангелом.
Примітка! Реінкарнація закінчується, коли душа стає ангел
( одвічний ) з інфінітивом загробного життя в НЕБО ,

ANGEL
Нещодавно кваліфікований Ангел Вітав на небо 1GOD , стає
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Вічні і дані небесні радощі 1-й з них в даний час ' Ангел охоронець ». Кожен раз,
коли новий ангел стає Вічним. Існує велика meriment (Музика, спів, танці, сміх, ..) на
небесах.
' Ангел охоронець ' ( GA) стежити, як Місія Душі прогресує. GA
втручається, коли душа бродячі від своєї місії або подій
загрожують його місію. методи GA втручання: совість, чудеса,
бачення.
Примітка ! GA є єдиними Ангели, які можуть змусити себе
побачити на людях і всіх живих істот.

Душа і її фізичний супутник (Корпус) є 2 Guardian Angel, покладені на них. 1
оберігає місію інших тестів (Спокуса)
зрілість душі і її моральна сила (Совість) ,
Душа завершила свою місію, а, Ангел охоронець
розповідає, що Судний день неминучий. Фольклор описує цю
поведінку Ангела Хоронителя, як жнець або Ангел Смерті! Душа
ріже його зв'язок з тілом. Флешбеки відбувається душа починає
рухатися в напрямку теплого яскравого світла все охоплює.

воротар розглядає доцільність внесення вітати Soul або відправити його назад.

Gatekeeper перевіряє кожну вхідну Душу, якщо він завершив це
Місія і пов'язано, щоб увійти. Якщо місія буде незавершеним
душа повертається в тіло (Не тіло, щоб повернутися назад, не
буде призначений новий корпус) ,

воротар адмініструвати Судний день, чистота-Scale, досвід життя
Vault і контролювати Гардіан-Angel.

Є інший Ангел ( занадто складні для розуміння людей)
1GOD-х Духовно-Всесвіт "НЕБО»
Небеса де покійних стати "Eternal"
1GOD називає Вічний: «АНГЕЛ»
1GOD у Всесвіті хоче більше Ангелів!
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померлий
Померлий має спільноти загробного: Нерухомість,
знання Безперервність, спадщина і традиції. Майно
переходить на накопичені знання, життєвий досвід,
традиції, сімейні традиції і пам'ятні речі. Estate не
проходить по позиції (Закінчується смертю) , Power
(Закінчується смертю) , Все багатство переходить в
державні доходи.

Померлий підняв дітей (Власні, прийнята, приймальня)
стає 'Immortal'! Ті, хто не зробив, «не робити»! Діти роблять ви Immortal "!

останні повідомлення 1GOD, в Законодавець Manifest
кінець
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