Standart Hümanizm nedir?
Standart Hümanizm, tüm insan hayatının yönlerini ve barış ve adalet getirme potansiyeli kapsayan 3. binyılın ilk uluslararası inanç
vardır ... sloganı ile: "Biz iyi insanlar olduğumuz için, iyi bir dünyaya ihtiyacımız - 7 milyar insan "

Standart Hümanizm bu inanç şudur:
(Standart Hümanizm çekirdek endişe)

1 / İnsanoğlu her zaman, ilkel bir durum ve dünya yaşamış var! Hiçbir ideoloji veya sistemin onun kurtarabilecek / gerçekte
hayatı, tüm başarısızlıkları bugüne kadar faili meçhul kaldı!
2 /, insan hayatı Standart Hümanizm beş ilkeleri ile insanlık ilerleme ve doğaya uyumsuz yeni bir yaşam başlatmak için
donatmak kurtarmak için! Aradaki fark, gelişmiş bir dünya için ilkel bir nasıl olurdu.
Bunlar:

1 / doğruluk altında insanlığı kapsayacak şekilde birleştirmek ve bir hakikat kaynağına ...
2 / Herkes onun yaşam / kendi yolunu seçme hakkına sahiptir ...
3 / Bütün insanlığın evrensel kültür içinde belirtilen ve saygı duyulmalıdır ...
4 / Biz, bizi korumak için mükemmel bir uluslararası organizasyon gerekir ...
5 / Biz bu dünyada, temiz, saf ve bilge yaratık ...
Kuralları cehalet İkincisi, zulüm vs hayatlarının ve ortadan kaldırmak için beş ilkeleri ile donatarak: (Standart Hümanizm Önce her insan için bir
"İki Katmanlar Kimlik", savunucuları göre yaşamak için herkes ısrar en iyi formu - onun / onun inanç ve kültürüne destek ve Dünya Standart
İnsan Toplumu idare tarafından güvenli bir dünyada).

3 / Beş top insan yaşam gerçeklere inanmak Dünya çapında Standart İnsan Toplumu üçüncü bin yılda insanlık için hayal
edilebilecek en mükemmel yaşam getirmek ve yönetmek.

Standart Hümanizm Felsefesi

(Standart Hümanizm kavramı ve objektif)

Believe in:
1 / Allah (Evrensel Gerçeği, yaratandır, Enerji ve Arkadaş ...) tüm barışsever ve Adalet arayan ... dinler, inançlar ve fikirler
(sosyal, dini ve politik) ile kendini gösterir
Kesinlikle eşit ve dengeli hayatımızda Beş üst insan hayatı Bilgiler (2 / vardır; bunların önemini arasında herhangi bir
dengesizlik mükemmel ve doğru bir insan hayatı izin vermedi ve ilerleme en yüksek seviyede, insan hayatı geçirmek için
izin vermedi Bu ölümden sonra hayat ve diğer yaşıyor!)
Bunlar:
A / Dinler ve inançlar ...
B / Politika ve yönetim ...
C / Kültürler ve hayatın güzelliklerini ...
D / Bilgi & bilimler ...
E / Ekonomi ve esnaf ...
Bu eşitlik ve bizim olan ve arzuları saygı anlamına gelir ...
(Yaşama sahip diğer tüm bu beş gerçekleri alt ...)

3 / zulüm ve cehalet bizi yüzde 10 (Satanic yüzde 10) her zaman, bu 5 insan yaşamının gerçekleri berbat insanlığın acı ve
bizim yaşam zarar ...
4 / hayatımızın kaydetmek için ve onun en mükemmel durum, insanlığın en hayatının geçmesi - bu dünya hayatından sonra
- 70 oranında pozitif insanların (herhangi bir barış-sevgi ve adalet arayışı din, inanç ve fikir ile tüm ulusların canlı hangisi)
aramızda + yüzde 20, tarafsız olanlar ise, Standart Hümanizm ve binlerce yıl yetmezliği ve insan yaşamına kötü yönetimi
sona erdirmek ve Barış rüya yapmak için Standart Dünya İnsan Toplum Örgütü (bizim sahip tutmak ve koruyarak), Adalet
ve altında birleştirilmiştir gerekir doğru ve en sonunda insanoğlunun varoluş amacına geçmesine İnsan hayatı sürüyor ...
5 / Standart Hümanizm kapak ve hayatımızın korunması ve TÜM saygı yönetmek için üçüncü bin yılda insan yaşamının
toplumsal ve evrensel bir inanç ... Şeytani yüzde 10 cehalet ve zulüm ortadan kaldıracak ve bu nedenle gelişmiş ve
başlamak için tam bir yaşam ...
Bireysel ve toplumsal parçalar - Bu dünyada düzeltme ve gelişmiş bir hayat (bireysel ve toplumsal yaşamın her ikisi de)
yönetmek, aksi takdirde, en yüksek standartlarda ve kapasitelerde başka dünyalara ve yaşamlarını, hayatımızın sonucu
adıma hazır olacaktır - eksik, zayıf ve tam bizim yaratılış ve varoluş amacına göre değil ...
Ana hedefi ve amacı Standart Hümanizm değişen ve ilkel form ve standardizasyon formu ve doğa, insan ömrü (bu
dünyada zalimlerin ve cehalet kural hayatta kalma konjonktürel formu) doğası dönüm (ilkel çıkıp döngüsel yaşamı ve insan
yaşam daha yüksek seviyelere ve standartlara adım ...) büyüyen bir adım.
Standart Hümanizm puanlamak için, herhangi bir oylama biz gerçekten ne hak yakın bir dünya yaratmak.
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