Usklikud

Kaardid
Meil on spetsiaalne tseremoonia laste vastuvõtmiseks.

Meil on spetsiaalsed tseremooniad ja reeglid matuste jaoks.

Meie eluhoiaku kohaselt on meestel ja naistel erinevad
Meil on aastas kindlad paastuajad.
ülesanded, näiteks tseremooniate juhatamisel.
Meie eluhoiaku nimel on minevikus või kaasajal toime pandud
Meie õpetus ütleb, et hädasolijaid ja vaeseid peab abistama.
kuritegusid ja diskrimineerimist.

Meil on kindel seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses.

Me kanname sümboleid või spetsiaalset riietust.

Meie eluhoiakul on kindlad moraalinormid ja käsud abielu ja
Meil on kindel seisukoht abordi küsimuses.
seksuaalsuse kohta.

Meie eluhoiak põhineb pühadel raamatutel või kirjutistel.

Me usume, et elu on väärtuslik ja selle hoidmine on kõige
tähtsam asi.

Meie eluhoiak õpetab sallivust teiste religioonide ja uskude Meie eluhoiakut on tugevalt kujundanud prohvetid, keda
suhtes.
peetakse jumalike sõnumite vahendajaks.

Me usume elu pärast surma ja viimset kohtumõistmist.

Meil on olulisi usupühasid, mis on kuulutatud meie riikides
puhkepäevaks.

Me avaldame vähemalt kord aastas austust surnutele ja Meil on oma kalender, mis võib erineda ilmalikust kalendrist.
külastame kalmistuid.
Meie uus aasta ei alga 1. jaanuaril.
Me usume, et elu ei koosne ainult käegakatsutavatest
Me korraldame harjutust, mille käigus lapsed saavad teadmisi
asjadest, vaid selle juurde kuulub ka lahutamatu vaimne
meie eluhoiaku kohta.
mõõde.
Meil on oma lood maailma loomise kohta.

Meil on kindlad seisukohad küsimuses, kellega me tohime
või ei tohi abielluda.

Lisaks vaimsetele teemadele sisaldab meie eluhoiak ka Sageli meid ei mõisteta ja mõnikord meid
õpetusi selle kohta, kuidas ühiskond peaks toimima.
diskrimineeritakse.

Me peame mitu korda päevas palvetama.

Meil on nädalas üks kindel päev, mil me ei tohiks tööd teha,
vaid peaksime külastama oma tõekspidamisi väljendavat
tseremooniat.

Me usume, et meil on maailma loojaga eriline suhe.

Me juhime ise oma saatust.

Me usume, et elu mõte ja eesmärk seisneb pidevas loovas
Meie eluhoiaku õpetuse tuum on armastus.
otsingus.
Meie eluhoiak sisaldab eetilisi juhiseid ja selgelt sõnastatud Meie eluhoiaku rituaalid juhatavad inimesi vaimsuse juurde,
kõlbelisi väärtusi.
tekitavad neis tunnet, et nad on osa millestki suuremast.
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