Wat is die Standaard Humanisme?!
Standard humanisme is die eerste internasionale geloof van die 3de millennium, wat al die aspekte van die menslike lewe en die
potensiaal het om vrede en geregtigheid te bring ... Met die slagspreuk: "Ons moet die beste van die wêreld, want ons is die beste mens 7 miljard mense"

Standard humanisme is van die oortuiging dat:
(Die kern van die saak van Standard humanisme)

1 / Die mensdom het nog altyd geleef het in 'n primitiewe situasie en die wêreld! Geen ideologie of stelsel kan red sy / haar
lewe in die werklikheid, sodat al die mislukkings tot nou toe nog nie opgelos!
2 / te red menslike lewe Standard Humanisme toerus om die mensdom met sy vyf beginsels om te begin 'n nuwe lewe stryd
is aan die gang en die natuur! Die verskil sal wees soos 'n primitiewe tot' n gevorderde wêreld.
Hulle is:
1 / Daar is 'n bron van waarheid te verenig en dek van die mensdom onder die geregtigheid...
2 / Elkeen het die reg om sy / haar manier van lewe te kies...
3 / Almal moet genoem word en gerespekteer word in die universele kultuur van die mensdom...
4 / Ons moet 'n perfekte internasionale organisasie om ons te beskerm...
5 / Ons is skoon, suiwer en wyse wese op hierdie aarde ...
(Standard Humanisme bepleit 'n "twee lae identiteit" vir elke mens, Eerste: deur te rus met vyf beginsels van om die reëls van onkunde,
onderdrukking, ens uit hul lewe en Tweede uit te skakel deur aan te dring om iemand te leef volgens sy / haar geloof en kultuur - op sy beste
vorm - in 'n veilige wêreld deur die ondersteuning en die administrasie van die standaard wat wêreldwyd die menslike samelewing).

3 / Global Standard menslike samelewing glo in vyf top menslike lewe feite sal die beste volmaakte lewe denkbaar aan die
mensdom in die derde millennium te bring en te administreer.

Filosofie van Standard humanisme
(Fase en die doel van die Standard Humanisme)

Glo in:
1 / God (universele waarheid, die Skepper, energie en vriend ...) wat deur almal vredeliewende en Justisie-soek na
godsdienste, oortuigings en idees (godsdienstige, sosiale en politieke) ...
2 / Daar is vyf menslike lewe Feite daar in ons lewe (absoluut gelyk en gebalanseerde, 'n wanbalans tussen die
belangrikheid van hulle sou nie toelaat dat' n volmaakte en korrekte menslike lewe en sal nie toelaat dat die menslike lewe
te gee aan die hoogste vlakke van vooruitgang in hierdie lewe en ons ander lewe na die dood!).
Hulle is:
A / gelowe en oortuigings ...
B / politiek & bestuur ...
C / kulture en skoonheid van ons lewe ...
D / Kennis en wetenskap ...
E / Ekonomie & ambagte ...
Dit beteken gelykheid en respek vir al ons en begeertes ...
(Al ons ander van die lewe is subkategorieë van hierdie vyf top feite ...)

3 / die onderdrukking en die onkunde van 10 persent van ons (die Sataniese 10 persent) het altyd ruïneer hierdie 5 bo
menslike lewe feite, om die mensdom te ly en ons lewe te beskadig ...
4 / ons lewe Om te red en die mens se lewe te gee aan die mees perfekte situasie in hierdie wêreld en na die lewe - 70
persent positiewe mense (Watter leef in al die nasies met 'n vrede-liefdevolle en Justisie-soek na godsdiens, geloof en die
idee) + 20% neutraal diegene onder ons, moet verenig onder die vaandel Humanisme en wêreldwye standaard menslike
organisasie nie (deur dit te hou en die beskerming van al ons) duisende jaar mislukking en wanbestuur van die menslike
lewe te beëindig en die droom van vrede te maak, geregtigheid en menslike lewe vordering waar te word en uiteindelik die
mensdom deur die doel van die bestaan ...
5 / Standard Humanisme is die sosiale en universele geloof van die menslike lewe in die derde millennium te dek en beheer
van ons lewe deur die beskerming van en respek vir alle ... in om die oppergesag van die onkunde en die onderdrukking van
die Sataniese 10 persent uit te skakel en dus ons gevorderde en te begin volledige lewe ...
Deur slegs en die bestuur van 'n gevorderde lewe (beide in die individuele en sosiale lewe) in hierdie wêreld is ons gereed
sal wees om te stap in die ander wêrelde en lewe in die hoogste standaarde en vermoëns, anders is die resultaat van ons lewe
in individuele en sosiale dele - sou wees onvolledig, arm en nie presies volgens die doel van ons skepping en bestaan ...
Die hoofdoelstelling en doel van Standard humanisme is besig om te verander en die draai van die primitiewe vorm
en aard van die menslike lewe (die sikliese vorm van oorlewing deur die oppergesag van die onderdrukkers en onkunde op
hierdie aarde) aan die vorm en aard van die standaardisering (Stepping Out van die primitiewe sikliese lewe en groei
stap vir stap na die hoër vlakke en standaarde van die menslike lewe ...).
Vote for Standard Humanism, any vote will make the world nearer to what we really deserve.
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