Віруючі

Картки
У нас є спеціальні обряди, щоб заохотити дітей прийняти У нас є специфічні обряди і норми для поховань і
нашу життєву позицію.
похоронів.
Чоловіки і жінки мають різні функції і ролі в нашій життєвій У нас є конкретний термін у календарі для проведення
позиції, наприклад, щодо проведення церемоній.
посту.
Злочини та дискримінації були скоєні або виконуються в
Нас вчать допомагати нужденним і бідним.
даний час, в ім'я моєї життєвої позиції.
У нас є конкретне уявлення про гомосексуалізм.

Ми носимо символи або спеціальний одяг.

Наше життєва позиція має певні моральні норми і правила
У нас є специфічний погляд на рахунок аборту.
щодо шлюбу сексуального життя.
Наша життєва позиція заснована на священних книгах або Ми віримо в цінність життя, як в найголовнішу річ для
писаннях.
збереження світу.
Наша життєва позиція вчить толерантному ставленню до Наша життєва позиція зформована пророками, які визнані
інших релігій та вірувань.
як носіїв божественних послань.

Ми віримо в життя після смерті і в остаточний суд.

У нас є важливі святкування, які визнані як свята в наших
країнах.

Ми віддаємо данину поваги мертвим принаймні раз на рік і У нас є власний календар, який часто відрізняється від
відвідуємо цвинтарі.
громадянського. Наш Новий рік не першого січня.
Ми організовуємо школи і класи, де дітей вчать нашої Ми віримо, що життя — не тільки матеріальні речі, але й
життєвої позиції.
суттєвий духовний вимір.

У нас є наші власні історії про те, як був створений світ.

У нас є певні уявлення про те, з ким ми повинні або не
повинні одружуватися.

Наша життєва позиція вчить не тільки духовності, а також Нас часто не розуміють, а іноді і ведуть дискримінацію
про те, як має функціонувати суспільство.
проти нас.

Зазвичай ми молимося кілька разів на день.

У нас є день на тиждень, коли ми не повинні працювати,
але повинні проходити спеціальну церемонію, щоб
поважати наші переконання.

Ми вважаємо, що у нас є особливі відносини з Творцем.

Ми контролюємо наше власне життя.

Ми вважаємо, що сенс і мета життя — в постійному творчому Любов є важливим способом викладання в нашій життєвій
пошуці.
позиції.
Духовність, почуття здивування, що ти є частиною чогось
Наша життєва позиція забезпечує етичні рамки, і чітко
більшого, ніж ми самі, пізнаються через ритуали нашої
визначені моральні цінності.
життєвої позиції.
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