1 GOD 1 NIỀM TIN 1 Giáo Vũ trụ giám sát Guardians

Humankinds
Định mệnh

thám hiểm vũ trụ, thuộc địa humankinds mệnh

1GOD tạo ra Vũ Trụ & chọn nhân loại để trở thành
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Giám sát của vũ trụ vật lý (Scroll 1 Niềm tin 2) . 1GOD muốn con người để nhân & cư
không gian & trở thành người chăm sóc của vũ trụ vật lý. Vũ trụ giám sát Guardians
hướng dẫn cung cấp &
pháp luật cho thám hiểm vũ trụ.

Chú thích! Mặt trăng của Trái Đất là một Sanctuary. Không thực dân! quân sự Không! Không khai
thác! Không hợp chất dựa vĩnh viễn! Mỗi tỉnh cài đặt một module dữ liệu thu thập trên mặt trăng. 7
cổng không gian quỹ đạo mặt trăng. Rangers bay xuống để duy trì mô-đun. Visiters ở lại tại cảng
không gian & không được phép trên bề mặt mặt trăng. Rời khỏi mặt trăng như vậy. Là một kỹ năng
sinh tồn của con người.

Trước khi thực dân gian đến thám hiểm vũ trụ.
Mỗi tỉnh xây dựng & đưa vào quỹ đạo một 'S-Xp (Cổng Spacethăm dò) '. . Tất cả các thăm dò được bắt đầu từ SX p' S.

thám hiểm vũ trụ & thực dân cần quy định cung cấp & thực
hiện bởi 7 tỉnh người vận hành một thăm dò Tòa án không
gian (S-XC) .
SX- Timeline là tri thức liên tục.
Người giám hộ người giám hộ chào mừng thăm dò vũ trụ & thực dân với Funday-theme. Chúc
mừng với chúng tôi!

8.1.7. vũ trụ ngày lễ kỷ niệm
1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn! Y

New-Age quản lý thời gian

Y

yyyy

UNIVERSE Cầu nguyện Celebrate Universe ngày 8.1.7.
kính thưa 1 GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn lựa chọn
nhân loại được giám sát của vũ trụ vật lý
Cam kết sẽ giám sát của Nhân loại & Planet Earth cam kết cư Vũ trụ &
trở thành giám sát nó yêu cầu giúp đỡ trong việc thực hiện mệnh của
nhân loại Đối với Glory of 1 THƯỢNG ĐẾ & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên vũ trụ ngày & Khi cần thiết!
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Không có chỗ cho bạo lực trong không
gian thăm dò &
Space-thực dân

en

Kết thúc.
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