ما هو المعيار االنسانيه؟
اإلنسانية هو معيار االعتقاد الدولي األول من األلفية  ،3التي تغطي جميع جوانب الحياة البشرية وإمكانات لتحقيق السالم والعدالة  ...مع شعار" :نحن بحاجة
إلى أفضل العالم ،ألننا أفضل البشر  7 -بليون من البشر "

اإلنسانية هو معيار من هذا االعتقاد ما يلي:
(إن الهاجس األساسي االنسانيه قياسي)

 / 1لقد عاش بشرية دائما في حالة بدائية والعالم! أي فكر أو نظام يمكن أن ينقذ له  /لها في واقع الحياة  ،لذلك بقيت دون حل جميع االخفاقات حتى اآلن!
 / 2إلنقاذ حياة اإلنسان األنسية تجهيز قياسي البشرية مع مبادئها الخمسة من أجل بدء حياة جديدة غير متوافقة في التقدم والطبيعة! فإن الفرق يكون مثل البدائية إلى
العالم المتقدم.
وهم:
 / 1هناك مصدر للحقيقة لتوحيد وتغطية بشرية تحت البر ...
 / 2لكل شخص الحق في أن يختار له  /لها طريقة للعيش ...
 / 3وتجدر اإلشارة كل ومحترمة في الثقافة العالمية للبشرية ...
 / 4ونحن بحاجة إلى منظمة دولية لحماية مثالية لنا ...
 / 5نحن نظيفة ،ونقية والحكمة مخلوق على هذه األرض ...
)األنسية قياسي يدعو إلى "الهوية طبقتين" لكل إنسان  ،أوال :من خالل تزويد جميع مع خمسة مبادئ هذا التعاون من أجل القضاء على قواعد الجهل والقهر الخ من حياتهم  ،وثانيا :أي
شخص من خالل اإلصرار على العيش وفقا العتقاده لها  /والثقافة  --في أفضل شكل لها  --في عالم آمن من خالل دعم وإدارة المجتمع في جميع أنحاء العالم اإلنسان قياسي(.

 / 3وسوف جمعية اإلنسان في جميع أنحاء العالم من قبل ستاندرد يؤمنون أفضل خمس حقائق الحياة البشرية وتحقيق إدارة أفضل حياة مثالية يمكن تصورها
للبشرية في األلفية الثالثة.

فلسفة األنسية قياسي
)المفهوم والهدف من األنسية قياسي(

نعتقد في:
 / 1هللا (يونيفرسال الحقيقة  ،الخالق  ،طاقة وصديق )...والذي يعبر عن نفسه من خالل كل محب للسالم والعدالة التي تسعى ...األديان والمعتقدات واألفكار
(الدينية واالجتماعية والسياسية)
 / 2هناك خمسة من كبار حقائق الحياة البشرية هناك في حياتنا (على قدم المساواة تماما ومتوازنة ؛ أي خلل بين أهمية لن تسمح لهم حياة كاملة وصحيحة ،
واإلنسان لن تسمح لتمرير حياة اإلنسان إلى مستويات أعلى مستوى من التقدم في هذه الحياة وحياتنا األخرى بعد الموت!).
وهم:
 /Aواألديان  /والمعتقدات...
 /Bالسياسة واإلدارة...
 /Cثقافات والجمال في حياتنا...
 /Dالمعارف والعلوم...
 /Eاالقتصاد والحرف...
وهذا يعني المساواة واالحترام للجميع وجود لدينا والرغبات...
(جميع المناطق األخرى لدينا وجود في الحياة هي فئات فرعية من هذه الحقائق الخمسة االوائل)...

 / 3الظلم والجهل من  11في المئة منا (من  11في المئة شيطانية) الخراب دائما هذه أعلى  5حقائق الحياة البشرية  ،وتعاني من أضرار بشرية وحياتنا...
 / 4لحفظ حياتنا ولتمرير حياة البشرية في حالتها األكثر مثالية  --في هذا العالم  ،وبعد الحياة  --الشعب  01في المئة االيجابية (التي تعيش في جميع الدول مع أي
محب للسالم والعدالة التي تسعى الدين والعقيدة والفكرة)  21 +في المئة منها محايد بيننا  ،في حاجة إلى أن يكون متحدا تحت األنسية الموحدة والموحدة في جميع
أنحاء العالم منظمة مجتمع اإلنسان (عن طريق الحفاظ على وحماية جميع لدينا وجود) إلى نهاية السنة آالف الفشل وسوء االدارة في األرواح البشرية وتجعل من
حلم السالم والعدل و تقدم الحياة البشرية لتصبح في نهاية المطاف بشرية حقيقية ويمر الهدف من وجودها...
 / 5االنسانيه قياسي هو االعتقاد االجتماعية والعالمية للحياة البشرية في األلفية الثالثة لتغطية وإدارة حياتنا من خالل حماية واحترام جميع ...من أجل القضاء على
سيادة الجهل والقهر من  11في المئة شيطانية  ،وبالتالي لبدء المتقدمة لدينا و حياة كاملة...
عن طريق تصحيح وإدارة حياة متقدمة (سواء في الحياة الفردية واالجتماعية) في هذا العالم سوف نكون على استعداد لخطوة في عوالم أخرى ويعيش في أعلى
مستويات وقدرات  ،وإال فإن النتيجة في حياتنا  --في أجزاء الفردية واالجتماعية  --ستكون ناقصة وفقيرة وليس وفقا بالضبط الغرض من صنع أيدينا وجود...
الهدف الرئيسي والغرض من األنسية قياسي هو تغيير وتحويل الشكل البدائي وطبيعة الحياة البشرية (النموذج الدوري للبقاء على قيد الحياة لسيادة الظلمة
والجهل على هذه األرض) لتوحيد شكل وطبيعة ( ،الخروج من البدائية الدوري الحياة وتزايد خطوة بخطوة إلى أعلى المستويات  ،ومستويات معيشة اإلنسان.)...
التصويت لصالح االنسانيه قياسي  ،فإن أي تصويت جعل العالم أقرب إلى ما نستحقه حقا.
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