ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಏನು?!
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಎಲ್ಟಾ ಮಟನವ ಜೀವನದ ಅಾಂಶಗಳು ಮತ್ುು ಶಟಾಂತಿ ಮತ್ುು ನ್ಟೂಯ ತ್ರಲು ಸಾಂಭಟವೂ ಒಳಗ ಯಾಂಡ 3 ನ್ ೀ ಸಹ್ಸರಮಟನದ ಮೊದಲ ಅಾಂತ್ರರಟಷ್ಟ್ರೀಯ
ನಾಂಬಿಕ , ಇದು ... ಧ ೂೀಯವಟಗಿತ್ುು ವಿತ್: "ನ್ಟವು ಅತ್ುೂತ್ುಮ ಮಟನವ ಜೀವಿಗಳು ಏಕ ಾಂದರ ನ್ಟವು, ಅತ್ುೂತ್ುಮ ವಿಶವದ ಅವಶೂಕತ - 7 ಶತ್ಕ ಯೀಟಿ ಮಟನವರ "

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಈ ನಾಂಬಿಕ ಇದ :
(ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಮುಖ್ೂ ಕಟಳಜ)

1 / ಮ್ಯಾನ ್ಕೈಂಡ್ ಯಯವಯಗಲೂ ಪ್ಯಾಚೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಯಸ್ಥಸತತಿುದದ! ಇಲಲ ಸ್ಥದಯಧೈಂತ್ ಅಥವಯ ವ್ಾವ್ಸ್ ಿಯನತು ತ್ನು ಉಳಿಸಬಲಲದತ /
ವಯಸುವ್ದಲ್ಲಲ ಅವ್ರ ಜೀವ್ನ, ಎಲ್ಯಲ ವ ಕಫಲಾಗಳು ಈಗ ವ್ರ ಗ ಬಗ ಹರಿಸಲ್ಯಗದ ಉಳಿಯಿತ್ತ ಆದದರಿೈಂದ!
2 / ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನ ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಹೂಾಮನಿಸೈಂ ಪಾಗತಿ ಮತ್ತು ಪಾಕೃತಿಯ ಒೈಂದತ ಹ ೂಸ ಜೀವ್ನ ಅತ್ೈಂತ್ಾ ಆರೈಂಭಿಸಲತ ಸಲತವಯಗಿ ತ್ನು ಐದತ
ತ್ತ್ವಗಳನತು ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ ಸಜ್ತುಗ ೂಳಿಸಲತ ಉಳಿಸಲತ! ವ್ಾತ್ಯಾಸ ಒೈಂದತ ಮತೈಂದತವ್ರಿದ ಜ್ಗತಿುಗ ಒೈಂದತ ಹಳ ಯ ರಿೀತಿಯ ಎೈಂದತ.
ಅವ್ರತ:

1 / ಅಲ್ಲಲ ಧರ್ಮ್ಷ್ಠತ್ ಮನತಕತಲದ ಕೂಡಿಸತ ಮತ್ತು ವಯಾಪ್ತುಗ ಸತ್ಾದ ಒೈಂದತ ಮೂಲ ...
2 / ಪಾತಿಯೊಬಬರೂ ದ ೀಶ್ ತ್ನು / ಅವ್ಳ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ ಆಯ್ಕ್ ಹಕ್ನತು ಹ ೂೈಂದಿದ ...
3 / ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ ಸ್ಯವ್್ತಿಾಕ ಸೈಂಸೃತಿಯಲ್ಲಲ ಉಲ್ ಲೀಖಿಸಲ್ಯಗಿದ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಕ ೂಡತವ್ುದತ ಬ ೀಕತ ...
4 / ನಯವ್ು ನಮಗ ರಕ್ಷಿಸಲತ ಪರಿಪೂರ್್ ಅೈಂತ್ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಂಸ್ ಿಯತ ಅಗತ್ಾ ...
5 / ಈ ಭೂರ್ಮಯ ಮೀಲ್ ಶ್ತದಧ, ಶ್ತದಧ ಮತ್ತು ಬತದಿಧವ್ೈಂತ್ ಪ್ಯಾಣಿಯ ಅವ್ು ...

ಎರಡನ ೀ ಅಜ್ಞಯನದ ನಿಯಮಗಳನತು ತ್ಮಮ ಜೀವ್ನದಿೈಂದ ದಬಯಬಳಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತ್ ೂಡ ದತಹಯಕಲತ ಸಲತವಯಗಿ ಇದತ ಐದತ ತ್ತ್ವಗಳನತು ಎಲ್ಯಲ ಸಜ್ತುಗ ೂಳಿಸತವ್ ಮೂಲಕ::
(ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಹೂಾಮನಿಸೈಂ ಮೊದಲ ಪಾತಿಯೊಬಬ ಮನತಷ್ಾನೂ ಒೈಂದತ "ಎರಡತ ಪದರಗಳು ಐಡ ೈಂಟಿಟಿ", ಸಮಥ್ಕರತ ಪಾಕಯರ ವಯಸ್ಥಸಲತ ಯಯರಯದರೂ ಒತ್ಯುಯಿಸ್ಥ ಅದರ
ಉತ್ುಮ ರೂಪದ - - ಅವ್ನ / ಅವ್ಳ ನೈಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸೈಂಸೃತಿಗ ಸತರಕ್ಷಿತ್ ವಿಶ್ವದ ಬ ೈಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಯವದಾೈಂತ್ ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಮ್ಯನವ್ ಸ್ ೂಸ್ ಕಟಿಯ ಆಡಳಿತ್).

3 / ಐದತ ಅಗಾ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನದ ಸತ್ಾ ನೈಂಬಿಕ ಮೂಲಕ 3 / ವಿಶ್ಯವದಾೈಂತ್ ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಮ್ಯನವ್ ಸ್ ೂಸ್ ಕಟಿ ಮೂರನ ೀ ಸಹಸಾವ್ಷ್್ದಲ್ಲಲ
ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ ಗ ಭಯವಿಸಬಹತದಯದ ಉತ್ುಮ ಪರಿಪೂರ್್ ಜೀವ್ನ ತ್ರಲತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮ್ಯಡತತ್ುದ .

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟನವಿೀಯ ತ್ತ್ವಶಟಸರ
(ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಪರಿಕಲಪನ್ ಮತ್ುು ಗುರಿ)

ಬಿಲೀವ್:

1 / ದ ೀವ್ರ (ಯೂನಿವ್ಸ್ಲ್ ಸತ್ಾ, ಸೃಷ್ಟ್್ಕತ್್, ಶ್ಕ್ತು ಹಯಗೂ ಫ ಾೈಂಡ್ ...) ಎಲ್ಯಲ ಶ್ಯೈಂತಿ-ಪ್ತಾೀತಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಸ್ಥ್ೀಸ್-ಕ ೂೀರಿ ಧಮ್ಗಳು, ನೈಂಬಿಕ ಗಳು
ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ಯಾಯಗಳ (, ಧಯರ್ಮ್ಕ, ಸ್ಯಮ್ಯಜಕ ಹಯಗೂ ರಯಜ್ಕ್ತೀಯ) ... ಮೂಲಕ ಇಟ್ ೆಲ್್ ತ್ ೂೀರಿಸತತ್ುದ
2 / ಸೈಂಪೂರ್್ವಯಗಿ ಸಮ್ಯನ ಮತ್ತು ಸಮತ್ ೂೀಲ್ಲತ್ ನಮಮ ಜೀವ್ನದಲ್ಲಲ ಅಲ್ಲಲ ಐದತ ಅಗಾ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನ ಫಯಾಕ್ಟ್್್ (ಇವ ; ಅವ್ುಗಳನತು
ಪ್ಯಾಮತಖ್ಾತ್ ಯನತು ನಡತವ ಯಯವ್ುದ ೀ ಅಸಮತ್ ೂೀಲನ ಪರಿಪೂರ್್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಯದ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನ ಅವ್ಕಯಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಗತಿಯ ಅತಿ ಹ ಚಿನ
ಮಟ್್ದ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನ ಪ್ಯಸ್ ಅವ್ಕಯಶ್ ಎೈಂದತ ಸ್ಯವಿನ ನೈಂತ್ರ ಈ ಜೀವ್ನ ಮತ್ತು ನಮಮ ಇತ್ರ ಜೀವ್ನ!).

ಅವರು:
ಎ
ಬಿ
ಸ್ಥ
ಡಿ
ಇ

/
/
/
/
/

ಧಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಂಬಿಕ ಗಳು ...
ರಯಜ್ಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು ನಿವ್್ಹಣಯ ...
ಸೈಂಸೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮಮ ಜೀವ್ನದ beauties ...
ಜ್ಞಯನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಯನ ...
ಅಥ್ಶ್ಯಸರ ಹಯಗೂ ವ್ಹಿವಯಟ್ತ ...

ಈ ಸಮ್ಯನತ್ ಮತ್ತು ನಮಮ ಎಲ್ಯಲ ಹ ೂೈಂದಿವ , ಮತ್ತು ಆಸ್ ಗಳನತು ಸೈಂಬೈಂಧಿಸ್ಥದೈಂತ್ ಎೈಂದರ ...
(ಜೀವ್ನದ ಹ ೂೈಂದಿರತವ್ ಎಲ್ಯಲ ನಮಮ ಇತ್ರ ಈ ಐದತ ಟ್ಯಪ್ ಸತ್ಾ ಉಪವ್ಗ್ಗಳು ಅವ್ು ...)

3 / ನಮಗ 10 ಪಾತಿಶ್ತ್ (ದಿ ಸ್ ಟ್ಯನಿಕ್ಟ್ 10 ಪಾತಿಶ್ತ್) ದಬಯಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಯನದ ಯಯವಯಗಲೂ ಈ 5 ಟ್ಯಪ್ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನದ ಸತ್ಾ ವ ೈಂಬ
ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ ಅನತಭವಿಸತವ್ುದತ ಮತ್ತು ನಮಮ ಜೀವ್ನದ ಹಯನಿಯ ...
4 / ಇೈಂಚತಗಳು ನಮಮ ಜೀವ್ನದ ಉಳಿಸಲತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅತ್ಾೈಂತ್ ಪರಿಪೂರ್್ ಸ್ಥಿತಿಗ ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ ಜೀವ್ನ ರವಯನಿಸಲತ - ಈ ಪಾಪೈಂಚದಲ್ಲಲ
ಮತ್ತು ಜೀವ್ನದ ನೈಂತ್ರ - 70 ಪಾತಿಶ್ತ್ ಧನಯತ್ಮಕ ಜ್ನರ (ಯಯವ್ುದ ೀ ಶ್ಯೈಂತಿ-ಪ್ತಾೀತಿಯ ಮತ್ತು ನಯಾಯದ-ಕ ೂೀರಿ ಧಮ್, ನೈಂಬಿಕ ಮತ್ತು
ಕಲಪನ ಯನತು ಎಲ್ಯಲ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲಲ ವಯಸ್ಥಸತವ್) ನಮಮ ನಡತವಿನ + 20 ಪಾತಿಶ್ತ್ ತ್ಟ್ಸಿ ಒನ್ಸೆ, ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಹೂಾಮನಿಸೈಂ ಮತ್ತು ಜಯಗತಿಕ
ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಮ್ಯನವ್ ಸ್ ೂಸ್ ಕಟಿ ಸ್ಯವಿರಯರತ ವ್ಷ್್ ಸ್ ೂೀಲತ ಮತ್ತು ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನದ ಕ ಟ್್ ನಿವ್್ಹಣ ಕ ೂನ ಯ ಪ್ತೀಸ್ ಕನಸನತು ಮ್ಯಡಲತ ಸೈಂಸ್ ಿ
(ನಮಮ ಹ ೂೈಂದಿರತವ್ ದೂರವಿಟ್ತ್ ರಕ್ಷಿಸತವ್ ಮೂಲಕ), ನಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಸೈಂಯತಕು ಅಗತ್ಾವಿಲಲ ನಿಜ್ವಯದ ಅೈಂತಿಮವಯಗಿ ಮ್ಯನವ್ಕತಲದ
ಅಸ್ಥುತ್ವದ ತ್ನು ಗತರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಸ್ ಆಗಲತ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನದ ಪಾಗತಿ ...
5 / ಸ್ಯ್ಯೈಂಡಡ್್ ಹೂಾಮನಿಸೈಂ ಕವ್ರ್ ಮತ್ತು ಸೈಂರಕ್ಷಿಸಲತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಯಲ ಗೌರವಿಸತವ್ ಮೂಲಕ ನಮಮ ಜೀವ್ನ ನಿವ್್ಹಿಸಲತ ಮೂರನ ೀ
ಸಹಸಾಮ್ಯನದ ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನದ ಸ್ಯಮ್ಯಜಕ ಮತ್ತು ಸ್ಯವ್್ತಿಾಕ ನೈಂಬಿಕ ... ಅಜ್ಞಯನದ ಮತ್ತು ದಿ ಸ್ ಟ್ಯನಿಕ್ಟ್ 10 ಶ್ ೀಕಡಯ ದಬಯಬಳಿಕ ಆಳಿವಕ ಯ
ತ್ ೂಡ ದತಹಯಕಲತ ಆದದರಿೈಂದ ನಮಮ ಮತೈಂದತವ್ರಿದ ಮತ್ತು START ಸಲತವಯಗಿ ಸೈಂಪೂರ್್ ಜೀವ್ನ ...
ವ ಕಯಕ್ತುಕ ಮತ್ತು ಸ್ಯಮ್ಯಜಕ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಲ - ಈ ಪಾಪೈಂಚದಲ್ಲಲ ಸರಿಪಡಿಸತವ್ುದತ ಮತ್ತು ಮತೈಂದತವ್ರಿದ ಜೀವ್ನ (ವ ಕಯಕ್ತುಕ ಮತ್ತು ಸ್ಯಮ್ಯಜಕ
ಜೀವ್ನದ ಎರಡೂ) ವ್ಾವ್ಸ್ಯಿಪಕ ನಯವ್ು ಇಲಲದಿದದರ ಅತಿ ಹ ಚತಿ ಗತರ್ಮಟ್್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಮಥಾ್ಗಳು ಇತ್ರ ಪಾಪೈಂಚದ ಮತ್ತು ಜೀವ್ನ, ನಮಮ ಜೀವ್ನದ
ಇದರ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ಹೈಂತ್ಕ ್ ಸ್ಥದಧ ಎೈಂದತ - , ಅಪೂರ್್ ಬಡವ್ರ ನಿಖ್ರವಯಗಿ ನಮಮ ಸೃಷ್ಟ್್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥುತ್ವದ ಉದ ದೀಶ್ ಪಾಕಯರ ಇಲಲ ಎೈಂದತ ...
ಮುಖ್ೂ ಉದ ದೀಶ ಮತ್ುು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಉದ ದೀಶ ಬದಲ್ಟಗುತಿುರುವ ಮತ್ುು ಪ್ಟರಚೀನ ಸವರಯಪ ಮತ್ುು ಗುಣಮಟ್್ದ ಸವರಯಪ ಮತ್ುು ಪರಕೃತಿ
ಮಟನವ ಜೀವನ (ಈ ಭೂರ್ಮಯ ಮೀಲ್ ದಬಯಬಳಿಕ ಗಯರರನತು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಯನದ ನಿಯಮವ್ು ಬದತಕತಳಿಯತವ್ ನಿಯತ್ಕಯಲ್ಲಕ ರೂಪ) ಸವರಯಪ ತಿರುವು
ಇದ ; (ಪ್ಯಾಚೀನ ಹ ೂರಗ ಹ ಜ ು ಆವ್ತ್್ಕ ಜೀವ್ನ ಮತ್ತು ಮ್ಯನವ್ ಜೀವ್ನ ಉನುತ್ ಮಟ್್ದ ಮ್ಯನದೈಂಡಕ ್ ಹ ಜ ು ...) ಬ ಳವ್ಣಿಗ ಯಯಗತತಿುದ ಹ ಜ .ು
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಾಂ ಮತ್, ಯಟವುದ ೀ ಮತ್ ನ್ಟವು ಅನಗತ್ೂವಟಗಿ ಏನು ಸಮೀಪವಿದದ ವಿಶವದ ಮಟಡುತ ುೀವ .
Founded (Sep. 15th 2010 Mysore India) by: Dariush GHasemian Dastjerdi
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