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Humankinds
Lotsbestemming

Ruimte exploratie, kolonisatie humankinds Destiny

1GOD creëerde het heelal en gekozen de mensheid te worden

1

1 GOD Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn! Provincie 14.12.3.1
N-bij-m www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians

Bewaarder van het fysieke universum (Rol 1 geloof 2) . 1GOD wil de mens om zich te
vermenigvuldigen en koloniseren ruimte en worden beheerders van het fysieke universum. Universe
Custodian Guardians levering begeleiding &
wet voor de verkenning van de ruimte.
Notitie! De Maan is een Sanctuary. Geen kolonisatie! Geen militaire! Geen mijnbouw! Geen permanente
verbindingen op basis van! Elke provincie installeert een verzameling van gegevens module op de maan. 7
ruimtehavens de baan van de maan. Rangers naar beneden vliegen om modules te behouden. Bezoekersaantallen
verblijf in de ruimte haven en zijn niet toegestaan op het maanoppervlak. Het verlaten van de maan zoals het is. Is
een menselijke overleving vaardigheid.

Voordat ruimte kolonisatie komt verkenning van de ruimte.
Elke provincie bouwen & put in een baan om een 'S-Xp (Space-Exploration
poort) '. . Alle verkenning wordt geïnitieerd vanuit de SX p' s.

Verkenning van de ruimte en kolonisatie hebben regels nodig geleverd en
geïmplementeerd door de 7 Provinciën, die een Space Exploration Court
opereren (S-XC) .

SX- Timeline is Kennis-Continuity.
Bewaarder Guardian vieren exploratie van de ruimte en kolonisatie met
Funday-thema. Vier met ons!

8.1.7. Universum dag Celebrations

1GOD wacht om van u te horen! J

New-Age time-management

J

JJJJ

UNIVERSUM Gebed Vier Universe dag 8.1.7.
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st name) Dank U voor de mensheid te
selecteren om Bewaarder van de fysieke heelal
Toezeggingen te zijn Bewaarder van de Mensheid & Aarde Panden te
koloniseren het Universum & geworden zijn Bewaarder vraagt om hulp bij het
vervullen van de mensheid Destiny voor de glorie van 1 GOD & de Goede van de
Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Universe Day En als dat nodig is!
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Er is geen ruimte voor geweld in de
ruimte-exploratie &
Space-kolonisatie

en

Einde.
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