Vad är standard Humanism?
Standard Humanismen är den första internationella tron på 3: e årtusendet, som täcker alla aspekter av mänskligt liv och potential att
skapa fred och rättvisa ... Med parollen: "Vi behöver de bästa i världen, eftersom vi är de bästa människor - 7 miljarder människor "

Standard Humanism är av denna uppfattning att:
(Kärnan oro Standard Humanism)

1 / Människan har alltid levt i en primitiv situation och världen! Ingen ideologi eller system skulle kunna rädda hans /
hennes liv i verkligheten, så alla misslyckanden förblev olösta fram till nu!
2 / att rädda människoliv Standard Humanismen utrusta människor med sina fem principer för att börja ett nytt liv strider
pågår och naturen! Skillnaden skulle vara som en primitiv till en avancerad värld.
De är:
1 / Det är en källa till sanning att förena och täcka mänskligheten i rättfärdighet ...
2 / Var och en har rätt att välja hans / hennes sätt att leva ...
3 / Alla bör nämnas och respekterad i universell kultur för mänskligheten ...
4 / Vi behöver en perfekt internationell organisation för att skydda oss ...
5 / Vi är rena, rena och klok varelse på denna jord ...
(Standard Humanismen förespråkar en "två lager Identity" för varje människa, det första: genom att utrusta alla med fem principer för den för att
eliminera regler av okunnighet, förtryck etc. från deras liv och för det andra: genom att insistera någon att leva efter till hans / hennes tro och
kultur - i sin bästa form - i en trygg värld av stöd och administration av Worldwide Standard mänskliga samhället).

3 / världsstandard mänskliga samhället genom att tro på fem topp mänskligt liv fakta kommer att ge och administrera det
bästa perfekt liv tänkbara till mänskligheten i tredje årtusendet.

Filosofi av Standard Humanism
(Idé och mål Standard Humanism)

Tro på:
1 / Gud (universell sanning, Skaparen, Energi & vän ...) som visar sig genom alla fredsälskande och rättvisa som söker
religioner, trosuppfattningar och idéer (religiösa, sociala och politiska) ...
2 / Det finns fem topp mänskligt liv Fakta finns i våra liv (absolut jämlikt och balanserat, obalans mellan vikten av dem
skulle inte tillåta en perfekt och korrekt mänskligt liv och skulle inte tillåta att passera mänskligt liv till den högsta nivån på
framsteg i detta liv och våra övriga liv efter döden!).
De är:
A / religioner och trosuppfattningar ...
B / Politik & förvaltning ...
C / Kulturer & skönheter av vårt liv ...
D / Kunskap & Sciences ...
E / Ekonomi & affärer ...
Detta innebär att jämlikhet och respekt för alla vi har och önskningar ...
(Alla våra andra ha i livet är underkategorier av dessa fem bästa fakta ...)

3 / förtryck och okunskap om 10 procent av oss (sataniska 10 procent) förstör alltid dessa 5 topp mänskligt liv fakta, att lida
mänskligheten och att skada våra liv ...
4 / Att rädda vårt liv och för att klara mänsklighetens liv till dess mest perfekta läget - i denna värld och efter livet - 70
procent positiva människor (som lever i alla nationer med alla fredsälskande och rättvisa som söker religion, tro och idé) +
20 procent neutrala bland oss, måste förenas under Standard Humanism och världsomfattande standard mänskliga samhället
Organisation (Genom att hålla och skydda alla vi har) för att avsluta tusentals år misslyckande och misshushållning av
mänskligt liv och göra drömmen om fred, rättvisa och Mänskligt liv framsteg för att bli sann och så småningom
mänskligheten passera genom sitt mål i tillvaron ...
5 / Standard Humanismen är den sociala och universella tro av mänskligt liv i det tredje årtusendet för att täcka och hantera
våra liv genom att skydda och respektera alla ... för att eliminera regeln om okunnighet och förtryck av sataniska 10 procent
och därmed att starta vår avancerade och hela livet ...
Genom att korrigera och hantera ett avancerat liv (både individuella och sociala liv) i denna värld skulle vi vara redo att
kliva i andra världar och lever i högsta standard och kapacitet, annars ett resultat av vårt liv - i individuella och sociala delar
- skulle vara ofullständig, fattiga och inte precis enligt syftet med vår skapelse och existens ...
Det huvudsakliga målet och syftet med standarden Humanism förändras och vrida primitiva formen och karaktären
av mänskligt liv (den cykliska form av överlevnad genom regeln om förtryckare och okunskap på denna jord) till
standardisering form och natur; (kliva ur det primitiva cykliska liv och växer steg för steg till högre nivåer och normer
för mänskliga levande ...).
Rösta på Standard Humanismen kommer alla rösta göra världen närmare vad vi verkligen förtjänar.
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