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Menneskeheden

Skæbne
Rumforskning, kolonisering menneskehedens skæbne

1 GUD skabte det fysiske univers og valgte menneskeheden til at blive
dens vogter (Rul 1 Tro 2). 1 GUD vil have mennesker til at formere sig,
udforske og kolonisere det ydre rum. Universet Guardian Guardians
leverer vejledning, lov til udforskning af rummet, kolonisering.
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Bemærk! Jordens måne er et fristed. Ingen kolonisering!
Intet militær! Ingen minedrift! Ingen permanent baserede
forbindelser! Hver provins installerer et
dataindsamlingsmodul på månen.7 rumhavne kredser om
månen. Rangers flyver ned for at vedligeholde moduler.
Besøgende opholder sig i rumhavnen og er ikke tilladt på
månens overflade.
Forlader månen som den er. Er en menneskelig overlevelsesfærdighed.

Inden rumkolonisering kommer
rumforskning. Hver provins bygger og
sætter en 'rumforskningshavn' i kredsløb
(SX p)..Al udforskning initieres fra SX s.
Rumforskning, kolonisering har brug for regler leveret
og implementeret af de 7 provinser, der opererer med
en pladsefterforskningsdomstol (S-XC).

SX Tidslinje er viden-kontinuitet.
Guardian Guardian fejrer udforskning af rummet, kolonisering med et
sjovt dagstema. Fejr med os! 8.1.7. Universets dagN-pengeautomat
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Univers Bøn

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. tak) Tak fordi du
valgte menneskeheden til at være vogter af det fysiske
univers
Løfter om at være depotmand for menneskeheden og
planeten Jorden lover at kolonisere universet og blive dets
depotbeder om hjælp til at opfylde menneskehedens skæbne
til ære for 1 GUD & menneskehedens gode

Denne bøn bruges på universets dag og efter behov!

Der er ikke plads til VOLD i
rumforskning, kolonisering

E
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