Jaka jest standardowa humanizmu?
Standardowy Humanizm jest pierwszym międzynarodowym wiara 3 tysiąclecia, obejmujący wszystkie aspekty ludzkiego życia i
potencjalnych, aby przynieść pokój i sprawiedliwość ... Z hasłem: "Musimy najlepszy świat, bo jesteśmy najlepsi ludźmi - 7 miliardów ludzi "

Standardowy Humanizm jest tego przekonania, że:
(Główny problem z normą humanizmu)

1 / Człowiek zawsze żył w prymitywnych sytuacji i świata! Żadna ideologia czy system może uratować jego / jej życie w
rzeczywistości, więc wszystkie błędy pozostały nierozwiązane do tej pory!
2 / do ratowania ludzkiego życia Humanizm Standardowe wyposażenie ludzi z jego pięciu zasad, aby rozpocząć nowe życie
niezgodne w toku i natury! Różnica będzie jak prymitywnych do zaawansowanych na świecie.
Są to:

1 / Jest źródłem prawdy zjednoczyć się i obejmuje ludzkość w sprawiedliwości ...
2 / Każdy ma prawo do wyboru swojego sposobu życia ...
3 / Wszystkie powinny być wymienione i szanowane w kulturze uniwersalnej ludzkości ...
4 / Musimy doskonałą organizację międzynarodową, aby chronić nas ...
5 / Jesteśmy czyste, czyste i mądra istota na tej ziemi ...

(Standard Humanizm opowiada się za "Tożsamość dwóch warstw" dla każdego człowieka, Po pierwsze: poprzez wyposażenie wszystkich z pięć
zasad to w celu wyeliminowania zasady niewiedzy itp. ucisk z ich życia, a po drugie: poprzez domaganie się ktoś, by żyć zgodnie do jego / jej
wiara i kultury - w jej najlepszej formie - w bezpiecznym świecie dzięki wsparciu i administracji na całym świecie standard społeczeństwa
ludzkiego).

3 / światowy standard Human Society wierzą w pięciu najlepszych fakty ludzkie życie przyniesie i administrowania
najlepiej doskonałe życie sobie wyobrazić, aby ludzkość w trzecie tysiąclecie.

Filozofia Standard Humanizm
(Koncepcja i obiektywne normy Humanizm)

Uwierz w:
1 / Boga (prawdy uniwersalnej, Stwórcy, Energy & Friend ...), która objawia się przez wszystkie miłujące pokój i
sprawiedliwość poszukiwania religii, wierzeń i idei (religijnej, społecznej i politycznej) ...
2 / Istnieje pięć najlepszych ludzi Fakty życiu nie w naszym życiu (absolutnie równi i zrównoważony; nierównowagi
między znaczenie z nich nie pozwoli na doskonałe i prawidłowe ludzkiego życia i nie pozwala przejść ludzkiego życia do
jego najwyższy poziom postępu w to życie i nasze inne życie po śmierci!).
Są to:
A / Religie i wierzenia ...
B / Polityka i zarządzanie ...
C / Kultur i piękno naszego życia ...
D / Wiedza i nauk ...
E / Gospodarka i handel ...

Oznacza to, równości i szacunku dla wszystkich naszych pragnień i po ...

(Wszystkie inne posiadające życia są podkategorie z tych pięciu faktów góry ...)

3 / ucisku i niewiedzy o 10 procent z nas (Satanic 10 procent) zawsze zniszczyć tych 5 najlepszych ludzi fakty życia,
cierpienia ludzkości i zniszczyć nasze życie ...
4 / Aby zapisać nasze życie i przekazać ludzkości życia jego sytuacji najbardziej doskonały - w tym świecie i po życiu - 70
procent pozytywnych ludzi (które żyją we wszystkich narodach z każdym miłujący pokój i sprawiedliwość poszukiwania
religii, wierzeń i idei) + 20 proc neutralne wśród nas, musi być zjednoczona pod standardowa Humanizm i światowy
standard Człowieka Organizacji Society (Poprzez utrzymanie i ochronę wszystkich naszych konieczności) do końca roku
tysiące awarii i niegospodarność ludzkiego życia i sprawiają, że marzenie o pokoju, sprawiedliwości i Postęp ludzkości
życia stać się prawdziwym i ostatecznie ludzkość przechodzi przez swój cel istnienia ...
5 / Standard Humanizm społecznych i powszechnego przekonania życia człowieka w trzecim tysiącleciu na pokrycie i
zarządzać naszym życiu poprzez ochronę i poszanowanie ALL ... w celu wyeliminowania zasady ignorancja i ucisk Satanic
10 procent, a więc do rozpoczęcia zaawansowanych i pełne życia ...
Dokonując sprostowania i zarządzanie zaawansowane życia (zarówno w życiu indywidualnym i społecznym) w tym
świecie nie być gotowi do kroku w innych światach i mieszka w najwyższych standardów i możliwości, w przeciwnym
razie wynikiem naszego życia - w części indywidualnego i społecznego - byłoby niepełne, ubogie i nie dokładnie według
potrzeb naszego stworzenia i istnienia ...
Głównym celem i celem standardowa Humanizm zmienia się i obracając prymitywną formę i charakter ludzkiego
życia (cyklicznej formy przetrwania przez rządy prześladowców i ignorancja na tej ziemi) do formularza standaryzacji i
przyrody; (wychodząc z pierwotnego cykliczne życia i coraz krok po kroku do wyższych poziomów i standardów życia
człowieka ...).
Głosuj na standardowe Humanizm, każdy głos będzie na świecie bliżej, co tak naprawdę zasługują.
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