Hva er Standard Humanisme!
Standard Humanisme er den første internasjonale troen på tredje årtusen, som dekker alle aspekter av menneskers liv og potensial til å
bringe fred og rettferdighet ... Med slagordet: «Vi trenger det beste verden, fordi vi er de beste mennesker - 7 milliarder mennesker "

Standard Humanisme er av denne oppfatning at:
(Kjernen bekymring Standard Humanisme)

1 / Menneskeheten har alltid levd i en primitiv situasjon og verden! Ingen ideologi eller systemet kunne redde hans / hennes
liv i virkeligheten, så alle fiaskoer forble uløste fram til nå!
2 / å redde menneskeliv Standard Humanisme utstyre mennesket med sine fem prinsipper for å starte et nytt liv uforenlig
pågår og natur! Forskjellen ville være som en primitiv til en avansert verden.
De er:
1 / Det er en kilde til sannhet å forene og dekke menneskeheten etter rettferdighet ...
2 / Enhver har rett til å velge hans / hennes måte å leve ...
3 / Alle bør nevnes og respektert i universell kultur menneskeheten ...
4 / Vi trenger en perfekt internasjonal organisasjon for å beskytte oss ...
5 / Vi er den rene og friske og klok skapning på denne jord ...
(Standard Humanisme talsmenn en "to lag Identity" for hvert menneske, First: ved å utstyre alle med fem prinsipper for den for å eliminere
reglene for uvitenhet, undertrykkelse etc. fra livet deres, og det andre: ved å insistere alle å leve etter til hans / hennes tro og kultur - på sitt beste
form - i en trygg verden ved å støtte og administrasjon av Worldwide Standard menneskelige samfunn).

3 / Worldwide Standard menneskelige samfunn ved å tro på fem beste menneskeliv fakta vil bringe og administrere den
beste perfekt liv tenkelige for menneskeheten i tredje årtusen.

Philosophy of Standard Humanisme
(Konsept og mål Standard Humanisme)

Tro på:
1 / Gud (Universal Truth, Skaperen, Energy & Friend ...) som viser seg gjennom alle fredselskende og Justice-søker
religioner, livssyn og ideer (religiøse, sosiale og politiske) ...
2 / Det er fem øverste menneskelivet Fakta der i våre liv (helt lik og balansert; eventuell ubalanse mellom viktigheten av
dem ville ikke tillate en perfekt og korrekt menneskers liv og ville ikke la passere menneskeliv til sitt høyeste nivå på
fremgang i dette liv og våre andre liv etter døden!).
De er:
A / Religioner og livssyn ...
B / Politikk & ledelse ...
C / kulturer og skjønnheten i livet vårt ...
D / Kunnskap og vitenskap ...
E / Økonomi og handler ...
Dette betyr likeverd og respekt til alle vi har og ønsker ...
(Alle våre andre har i livet er underkategorier av disse fem topp fakta ...)

3 / undertrykkelse og uvitenhet om 10 prosent av oss (de sataniske 10 prosent) alltid ødelegge disse 5 topp menneskeliv
fakta, å lide menneskeheten og å skade våre liv ...
4 / For å spare våre liv og til å passere menneskehetens liv til sitt mest perfekte situasjon - i denne verden og etter liv - 70
prosent positive mennesker (som lever i alle nasjoner med alle fredselskende og rettferdighet-søker religion, tro og idé) + 20
prosent nøytrale blant oss, trenger å være forent under Standard Humanisme og Worldwide Standard menneskelige samfunn
Organization (Ved å holde og beskytte alle at vi har) for å avslutte tusen år svikt og vanstyre av menneskeliv og gjøre
drømmen om fred, rettferdighet og Menneskelivet fremgang å bli sanne og til slutt menneskeheten gjennom sitt mål om
eksistens ...
5 / Standard Humanisme er den sosiale og universell tro på menneskets liv i det tredje årtusen for å dekke og styre våre liv
ved å beskytte og respektere alle ... for å fjerne regelen om uvitenhet og undertrykkelse av Sataniske 10 prosent og dermed
for å starte vår avanserte og komplett liv ...
Ved å korrigere og administrere et avansert liv (både i individuelle og sosiale liv) i denne verden ville vi være klare til å gå i
den andre verdener og bor i de høyeste standarder og evner, ellers vil resultatet av livet vårt - i individuelle og sosiale deler ville være ufullstendig, fattig og ikke akkurat i henhold til formålet med vår skapelse og eksistens ...
Hovedmålet og hensikten med Standard Humanisme er i endring og snu primitive form og karakter av menneskeliv
(den sykliske form av overlevelse ved regelen om undertrykkerne og uvitenhet på denne jord) til standardisering form og
natur, (stepping ut av primitive sykliske liv og økende trinnvis til høyere nivåer og standarder for human lever ...).
Stem for Standard humanisme, vil enhver stemme gjøre verden nærmere hva vi egentlig fortjener.
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