Mikä on Standard Humanismi?!
Standard Humanismi on ensimmäinen kansainvälinen usko 3. vuosituhannella, joka kattaa kaikki inhimillisen elämän ja mahdollisen
rauhan ja oikeudenmukaisuuden ... Kun iskulause: "Tarvitsemme parhaita maailmassa, koska me olemme parhaita Ihminen - 7
miljardia ihmistä "

Standard Humanismi on tätä mieltä, että:
(Ydin huoli Standard humanismin)

1 / Ihmiskunta on aina asunut alkeellinen tilanne ja maailma! Ei ideologia tai järjestelmä voisi pelastaa hänen / hänen
elämänsä todellisuudessa, joten kaikki epäonnistumiset edelleen ratkaisematta asti!
2 / pelastaa ihmishenki Standard Humanismi varustaa ihmiskunta sen viisi periaatetta, jotta voidaan aloittaa uuden elämän
ristiriidassa käynnissä ja luonto! Ero olisi sama kuin primitiivinen ja kehittyneen maailman.
He ovat:
1 / On totuuden lähde yhdistämään ja kattaa ihmiskunta alle vanhurskauden ...
2 / Jokaisella on oikeus valita hänen / hänen tapansa elää ...
3 / Kaikkien on syytä mainita ja kunnioittaa yleismaailmallisia kulttuurissa ihmiskunnan ...
4 / Tarvitsemme täydellisen kansainvälinen järjestö suojella meitä ...
5 / Me olemme puhtaita, puhdas ja viisas olento maan päällä ...
(Standard Humanismi kannattaa "kahden kerroksen Identity" jokaisen ihmisen, First: varustamalla kaikki viisi periaatetta sen poistamiseksi
sääntöjä tietämättömyyden, sorron yms. elämäänsä, ja toiseksi: vaatimalla ketään elämään mukaan hänen / hänen uskomus ja kulttuuri parhaimmillaan muodossa - turvallisessa maailmassa tukea ja hallinnon maailmanlaajuinen standardi ihmisyhteisön).

3 / maailmanlaajuinen standardi ihmisyhteisön jonka uskovat viiden huippu ihmiselämän tosiasiat tuovat ja hallinnoida
paras täydellisen elämän kuviteltavissa ihmiskunnalle kolmannelle vuosituhannelle.

Philosophy of Standard humanism
(Perusajatus ja tavoitteet Standard humanismi)

Usko:
1 / Jumala (universaalin totuuden, Luoja, Energy & Friend ...) joka näyttäytyy läpi kaikki rauhaa rakastava ja oikeusSeeking uskonnot, vakaumukset ja ideoita (uskonnolliset, sosiaaliset ja poliittiset) ...
2 / on viisi alkuun ihmiselämää Facts on elämässämme (ehdottoman yhtäläistä ja tasapainoista; mitään epätasapainoon
tärkeyttä ei heille antaa täydellinen ja oikea ihmiselämä ja estäisi siirtää ihmiselämän korkeimmalle tasolle edistynyt tässä
elämässä ja meidän muiden elämää kuoleman jälkeen!).
Ne ovat:
A / Uskonnot ja uskomukset ...
B / Politiikka & Management ...
C / Kulttuurit ja kauneutta elämäämme ...
D / Knowledge & Sciences ...
E / Economics & kauppojen ...
Tämä tarkoittaa tasa-arvo ja suhteessa kaikki ottaa ja haluaa ...
(Kaikki muut ottavat elämän alaluokkia näistä viidestä alkuun tosiasiat ...)

3 / sortoa ja tietämättömyyttä 10 prosenttia meistä (Satanic 10 prosenttia) aina pilaa nämä 5 Top ihmiselämän tosiasiat,
kärsiä ihmiskunnan ja vahingoittaa elämäämme ...
4 / pelastaa elämän ja välittää ihmiskunnan elämästä sen parhain tilanne - tässä maailmassa ja sen jälkeen elämä - 70
prosenttia positiivisten ihmisten (jotka elävät kaikkien kansojen kanssa mitään rauhaa rakastava ja oikeuden hakeminen
uskonnon, vakaumuksen ja idea) + 20 prosenttia neutraali keskuudessamme on yhdistettiin Standard Humanismi ja
maailmanlaajuinen standardi ihmisyhteisön Organization (Pitämällä ja suojella kaikkia ottaa) lopettamaan tuhansien vuoden
epäonnistumisen ja huonon ihmisen elämää ja tehdä unelma rauhan, oikeudenmukaisuuden ja Ihmiselämä edistystä
todellisia ja lopulta ihmiskunta läpi tavoitteensa olemassaolon ...
5 / Standard Humanismi on sosiaalinen ja yleinen usko ihmiselämän kolmannella vuosituhannella kattamiseksi ja hallita
elämää suojelemalla ja ottaen huomioon kaikki ... jotta voidaan poistaa sääntö tietämättömyyden ja sortoa saatanallinen 10
prosenttia ja näin ollen aloittaa kehittyneen ja täydellinen elämä ...
Korjaamalla ja toimitusjohtaja Advanced Life (niin yksilön ja sosiaalisen elämän) tässä maailmassa olisimme valmiita
astumaan muissa maailmoissa ja asuu korkeimpia ja valmiuksia, muuten seurauksena elämämme - yksittäisissä ja
sosiaalinen osat - olisi puutteellinen, huono ja ei varsinaisesti tarkoituksen mukaan meidän luomisen ja olemassaolon ...
Pääasiallinen tavoite ja tarkoitus Standard Humanismi on muuttumassa ja kääntämällä primitiivinen muoto ja
luonne ihmiselämän (syklinen muoto selviytymistä oikeusvaltion alistajia ja tietämättömyys tämän maan päällä) ja
standardointi muoto ja luonne; (tehostamalla ulos alkuaikojen syklistä elämää ja kasvaa askel askeleelta korkeammalle
tasolle ja standardit ihmisen elää ...).
Äänestä Standard Humanismi, eikä äänestys tehdä maailmasta lähempänä mitä me todella ansaitsevat.
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