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humanidades

Destino
A exploração do espaço, a colonização humanidades Destino

1GOD criou o Universo e selecionado a humanidade para se tornar
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Custodian do universo físico (Rolo uma crença 2) . 1GOD quer os seres humanos a se
multiplicar e colonizar o espaço e se tornar Guardiões do Universo físico. orientação de
alimentação universo Custodian Guardians &
lei para a exploração espacial.
Nota! Lua da Terra é um Santuário. Sem colonização! Nenhum militar! Sem mineração! Não
compostos à base permanente! Cada Província instala um módulo de recolha de dados sobre a lua. 7
portos espaciais orbitam a lua. Rangers voar baixo para manter módulos. Visiters permanecer no
porto espacial e não são permitidos na superfície da lua. Deixando a lua como é. É uma habilidade
de sobrevivência humana.

Antes da colonização do espaço vem de exploração espacial.

Cada Província construir e colocar em órbita um 'S-Xp (Porta
Space-Exploração) '. . Tudo exploração é iniciada a partir do SX p' s.

exploração e colonização espacial precisam de regras fornecidos e
implementados pelas 7 Províncias que operam um Tribunal
Exploração Espacial (S-XC) .

SX- Timeline é Conhecimento-Continuidade.

Custodian Guardião celebrar espaço exploração e colonização com Funday-tema.
Comemore com a gente!

8.1.7. Universo dia celebrações
1GOD está à espera de ouvir de você! S

Nova Era tempo de gerenciamento

S

SSS

UNIVERSO Oração Celebre Universo dia 8.1.7.
querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por selecionar Humanidade
para ser Custodian do universo físico
Compromete-se a ser Custodian da Humanidade & Planeta Terra
compromete-se a colonizar o universo e tornar a sua Custodian pede ajuda no
cumprimento Destino da Humanidade Para a Glória de 1 DEUS & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia Universo & como necessário!
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Não há lugar para a violência no
espaço-exploração &
Space-colonização

en
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Fim.
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