Apakah Humanisme Standar?!
Humanisme adalah keyakinan standar internasional pertama dari 3 milenium, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan
potensi untuk membawa perdamaian & keadilan ... Dengan slogan: "Kita perlu dunia terbaik, karena kita adalah Manusia terbaik - 7
miliar manusia "

Humanisme standar dari kepercayaan bahwa:
(Perhatian inti dari Humanisme Standard)

1 / Manusia selalu hidup dalam situasi primitif dan dunia! Tidak ada ideologi atau sistem bisa menyelamatkan nya /
hidupnya dalam realitas, sehingga semua kegagalan tetap belum terpecahkan sampai sekarang!
2 / untuk menyelamatkan hidup manusia Humanisme Standar membekali manusia dengan prinsip-prinsip lima dalam rangka
untuk memulai hidup baru tidak kompatibel dalam kemajuan dan alam! Perbedaannya akan seperti primitif ke dunia maju.
Mereka adalah:
1 / Ada sebuah sumber kebenaran untuk bersatu dan menutupi umat manusia di bawah kebenaran ...
2 / Setiap orang berhak untuk memilih / nya perjalanan hidup ...
3 / Semua harus disebutkan dan dihormati dalam budaya universal umat manusia ...
4 / Kita perlu sebuah organisasi internasional yang sempurna untuk melindungi kita ...
5 / Kami adalah makhluk, bersih murni dan bijaksana di bumi ini ...
(Humanisme Standar pendukung "Identitas Dua Lapisan" bagi setiap manusia, pertama: dengan melengkapi semua dengan lima prinsip itu
dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan aturan, dll penindasan dari kehidupan mereka dan, Kedua: dengan menyatakan siapa saja
untuk hidup sesuai ke / keyakinannya dan budaya - pada bentuk yang terbaik - di dunia yang aman dengan dukungan dan administrasi
Masyarakat Manusia di seluruh dunia Standar).

3 / Seluruh Dunia Masyarakat Manusia Standar dengan percaya lima fakta kehidupan atas manusia akan membawa dan
mengelola kehidupan yang sempurna dibayangkan terbaik bagi umat manusia dalam milenium ketiga.

Filsafat Humanisme Standar
(Konsep dan tujuan Humanisme Standar)

Percayalah pada:
1 / Allah (Universal Kebenaran, Pencipta, Energi & Teman ...) yang menunjukkan Hakikat melalui semua cinta damai dan
Keadilan-mencari agama, kepercayaan & ide-ide (agama, sosial & politik) ...
2 / Ada Lima Fakta kehidupan atas manusia ada dalam hidup kita (benar-benar sama dan seimbang; setiap
ketidakseimbangan antara pentingnya dari mereka tidak akan memungkinkan kehidupan manusia yang sempurna dan benar
dan tidak mengizinkan untuk lulus kehidupan manusia ke tingkat tertinggi dari kemajuan dalam hidup ini dan kehidupan
lain kami setelah kematian!).
Mereka adalah:
A / Agama & kepercayaan ...
B / Politik & manajemen ...
C / Budaya & keindahan hidup kita ...
D / Pengetahuan & ilmu ...
E / Ekonomi & perdagangan ...
Ini berarti kesetaraan dan penghormatan kepada semua memiliki dan keinginan kita ...
(Semua yang lain kami memiliki kehidupan adalah subkategori dari lima fakta atas ...)

3 / penindasan dan kebodohan dari 10 persen dari kita (para setan 10 persen) selalu merusak ini 5 fakta atas kehidupan
manusia, untuk menderita manusia dan merusak kehidupan kita ...
4 / Untuk menyimpan hidup kita dan untuk lulus kehidupan manusia dengan situasi yang paling sempurna - di dunia ini dan
setelah kehidupan - orang 70 persen yang positif (Yang tinggal di semua negara dengan cinta damai dan keadilan-mencari
agama, keyakinan dan gagasan) + 20 persen yang netral di antara kita, perlu bersatu di bawah dan di seluruh dunia
Humanisme Standar Standar Organisasi Masyarakat Manusia (Dengan menjaga dan melindungi semua kami memiliki)
untuk mengakhiri gagal ribuan tahun dan salah urus kehidupan manusia dan membuat mimpi Perdamaian dan, Keadilan
kemajuan kehidupan manusia untuk menjadi manusia sejati dan akhirnya melewati tujuan eksistensi ...
5 Humanisme / Standar adalah kepercayaan sosial dan universal kehidupan manusia di milenium ketiga untuk menutupi dan
mengelola hidup kita dengan melindungi dan menghormati SEMUA ... dalam rangka untuk menghilangkan aturan
kebodohan dan penindasan setan 10 persen dan karena itu untuk memulai kami yang canggih dan lengkap hidup ...
Dengan memperbaiki dan mengelola kehidupan maju (baik dalam kehidupan individu dan sosial) di dunia ini kita akan siap
untuk melangkah dalam dunia lain dan kehidupan dalam standar tertinggi dan kapasitas, jika hasil dari kehidupan kita - di bagian
individu dan sosial - tidak akan lengkap, miskin dan tidak persis sesuai dengan tujuan penciptaan dan eksistensi kami.

Tujuan utama dan tujuan Humanisme Standar berubah dan mengubah bentuk primitif dan hakikat kehidupan
manusia (bentuk siklus hidup oleh aturan penindas dan kebodohan di bumi ini) dengan bentuk standardisasi dan alam;
(melangkah keluar dari primitif siklus hidup dan berkembang langkah demi langkah untuk tingkat yang lebih tinggi dan
standar hidup manusia ...).
Voting untuk Humanisme Standar, suara apapun akan membuat dunia lebih dekat kepada apa yang kita benar-benar layak.
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