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Asmenų teisėms, laisvėms ir teisėtiems

Atsižvelgiant į Švietimo epochos (Dekarto, nuo XVII

interesams pagrindas

amžiaus pradžioje  .. Rousseau ir Voltero, XVIII
amžiaus pabaigoje) atsirado natūralių teisių
Žvaigždžių visatoje idėją.
XIX amžiuje, Charles Darwin iš esmės pagrįstas

Boris Mayorov
Mano tėvai skirta

Vertybių sistema remiasi orumo žmogaus

orumą asmens, jo pagrindinė funkcija, kuri buvo
suformuota natūralios atrankos antropoidinės
milijonus metų. Tai buvo įrodyta, kad asmuo nėra
Dievo tarnas, kaip socialinės būtybės oriai, ir tik jų
sutikimu į karaliaus ar jo pasirinkimas prezidentas.

Žmogaus istorija, visa žmonija yra užpildytas su paieškai ir pagrindimas prasmių, reikšmės išgyvenimui,
modernizavimo ir tvarios gyvenamosios aplinkos į pradines arba įprastu santykinio ir absoliutaus orientacijos jų

Anksčiau aptarti šimtmečius dievišką atvaizdą
žmogaus ir artimo meilę Ģeocentrisks pasaulyje
sukurta Dievo.

socialinės metu ir jų socialiniu lygmeniu. Šioje bendruomenėje, skirtingais laikotarpiais savo gyvenimo individuali

Apie buvo sukurta ir priimta šių idėjų pagrindu teisių

gali gyventi vienoje orientyrą (pvz: tėvų namuose, draugystė, meilė, darbas, karjera Vertikali komandų administracinė

bilis Jungtinėje Karalystėje, teisių bilis Jungtinėse

sistema arba demokratijose, ir jūs galite sutelkti dėmesį į kompanionai, vietos pasaka, visos proletarai šalys, ir tt),

Valstijose, Žmogaus teisių deklaracija Prancūzijoje.

viena vertė , ar ne jaustis, o ne būti sąmoningas nieko vertinga , o tyrimų, ieškant, depresija, stabilioje, pereinamuoju
visuomenėje, arba periodiškai neramumų metu dėl intelekto svorio kritimo jo socialiniu lygmeniu arba bendrojo lygio

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo atskleidė už

visuomenėje, arba periodiškai neramumų metu dėl intelekto svorio kritimo jo socialiniu lygmeniu arba bendrojo lygio
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dabartinės civilizacijos.

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo atskleidė už

Tėvai, elitas ar lyderiai atlieka socialinį valdymą, Orient arba

Franklin Ruzvelt savo adresą, "narė Sąjungoje"

dezorientuoti asmenį ar žmonių jėga, pinigų ir išminties

paragino remti iš keturių pagrindinių laisvių: žodžio

įvairiomis proporcijomis, suteikti galimybes vyriausybei arba

laisvę, sąžinės, laisvės nuo skurdo ir laisvė nuo baimės.

krizės visuomenės laikotarpį paliekama žmogaus
populiacijoje saviorganizacijos. Krizės visuomenės
laikotarpiu dažnai pasirodo nuotykių, kuris apgaulė gyventi
su savo rankas .
Nuo bendruomenių kanibalai, kurie kažkaip gavo kartu kartu,

visuotinių žmogaus teisių sutarčiųНастройки
poreikį. 1941▼

Tai suteikė naują postūmį žmogaus teisių plėtrą kaip
būtiną sąlygą siekiant taikos ir baigti karą.
Kai visuomenė sužinojo apie žiaurumus, kurie
padarytų nacistinės Vokietijos, tapo aišku, kad JT
Chartija nebuvo tiksliai apibrėžia žmogaus teises.
Universalus susitarimas tapo būtina žmogaus teisių.

šiuolaikinių teisinių sąvokų išsivysčiusiose visuomenėse su
pagarba žmogaus orumui ir praktika nuėjo ilgą istorinį kelią.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Skirtingu laiku žmonės rėmėsi dievų, šamanai, jo šeima ir

, priimtų trečiojoje sesijoje 1948 gruodžio rezoliucijoje

giminės teritorijoje ir religijos temomis, tada tautybė ir šalies

JT Generalinės Asamblėjos 217 A (III) 10.

turto ir ideologija. Dabar ten buvo dėmesys vartojimo ir
prekybos kultūrą. Tuo pačiu metu, socialinio prastai
suprantamos ir apibrėžtos kiekvienam regionui ir regiono
bendruomenėmis. Tuo pačiu metu 85% gyventojų gyvena

1 straipsnis.
Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir
teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi
elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.

taip, kaip ji turėtų būti visų gyvų dalykų  be ginčui, jie

...

neparodo, neanalizuoja savo veiksmų.

1993 metais, Rusija priėmė konstituciją, kuri padėjo

Mūsų šalyje dauguma žmonių po sovietų režimo žlugimo,

pagrindus žmogaus orumo, jo teisių, laisvių ir teisėtų

bendras neįsigijo šiuolaikinio mokslo orientavimo sistemą, o

interesų apsaugos pagrindus.

sugeria fragmentai įvairių, dažnai klaidinga, koncepcijas ir idėjas. Jų vertė sistemos yra užpildytas ir pakeitė net per

...

savaitę. Tai ypač pastebima kalbant apie politinės, ideologinės ir ekonominės kovos konkurencijos, kai tai yra būtina

Gruodžio 7 2000 metų Europos Parlamentas

manipuliuoti tam tikro regiono ar šalies mases. Pagrindinis socialinio nesenstantis žymus objektas data visų
bendruomenių iš trijų žmonių grupės iki šiol egzistavo imperijų  yra dabartinio karaliaus, imperatorius, lyderis,
prezidentas, vadas, viršininkas, vyru, skyriuje lyderis ... ar lygtinio priesaikos visiško paklusnumo pavaldumas arba
yra įvairių variantų sutarties iki darbo ir jų turėtų priimti, suprasti ir kurti savo tolerantišką požiūrį į žmones apie

iškilmingai paskelbė Pagrindinių teisių chartijoje.
Šiandien, XXI amžiuje, sparčiai augančios antrąjį
Apšvietos pradžioje. Mokslo bendruomenė, kiekvienas
asmuo turi dalyvauti deklaracijų žmogaus orumo su

esamą realybę pagrindu.

teise technologijas ir metodus vertas gyvenimo

Tikiuosi, kad ateityje žmonės galės sušvelninti pavaldumo santykius ir kažkaip paveikti sprendimus, priimtus lyderis.

kiekvieno asmens Žemėje įgyvendinimą. Būtina

Mano nuomone, Rusijos gyventojų yra aukšto lygio socialinės inercijos, gyvena tarsi Sovietų bendruomenės, sakė

užtikrinti tvarų vystymąsi kiekvieno asmens ir

modelius televizijos laidose ir yra sutelktas į valdžią lyderių. Manau, kad elektros energijos, pinigų ir žinių šiandien

visuomenės sklandaus perėjimo nuo autoritarinių

toliau skiriamą federalinė vertikali jėga, ir regioniniu, ir vietos elito ir biurokratija, ir gyventojų išlieka prasta, silpna ir

valstybių savivaldos žmonių.

bemokslis. Tai nustatyta socialinė tradicija, mokesčių vyresnysis Junior, ribojasi savanoriškai operaciją. Tai tapo
įmanoma ne tik dėl to, kad skaidrumo skaičiavimų trūkumo; parašyti apie tai, sakydamas: " tvirtina, mokslą " ... ir

Autorius ir redaktorius svetainė siūlo aiškią kiekvienas

įmanoma ne tik dėl to, kad skaidrumo skaičiavimų trūkumo; parašyti apie tai, sakydamas: " tvirtina, mokslą " ... ir
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perėjimas prie tvarios plėtros Rusijoje, atrodo, pasirodys po žingsnio visagalybę regioninių klanų, kai elektros

Autorius ir redaktorius svetainė siūlo aiškią kiekvienas
asmuo asmeninę vertybių sistemąНастройки
koordinačių ▼

energijos, pinigų ir žinių elito ir gyventojų santykis bus 50 x 50. Galite mokslininkų produkcija, kad žmogus kaip

(žmogiškųjų vertybių), remiantis koncepcijos kaip

socialinė gyvūninės kilmės baigė etapą iš beždžionės, bet pakankamas, atsižvelgiant į socialinę bendruomenę, vietos

bendrą priemonė atnaujinti tauta, kitų bendruomenių

laiku, daugelyje šalių nėra sukurta, ir šis procesas gali tik pradiniame etape. Šiuo atveju socialinės tendencijos ir

ir asmeninę laimę esmės.

žmonių masė nesuprantu pažangos problemas dalyvaudami jų dėl aplinkybių, ir radikaliai pakeisti socialines
tradicijas jiems kenkia. Ši aklavietė už nedidelį skaičių progresyvių pažiūrų žmonių Rusijoje  vaikščioti tyliai sistemas
ar stovėti su į piketus plakatą.
Sudėtingumo socialinių sistemų evoliucija, plėtros tendencijos bendruomenių neišvengiamai jėgų atsiradimą tarp

Karas visada leidžiama sukaupę taikos metu klaidų,
numalšino su žalingu žmogaus veikla. Visi karai,
įskaitant šalto  socialinė katastrofa visuomenėje vis
dar nevaldomų veiksnių raidos, kuriant bendruomenę.

gyventojų  masė horizontalių santykių dėl žmogaus orumo pagrindu bus sukurti kelis Non vertikaliai remiantis teisės

Gulago ir Holokaustas negali būti kartojamas.

ir etikos, atsižvelgiant į daugiakultūrę faktorius. Jau šiandien, už taikų tvarių bendruomenių, sambūvio kultūrų,

Atėjo laikas antrą Švietimo, mokslo ir humanitarinės

formuoja bendra ir aiški kiekvienam žmogaus vertybių, solidarumo ir dalyvavimo visiems sistemos bendruomenių

revoliucijos, kai vertybinės orientacijos pagrindu

reikalus  užtemdyti arba gyventi savo virtualioje erdvėje ir asmeniškai, o valstybė yra neefektyvus. Per visuotinio

remiantis natūralių žmogaus teisių srityje orumo bus

švietimo ir technologijų auga turto ir gyventojų žinias. Pasiekti stabilumą sudėtingų socialinių sistemų skatins

įtrauktas į kiekvieno žmogaus laimės technologijos,

kiekvieną asmenį laimės vertybių troškimą, taip sumažinant nuostolius ir racionaliai naudoti ribotus išteklius

užtikrinti tvarų vystymąsi bendruomenių.

ekonomikoje.
XXI amžiuje atskyrimo vyras iš archajiškų koncepcijų taikymo vertikalių santykių būklę, kolektyvinės alkūnės ir tt,
pakeičiant jas su teisės ir etikos standartų gerbiant jų teises, laisves ir teisėtus interesus tendencija. Besiformuojanti

Rusijoje, tiek visuomenei ir žmogaus teisių istorijoje,
jos privalumai buvo atsitiktinis. XX amžiuje
vadinamieji sovietų valdžia beveik visiškai ištrinami

kitą žmogaus kokybė  orientuota ir vertė geografines koordinates, tik pradeda rodyti. Gimė ir pažinimo mokslas ir

ne tik sąvokos, bet ir savigarbos jausmą. Sovietų vyras

technologija jos panaudojimo naujoms bendruomenėms ir laimingas gyvenime asmenų kūrimo.

ant visų iš viso pagrindu iškėlė "savo pasididžiavimą".

Šiandien Rusijoje vargu sukūrė naują solidarumą remiantis su orumu ir verte žmogaus orientacijos žmonių, kurie

Nei sovietų konstitucija nuo 1918 iki 1978 iš jų

suburs šeimas, specialistai, bendruomenių interesų ir kitų pirminių ląstelių pilietine visuomene. Manau, kad

straipsnių neįtraukė net vieną žodį su root "vertas."

pabaigoje XXI amžiuje bus naudojamas asmeninis kiekybinis apskaičiavimas lygio vertes asmenį, atsižvelgiant į

Žmogaus orumo sąvoka buvo įtraukta į Rusijos 1993

genomą konkretų asmenį, padaryti kokybišką perėjimą nuo Homo sapiens į orientuotos vertės asmeniui.

Sovietų Konstitucijos metus.

Žmogus ir bendruomenė visada siekiame pagerinti savo rūšies veiklos efektyvumą, kartais vadinama gyvenimo
prasme. Tačiau šis veiksnys, jei tai ir bus suskaičiuoti kada, būtinai būti šiek tiek kaip lokomotyvas 8% ar dar mažiau.

Konstitucija Rusijoje

Ir šis lygis buvo šimtmečius etninėms ir visoje kiekvienas iš mūsų, kas jis negali daryti gyvenime. Žmogaus veikla

Mes, tarptautinės žmonių Rusijos Federacijos, vienija

dažnai nėra naudingas, bet kaip variklio darbą, kurio proto kartais mokytojams naudoti.

bendras likimas mūsų žemę, nustatant žmogaus teises

Industrializacijos žinoma (Art Nouveau), vidutinis lygis viešojo politechnikos švietimo buvo pasiekta, įkūnyta fizinių

ir laisves, pilietinę taiką ir sutarimu išsaugoti

procesų masės, jėgos, darbas, energija .... Mano nuomone, daugelyje šalių XX amžiaus, bendruomenė gyveno tiesiog

istoriškai nustatyto dydžio valstybės vienybę,

suprasti, pagal veiklos idiotai taisyklė passionaries palikuonis etnogenezė teorijos LVA Gumilova , ir šiandien

pradedant nuo visuotinai pripažintų principų lygybės

energetikos dauguma yra nekontroliuojama . Tai būdinga ir Rusija: ji dažnai sugadina savo lyderius iš žmonių, o ne

ir apsisprendimo tautų, pagerbimo protėvių, kurie

užkariautojų  barbarai. Pasaulis pasiekė intensyvaus vystymosi ribas. Mano nuomone, nes pabaigoje 60ųjų TSRS ir
socialistinės pasaulio šalių, prieš, prieš utopinę komunistų partijos fone planuoja buvo įsteigti nusikalstamą
bendruomenės dabartinės teisės ir sveiko proto, o po SSRS žlugimo, šių įmonių struktūros, kai dalyvauja užsienio ir

gabenamos mums meilę ir pagarbą atminties tėvynė
ir tikėjimas gėrio ir teisingumo, atgaivinti suverenią
valstybingumą Rusijos ir teigdamas, kad jo

bendruomenės dabartinės teisės ir sveiko proto, o po SSRS žlugimo, šių įmonių struktūros, kai dalyvauja užsienio ir
Переведено на литовский
Показать исходный текст
transnacionalinės korporacijos išaugo, dauginama ir užėmė Rusijos: siųsti atstovus į Vyriausybės pavaduotojai

valstybingumą Rusijos ir teigdamas, kad jo
demokratinė pagrindinė stangrumą, siekia užtikrinti

Настройки ▼

Parlamentui su bilietu perka iš bet kurios šalies ar Dżentelmeński rinkinį atitinkamas rekomendacijas d, iki daktaro

gerovę ir klestėjimą Rusijoje , Priklausys nuo mūsų

disertacijų bet kurios mokslo.

Tėvynės atsakomybės prieš dabarties ir ateities

Korporacijos, svarbiausia  pelnas ir Europa susivienijo supaprastinti idėjų, žmonių ir kapitalo judėjimą, ir tvarią ES

kartoms, pripažįstant save kaip pasaulio

įmonių prioritetas plėtrą. Tačiau kelyje ES turi daug sunkumų.
Pereinamuoju laikotarpiu Rusijoje, tikriausiai KGB, dabar FSB vaidina svarbų vaidmenį, reglamentuojantis šalies ir
bando gauti per korporacijas, kurių istorija atsiskleisti prieš mūsų akis. Manau, kad šio perėjimo, metodas Rusijos
versijoje įmonių valdymo formavimas .

bendruomene, priimti Konstitucijos Rusijos
Federacijos.
21 straipsnis
1. Žmogaus orumas turi būti saugomas valstybės.

Rusija šiandien, už visuotinio raštingumo vertybių kaip už gyvenimo pagrindas informacinės visuomenės poreikis.

Niekas negali būti pagrindas nukrypti leidžiančios

Taigi būtina, ir nuolat gerinti šalies gyventojų gerovę, ir ypač jo centrinė dalis. Socialinė valdymo visais lygiais yra

nuostatos pagrindu.

būtina skatinti horizontalius ryšius solidarumo žmonėms įvairiose bendruomenėse, prisidėti prie personalo mokymo

2. Niekas negali būti kankinamas ar kitokio žiauraus,

šiuolaikinės valdymo šalyje ir bendradarbiavimo korporacijų visame pasaulyje importuoti iš užsienio, technologijų

nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo.

ekspertai bei kapitalo. Rusija perėjimo prie postmoderniosios metu gali būti už kaimyninių šalių kapitalo laikymas ir

Niekas negali būti taikoma be laisvo sutikimo

bendradarbiavimo išsivysčiusios šalys neturi didelę galią su raketų ir patogus viršnacionaliniu šalies su išvystyta

medicinos, mokslo ar kitų eksperimentų.

verslo sistema, iš tikrųjų vienija su savo tarptautinių ryšių su Europos Sąjungos ir iš orientuotų vertės visame
pasaulyje.

Komentarai str. 21

Tiesioginis mažuma diktuoja sakoma, kontrolinis variantas per demokratijos Rusijoje neįvyko, ir savarankiškai vertė

Orumas individo, kaip nurodyta preambulėje

pagrįsta gyventojų buvo tiesiog padaryti savo kelią į protus ir praktiškai dar išsivysčiusiose šalyse. Ir čia Rusija turi

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių, yra

galimybę ne vilkite Vakaruose uodega (tai nėra blogai), o pasiekti tą patį lygį kaip išsivysčiusiose šalyse, nuolat

neatskiriama savybė visiems žmonių giminės

vystosi ne tik kariuomenės, ekonomiką ir mokslą, bet ir orientuotas vertės gyventojų.

nariams, iš kurių pagamintą visas prigimtines teises

Šiandieniniame pasaulyje po imperijų žlugimo ir autoritarinio režimo XX amžiaus transformacijos, iš "šaltojo karo",

ir kuri yra grindžiama laisvės, teisingumo ir taikos

mokslo ir technologijų revoliucija, ir iš liberalios ekonomikos išsivysčiusių šalių eros pabaiga atšildyti milijardus
žmonių, mases išlaisvino gyvenimui naujoje aplinkoje come postmodernioji . Dėl bendruomenių po demokratijos ir
liberalizmo formavimo (pastovaus, o ne sparti dėl žaliavų perdirbimo ir per inovacijas ir didinant kiekvieno asmens)
reikia naujų bazių ir gaires kuriant asmeninį ir socialinį laimę. Dar kartą, socialinė istorija, bet pirmą kartą pasauliniu

pasaulyje.
Orumas  neatimamos nuosavybės teisės kaip
aukščiausiosios vertės, suformavo pripažinimo
pagrindas ir visų savo teisių ir laisvių (birželio 27,
2000 N 11 P, // SZ Rusijos Federacijos 2000 N 27.

mastu pradėjo pakeičiant dievybė, vyriausiasis, lyderis, pakartotinis vertinimas moralinis autoritetas, kad brutalia

2882 straipsnis .. Konstitucinio Teismo sprendimas)

jėga institucija, neteisinga pinigų ar abejotinas žinias, ideologijas ir kitus pasenusius socialines tradicijas.

Pagarba ir priklausymo jai nepriklausomai nuo to,

Jaunystėje, per tęstinį propagandos, sovietiniai žmonės man atrodė gana padorus bendruomenė šiuolaikinių žmonių,

kaip jis, o žmonės aplink juos suvokti ir įvertinti jo

kurie trūksta šiek tiek veiksmų laisvę. Tačiau aš klydau. Sovietiniai žmonės pasirodė būti konservuoti, užšaldyti

asmenybę. Todėl nesvarbu, kaip įsitvirtino vyras,

bendruomenės būdus absoliučios monarchijos ir bolševikų diktatūros; ne kanibalai, bet ne pasaulietinės visuomenės.

kokia savybės, įskaitant neigiamas, jis gali turėti,

Turbūt masinis išmontavimas sąvokas, įskaitant kai kurių kanibalizmo atvejų Rusijoje gali būti dar 100 metų.

valstybė ir jos institucijos privalo visiškai užtikrinti

Pastangų elitą, pavyzdžiui, penkerių metų planas informacinio raštingumo panaikinimas gyvenančių šiuolaikinės
žinių visuomenės žmonių. Matyt, jauni žmonės turėtų būti skatinami kurti elementus naują visuomenę, parodyti
teisingą vaizdą apie gyvenimą, kad nebūtų patenka į šoką nuo valgymo gyvai arba perkeltine prasme artimą arba

savo sąlygas visų teisių realizavimą, užtikrinti
žmogaus orumą. Užtikrinti žmogaus orumą  tai
reiškia, visų pirma ją gydyti ne kaip įtakos objekto dėl

teisingą vaizdą apie gyvenimą, kad nebūtų patenka į šoką nuo valgymo gyvai arba perkeltine prasme artimą arba
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sutriktų ir miršta giminaitį ieškoti laimės už postindustrinės visuomenės.

reiškia, visų pirma ją gydyti ne kaip įtakos objekto dėl
valstybės dalis, taip pat lygiomis subjektas, kuris gali
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Rusijoje, daugiausiai išteklių turtinga šalis pasaulyje, po žlugimo, atitirpinimo ir sugrįžti sovietinės visuomenės

ginti savo teises visomis priemonėmis nėra

sustiprino perėjimą. Sensible asmenys nurodyta rusų suverenitetą 1993 Konstitucija, sukūrė planą ateičiai, bet ne

draudžiama pagal įstatymus (2 dalis, Konstitucijos ..

mokyti žmones naudotis šiomis naujomis galimybėmis kurti savo laimę, o žmonės liko sutriktų su elementais

45 straipsnis) ir ginčytis su valdžia į veidą jos organų

nepavykusio komandų administracinė sistema, daigų demokratijos, naujo nusikaltimo, naujų etikos ir kitų visų
veiksnių rūšių šiuolaikinė civilizacija. Sutriktų žmonės ir toliau, kaip ir ankstesniais laikais, siekti Privačiųjų ir viešųjų
laimės, gauti savo rankas ant, be to, mažas darbo užmokestis, beasmenis ekvivalentai nuosavybė  čekiais, kurie buvo

(Konstitucinis Teismas gegužės 3 Teismo sprendimas,
1995 N 4P // SZ 1764 Rusijos 1995 federacija. N 19.
str.).

išmesti į vėjo nepasiruošusi gyventojų.
Pasak JT Žmogaus socialinės raidos indeksas ( ŽSRI ) šiandien skiriasi Rusijoje 55 iš 169 šalių teritorijoje. Ty Rusijos
piliečiai lieka prasta, apsuptas savo turto (negalėjo, neturėjo laiko dvidešimtajame amžiuje, vystyti savo ekonomiką

Boris Mayorov I.  Svetainės redaktorius ir projekto
autorius teigia, kad masinis ir daugelyje šalių

remiantis valdymo sistemos pagrindu), negalėjo eiti ieškoti savo laimės statybos. JT nustatytu kovas 20, 2012

chimeros ir ideologijos gyventojų prasideda

Tarptautinė diena Laimės : Rusijos įvertinimas laimės JT ataskaitos šiol yra mažas.

šiuolaikinės globalizacijos eros. Kiekviena tauta

Sudėties materialinę skurdą visuomenėje, nekontroliuojama žiniasklaidos inercijos toliau taikyti viešąjį miglota

pradeda imtis įrodymais pagrįstas JT, vertybės,

ekonominę ir politinę aplinką ir toliau sąmoningai, dažnai nesąmoningai, manipuliuoti visuomenės jausmus,

grindžiamos "žmogaus orumo", kad XXI amžiuje bus

formuoja kultūros koncepciją, paremtą dainų ir šokiai ant scenos, ir ledas, kiti netikri tikslai įgyti laimės žmogus,

visuomenės sąmonės aksioma, kad tvaraus vystymosi

kurio gyvenimas ir toliau bus matuojamas yra mažesnė nei jo mažoje rankinėje turinį.

ir žmogaus civilizacijos, pagrindinė vertybė

Mūsų laikais, buvo būtina atnaujinti visus socialinės ir humanitarinės gyvenimo prasmę kiekį ir, jei jie nėra
suprojektuoti ir praktiškai suprojektuoti, po viešųjų prekių ir prasmių mokslo ir technologijų revoliucijos plėtrą, mūsų
laiko dalykėlių iš šio globalizuotame pasaulyje gali atsitikti socialinių katastrofų, nes serija atskaitos taškų

bendruomenės visomis prasmėmis skaičiavimo
pradžia koncepcija.
Kaip Dekarto koordinačių sistema (X, Y, Z  visi žino)
ir heliocentrinės sistemos "Galileo", užtikrins

praradimas dabar klesti ir kuriant bendruomenes.

šiuolaikinio mokslo ir technologijų, šiandien

Iš tradiciniu būdu (bet gyvenime orientacijos) sutraukti buvę praeityje, bet ne pasauliniu mastu. Aš manau, kad

modernizavimo ir gyvenimą po Nouveau

padėties sudėtingumas yra dėl to, kad kartojimas socialinės istorijos išsivysčiusių šalių besivystančiose neįmanoma.

(kapitalizmo) plėtra reikia išvalyti kiekvieną

Šiuolaikiniai iššūkiai  darnaus žmonijos vystymosi, bendruomenės, Rusijoje ir visose šalyse iššūkiai (be spontaniškai

šiuolaikinio žmogaus sistemą socialinių aspektų.

plėtros pinigų ekonomikoje, sąstingio, be jerks ir staigiai stabdant, be karų ir revoliucijų) siūlau pradėti spręsti dabar

Norėdami būti iš fix tradicijas ir įstatymus specialiai

kiekvieną žmogų jo paties pirštais dešimt vertybines orientacijas , remiantis žmogaus orumas. Tuo pačiu metu norite

kiekvienoje vietoje ir kiekybinių komponentų

įtraukti ekspertų skaitmeninius metodus žmogaus laimės kiekvieno išmaniojo telefono apskaičiuoti, susiejant jį per
super kompiuteris su pagrindiniais sistemų koordinates žmogaus gyvenime: Žvaigždžių, GEOCENTRINES, socialinę
ir ekonominę (visuomenės, pilietinės, privatus). Siūlau šiandieną dešimt vertybines orientacijas, siekiant išspręsti
problemas asmens nuosavo laimės, tvarumas bet Bendriją iš šeimos į narėje, jokių veiksmų vyriausybės vertinimas

reikšmių vartotojų krepšelio į draudžiamąsias vertės
kiekvieno žmogaus gyvenime. Šiuo metu, 2010 metų
pabaigoje, bendra sistema socialinių mokslo
matavimų nėra. Tikiuosi, kad visiems orumas, virš jo
galvos ir rekomenduojama vertybių skaičiavimus

vidaus ir užsienio politiką. Nacionaliniai interesai mūsų postindustrinės amžiaus žmonės turėtų virsti visuotinių

kiekvienai ateinančiais metais asmeniui saulė bus

vertybių žmonių ir visos žemės žmonijai. Tai yra politinis ir etninis tautos ir nacionaliniai interesai virsta vertybių

socialinių santykių pagrindas, ir mano eskizai šioje

tvarių bendruomenių remiantis būtinu ir pakankamu laimės kiekvieno asmens tam tikroje vietovėje.

srityje bus naudingas mano pasekėjų.

XXI amžiuje tai bus pasiekta universalią informacinę raštingumą, vyras šiandien reikia pasiūlyti sistemų, žinių ir

Turime pereiti nuo savanoriškumo į valstybės kūrimo

įgūdžių rinkinį, kuris leis jam nustatyti ir įforminti pirmiausia savo teises, laisves ir teisėtus interesus išlaikyti tvarius

ir socialinės ekspromtu visuomenei ir vietos

įgūdžių rinkinį, kuris leis jam nustatyti ir įforminti pirmiausia savo teises, laisves ir teisėtus interesus išlaikyti tvarius
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pragyvenimo vertybes. Tiksliau, skaitmeninis, o ne neaiškių metodai ir būdai turėtų būti visur pasiūlyti pakankamą

ir socialinės ekspromtu visuomenei ir vietos

rinkinį informacinėmis priemonėmis, nurodant, kaip jį naudoti pagal teisinių ir etinių standartų konkrečioje

gyvenviečių veiksmus.

vietovėje. Net ir šiandien, ji yra būtina, siekiant skaitmeninti technologiją, įteisinti ir pasiūlyti kiekvienam ir

Šiandien poreikių analizė ir išvados tragiškų klaidų

kiekvienas žmogus metodų spręsti daugelį situacijų gyvenime, daugelis patogus skaidrus vertybinės orientacijos

fašizmo, komunizmo, o už jos ribų kliedesiai

būtiną išsamiai kiekvienos vertė ir išvalyti santykius dėl žmogaus orumo pagrindas.
Šiandien dauguma neskaito didelę literatūrą, neieško ir neįrodo vertingą nuorodą savo gyvenimo, tai yra mažai
tikėtina, kad turite laiko kurti naujus prietaisus, mašinas programos kontrolės, arba kišeninių kompiuterių.
Šiuolaikinis žmogus yra ne pakankamai, ir demokratija, o jos pagrindinės vertybės  laisvės. Dėl šios visuomenės

Настройки
▼
administracijų su kvadratų ir gatvėse
jokių

liberaliosios augimo atskirų šalių prie aplinkos
sąskaita ir utopinių idėjų žmogus per pastarąjį
tūkstantmetį.
Atnaujintas vadovavimo, technologijos, tvarios
orientuotos vertės bendruomenėms leidžia žmonijai

modernizavimo turi atsižvelgti ir taikyti visas teises, laisves ir teisėtus interesus nuo žmogaus orumo pagrindu, kuris

išvengti karų ir išplėsti bendruomenių gyvenimą ir

suteiks tvirtą pagrindą visose socialinės sąveikos srityse, vertikalios, ypač horizontalių santykių visuomenėje, kurie

realiame žmogaus civilizacijos visumą į visus pagrįstai

išsivystė nuo vergovės Rusijoje šios dienos: per jie nereikėjo. Visi reitingą rūšių, konservuotos Rusijoje nuo Petro

išnykimo ir gyventi neišvengiamą biologinės mirties

Didžiojo laikais, būtina keisti etikos ir taisyklių kodą socialiniųekonominių sąlygų bendruomenės ar grupės asmenų

planetos Žemė ir vėlesnio mirties šios visatos

pagrindu. Manau, kad ne iš teisinės valstybės pagrindu neturi būti atsižvelgiama į visuomenės gyvenimą, o žmogaus

variantas.

orumo taisyklę. Atnaujinta kalendorius bus sukurta Rusijoje ir daug tautybių atskirai. Gyventojų išsiskyrė su
daugeliu iš praeities kultūros klaidas ir įgyti šiuolaikines orientyrus.
Asmeniniai koordinačių sistema grindžiama žmogaus orumo, ir artimiausioje ateityje, ir, atsižvelgiant į kiekvieno
asmens genome turi būti įgyvendinamos visur viešojo proto ir artimiausioje ateityje tapti socialinės metodologijos,
metodai ir modeliavimas valstybinės ir socialinių judėjimų klausimu pagrindas. Šiuo atveju sėkmė priklausys nuo
proporcijų ir galios, pinigų ir švietimo socialinių santykių reguliavimo lygiu. Taigi kiekvienas sąmoningas žmogaus
orumas yra veiksnys, savivaldos. Norėdami Europa ir Rusija pasinerti į chaosą fizinis ir be turto padalijimo buvusios
TSRS ir antrosios perkėlimo žmonių, kad mes matome mūsų laikais, tai būtina įforminti ir technologijos susieti
nacionalinius interesus ir išteklius šiose koordinačių sistemas už ekonomikos, tikrą žmogiškosios kultūros vertės
realizavimo ir socialinė politika, su valdymo ir žmogaus sąveikos procese buvo matematiškai skaidri, pagrįsta ir
nuspėjamas. Skaitmeninimas Žemės darbą sėkmingai atlieka "Google" , įspūdingas patirtis žmogaus organizme yra
atstovaujama skaitmeninimo technologijų Google metai Body Browser . Bet tolesnė pažanga bus susijęs su pasaulio

Šiandien, tačiau, daugelis dalykų mūsų rankose!

bendruomene formalizavimo į tarptautinio projekto (projekto dalies gali būti įgyvendintos Skolkovo, kompensuoti

Be pagrindinio įvaizdžio vertybių 3 pirštais asmeniui,

sunkinančiomis nusikalstamumo ir korupcijos VVG demokratizacijos visuomenėje, kuri buvo atidėtas sąlygomis

siūlau visiems draugiškas kiekvienos atskiros įvaizdžio

artėja 90 metų ekonomikos žlugimo, Rusija). Tačiau, laikas diktuoja kūrimo ir įgyvendinimo Rusijoje ir po

kūrimo ir išsaugojimo laimės vertės koordinačių

demokratinių visuomeninių santykių poreikį.

sistemoje dėl orumo pagrindu žmonių (sujungti dvi

Šiuo atveju, dabar būtina užtikrinti minimalų išsilavinimo lygį, atitinkantį kiekvieno asmens skirtingų skirtumas

rankas) 10 vertybines orientacijas (10 pirštų abiem

koordinačių sistemas ir laiko supratimą: astronomija, GEOCENTRINES, vietos, socialinės, asmeninės. Pavyzdžiui,
vaikystėje, paauglystėje ir brandos asmuo gyvena iš asmeninio laiko įvairovė. Bendrijos mūsų planetoje gyvena jų
socialinės metu ir Žemėje  Saulė turi savo astronomijos laiką ir kalendorių. Periodiškai veikla Saulės priklauso ne tik
kryžminio supjaustyti rievių medžių, bet ir kokybe kartos. Teisės, laisvės ir teisėti interesai gauti sau kiekviena karta,

rankomis).
Negalima pasiduoti  laimė išnyks.
"Google+"
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bet skirtingu lygiu. Mes negalime leisti vienos kartos raketa, o kitas aplaidumo kartos kolektyvinį ar asmeninių

"Google+"
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įsitikinimų nacionalinio lyderio savo programas. Negalime leisti, kad trečiųjų šalių išvaizdą su branduolinių arsenalų
ir pirmaujanti savo Šaltojo karo ar jos palydovo paleidimo, pavyzdžiui, muzikos gerbėjai vadovas per mišką parduoti
visame Amazonės gentis transliuoti dainas apie lyderis. Manau, kad dabartinė švino produktyvus, jei remiantis
žmogaus orumo neliečiamumo: atvirų, paskirstytų visuotinai ir greitai; Jis neslopina veiklą ir skatina žmogaus
orientacijos vertę tvaraus vystymosi.
Šiandien greičio socialinius procesus šie vidutinio kaitos norma . Šiuolaikinės civilizacijos reikalauja nuolatinio ir
populiarus dėmesį į žmogaus vertybinėmis orientacijomis, įskaitant atėjo laikas atvykti, ir vieną kalendorius žemės
gyventojų.
Pavyzdžiui, niekas maniau, tačiau ji yra įmanoma, kad tvaraus vystymosi Kaukazo ten neturėtų būti išplėstas
pramonės ir demografijos, taip pat Kinijoje, pristatyti aiškias ribas visiems ir suteikti darbo vietas jaunimui per
tankiai gyvenamuose regionuose besivystančių Rusijos regionuose ir likusio pasaulio. Tačiau turėtų būti nustatytos
nedelsiant vietos valdžia besivystančių regionų. Man ir plėtros Maskvoje vektorius  didelis klausimas. Maskva 
Continental Metropolis. Mūsų kapitalas nėra prapūsti vandenyno vėjai, kaip Niujorke ir todėl moralės, socialinių
įstatymų, etikos kodeksus ir verslo socialinių grupių, iš maskviečiai tradicija į religijos ir valstybės atskyrimo turėtų
būti labiau patikimas. Svarbi šiandien yra atvirumo ir pakankamumo biudžeto ir galios valdymo Maskvoje principai,
generuoti per žiniasklaidos kanalus tokie veiksmai visoje Rusijoje.
Jei mes manome, kad šiuolaikinė Rusija atsilieka išsivysčiusioms šalims Europoje prieš 100 metų, mūsų visuomenė
šiandien, 2010 m juostos dalyje, kreiptis į tam tikrą gyventojų tam (su Italijos banalus ar, dar blogiau, Vokietijos
fašizmo su lyderio fiksavimo tendencijas). Žmonės lieka prasta, netinkama jos nacionalinio turto ir pagal socialinės
inercijos, be savigarbos idėja, toliau reikia vyriausiasis ir lyderis, susiejimas savo asmeninę laimę su bendru skaičiumi
raketų ir branduolinių galvučių, numerių galvijų, kiaulių ir kaip išsibarsčiusios rodiklių pradinė era modernizavimo ,
Todėl, moksliniai ir politiniai lyderiai, ekonomikos elitas, visi protingi žmonės turėtų būti sumaniai ir atsargiai taikyti
socialinio valdymo priemones šioje mūsų vystymosi laikotarpiu, pasiūlyti būtinas centrus koncentracijos socialinių
iniciatyvų, nuolat rūpintis gerinti materialinę lygį ir socialinę kultūrą, įteigti nepriklausomybę ir toleranciją
gyventojų, asmens suverenumo ir tvarius pragyvenimo šaltinius samprata šiandienos kapitalo ir po kapitalizmo atėjo
išsivysčiusiose šalyse. Pavyzdžiui, neturite pakankamai pinigų: laimė gali būti padidintas ne iš meilės, žinių, darbo ar
kitų vertybių (žr pav) sąskaita, nepamirštant, kad pagrindinis veiksnys vyrams  moters ir atvirkščiai moterims  vyrų.
Perėjimas į vertybinių orientacijų artimiausioje ateityje gyventojų gali pradėti jaunų žmonių, atsisakančių alaus ir
cigarečių, o suaugusiųjų gyventojų bendrųjų horizontalių santykių pradėti taikyti teisę ir etinių vertybių santykiuose
su namuose ir darbe tarpusavyje, sukuriant postmodernus ekonomiką. Šioje visuomenėje įsišaknijęs žmogaus orumo
mentaliteto žmonėms yra patogiau pradėti įgyvendinti per personalo armija (anksčiau ten buvo suklastoti rėmeliai
proletariato diktatūros ir komandinėsadministracinės sistemos, ir dabar yra vertikali santykiai vyrauja), kuris gali
veikti kaip piliečių generatoriaus su apsaugoto nominalo naują visuomenę. Tarp valdžioje, pinigų ir žinių žmonėms
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atotrūkis visada priploti teisinius ir etinius standartus. Manau, teisė patekti į teisės aktus dėl politinių partijų yra ne
tik kiekybinis, bet ir mokslinių tyrimų ir analizės socialinės valdymo centre poreikis.
Autorius mano, kad šiuolaikiniame globalizacijos eros, universalus socialinio veiksmo ir supratimo riboti energetinių
išteklių, prasideda masinis visų iš chimerų ir ideologijų šalių gyventojų. Po mokslinę ir technologinę revoliuciją
žmonija išgyvens mokslo ir humanitarinė. Kiekvienas asmuo, bendruomenė, žmonės gaus pagrįstų vertybių sistemas
remiantis "žmogaus orumo", kad XXI amžiuje bus visuomenės sąmonės aksioma, nuolat į edemokratijos įrankiais,
kaip įvertinimo ir apskaičiavimo darnaus žmonijos vystymosi, bendruomenės sričių ir kiekvienos valstybės pagrindas
koncepciją.
Dekartas pristatė koordinates erdvėje X, Y, Z sistemą, ir tai iš mokyklos kurso
visi žino, bet tik nedaugelis žmonių supranta, kad jo formavimasis vyko
mažiausiai 1000 metų, nes mūsų protėviai po natūralių skaičių daugiau 1000
metų išradimą neįvedėte numerius O, kuri suformavo jos pagrindą.
Kaip Dekartas koordinačių sistemą, siekiant užtikrinti šiandien šiuolaikinio
mokslo ir technologijų, plėtros įvertinti pirmuosius žingsnius kuriant laimingą
gyvenimą po Nouveau (kapitalizmo) yra būtinas humanitarinių ir suprantama
kiekvienam socialinės matavimo pagrindu žmogaus orumo sistema. Šiuo
atveju, įprastiniai trys orientyrai (kanalas) dėl socialinės valdymo (politikos),
pinigai (ekonomika) ir žinių (mokslas) galia turi būti papildytas kitą lygiavertę,
skaidrus, suprantama ir patogus už viešųjų sistemų vertybių ( koordinačių
sistemos ). Šiuo atveju, šiandien mes turime suprasti, kad jėga (saviorganizacija), pinigai ir žvalgybos (žinios)
visuomenė neauga tiesiškai, jie yra objektyvūs bangų ciklų, kad netrukus bus rasta. Tai reiškia, kad po to, kai
bendruomenės plėtra yra visai įmanoma nuosmukio laikotarpio, kuris reikalauja patikimus ryšius ginti Bendrijos net
iš savęs sunaikinimo. Bet socialinių veiksmų šiandien gali būti įvertintas ant pirštų. Valdantysis elitas daugelyje šalių
turi daugiau galios, pinigų ir žinių, nei opozicijos ar gyventojams. Tai taikoma Rusija, kuri neturi nukrypti nuo
vertikalios prietaisą savo visuomenę, padidintam sovietmečiu jo plėtrai.
Kiekvienas žmogus nuo pat vaikystės reikia puoselėti pagarbą sau ir kitiems, vertybinės orientacijos: piliečių
dalyvavimą vietos reikalus ir politikoje, tiek savarankiškai ir dalis vietos bendruomene dėl horizontalaus lygio, šeimos
klausimais ir vietos ekonomikai, pridėti prie saviorganizacijos ir vietos bendruomenių pasaulietinė etika, pritaikytas
kiekvienai amžiaus grupei.
Dėl kasdienio bendravimo tarp žmonių šeimose visų pasaulio tautų pasiūlyti supaprastintą versiją pačiu suprasti
žmogiškųjų vertybių, pagrįstų praviras debiesies (kumštį) ir trimis pirštais. Tikimės, kad šis simbolis taps
informacinės kultūros visų tautų elementas. Daugiau sudėtingos programinės įrangos ir informacijos modelis
asmeninio skaičiuoklė laimės siūlyti plėtoti asmeninius mobiliuosius įrenginius. Telefonai išmanieji telefonai
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artimiausiu metu bus prijungta ne tik ploto žemėlapyje, bet taip pat atitinkamų socialinių duomenų bazių, kurios yra
dabar klesti.
Akivaizdu, kad
politinė sistema iš
darnaus vystymosi
visuomenėje
pirmajame etape bus
sudarytas iš trijų sferų
socialinių santykių, iš
trijų pagrindinių
krypčių (šalys), kuri
tęsiasi socialinę
energiją: iš maitinimo,
pinigų ir žinių
taikymo sritį. Visos
sritys susikerta ir turi
bendrą komponentą
dėl žmogaus orumo
pagrindu, ir visa tai sustiprins kiekvieno asmens vertę, asmeninės laimės ir gerovę visai bendruomenei, politinės
tautos, iš sandraugos tautų tiek, kiek būtina. Politinės partijos artimiausiu metu nebus remtis doktrina ar tikėjimo, o
ne nuo gyventojų masės, o mokslinėmis rekomendacijomis ir savo nacionalinę mokslinę mokyklą, kuri bent bus
nustatyta pagal įstatymus. Politinės partijos artimiausiu metu gali būti grindžiamas tik atvirai ir pariteto savo ir
nacionaliniu galios ir finansines galimybes. Parlamente darnaus vystymosi teisė bus nustatyta bent tris frakcijas,
kurios bus suformuota iki veikiančių nepriklausomai nuo gautų visuotinius rinkimus palūkanų šalių, nes rinkėjai
negali ir neturi ypatingų galimybių darnaus vystymosi pažeidimus. Tuo pačiu metu, skirtos kovoti su bet kokiomis
teisėtomis visuomeninėje veikloje bus baudžiami kur kas griežčiau nei šiuo metu. Tokia politinė sistema iš trijų šalių,
gali būti paskelbta Rusijoje 20152017 metais dekretu dabartinis prezidentas ar AllRusijos Steigiamąjį susirinkimą 50
metų ir jis suteiks interesų pusiausvyrą. Tačiau socialiniai procesai kaip oro, o vargu ar prognozuojama mažame laiką.
Manau, kad visame pasaulyje toliau plėtoti esamų demokratijų ar autoritarinių režimų, remiantis valdančiojo elito
diktato (arba klanai biurokratijos įvairiais lygmenimis) yra susitelkę į savo rankas maitinimo, pinigų ir žinių gaus
atsižvelgiant į šių komponentų pusiausvyros linkme. Disbalansas gali sukelti, mokslas, didelį literatūrą, muziką,
vizualiuosius menus, bet ir kruviną neramumų, nes ne visi opozicijos dėmesio literatūros ar kitų taikaus naudojimosi
pasmerkti režimą, kuris mūsų laikais neturi dieviškojo žemės. Ryškus pavyzdys šio disbalanso parodė pasauliui,
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Rusija. Sveiki atvykę į didikų ir orumo jos visiškai nepaiso imperijos gyventojų ir sukūrė klasikinį meną ir rusų
maištą.
Įdomu tai, kad Aleksandr Sergeevich Pushkin, jau ne kartą kovojo dvikova dėl garbės ir orumo, jo darbo Kapitonas
dukra Rusijos riaušių žodis ORUMO niekada taikomas, nors tvirtovės Mironovas, komendantas ir Grinyov ir
Pugačiovą, netiesiogiai tai pagrindinė žmogaus nuosavybė aprūpinta ,
ORUMAS žodis apibūdinti pagrindines savybes asmuo nėra LEO Tolstojaus "Karas ir taika darbų, o tik keliais
atvejais, ji pabrėžia išskirtinį manieros kai kurių didžiųjų romano veikėjus. Be darbo A. I. Solzhenitsyna Gulago
archipelagas ORUMAS rado pusę ir tik vienas gabalas su šiais žodžiais iš esmės "išsaugoti iki žmogaus orumo
sunaikinimo",  šeštosios dalies 1 skyriuje, kur Aleksandras Isaevich pasakoja apie pirmųjų tremtinių socialistų 30s
gyvenimą .
Pilnas leidimas Vladimira Lenina, jo 55apimties, neradau frazę "žmogaus orumą", bet yra 23 Panašių frazių apie
netinkamą elgesį carinei valdžiai su piliečiais.
Jei aš esu teisus, tada artimiausioje ateityje yra būtina švietimo subalansuoti socialinius, fizinius ir matematinių
mokslų, ir nustatyti tris reglamentuojančias šalis: Konservatorių partija Rusijoje (priklausomybė nuo jėgos), Liberalų
(demokratai) partijos Rusijoje (priklausomybė nuo ekonomikos), Progressive partija Rusijoje (žinių bazė).
Savivaldybės visada gali turėti trijų išrinktų įgaliotinių šiose srityse kaip vietos tarybos pagrindu branduolį, o dar bent
penkių pasirinkti bet piliečių atstovus, nepriklausomai nuo narystės politinėse partijose, kurios gali būti daug,
priklausomai nuo vietos tradicijų.
(Prisiminkite neseniai konstitucijos, kuri buvo paskelbta viena iš valdančiosios partijos vaidmenį 6 straipsnio tekstą.
"Pirmaujančių ir kelrode jėga sovietinės visuomenės ir jos politinės sistemos, valstybinių ir visuomeninių organizacijų
branduolys yra Tarybų Sąjungos komunistų partija. TSKP egzistuoja žmonių ir tarnauja žmonėms. Ginkluotosios su
marksizmo leninskim mokymas, komunistų partija nustato bendruosius perspektyvas visuomenės plėtros ir vidaus
ir užsienio politikos SSRS žinoma, vadovauja didelę kūrybinę veiklą su Soviet žmonės, ir pernesa planuojamą
moksliškai pagrįstą pobūdį į kovą už komunizmo pergalę. ")
Butas schema sukurta politinė sistema Nacionalinės draugijos Rusijos XXI amžiuje su 3 trijų pagrindinių partijų 1.2
ir, siūlanti savo bendruomenėje stabilizavimo projektus per artimiausius rinkimus atrodys pagal aukščiau nurodytą
paveikslėlyje. Tačiau nevyriausybinės organizacijos iš trijų asmenų ir aukščiau, ir ypač žiniasklaidoje turėtų būti
grindžiama moksliniu pagrindu ir trys ramsčiai visose versijose: galia, pinigai, žinios, atmetami kaip beprasmiška bet
kongresuose tik ekonomistai, bet filmų kūrėjai intelektualai ir generolai, kaip beprasmiška ir klaidinga jo deklaruotą
struktūros  ant vieno rato yra nepalikti. Pavyzdžiui, visi laimėjusios šalies XX amžiuje buvo pastatyta ant šių
pamatų, o ilgalaikė sėkmė priklauso nuo tinkamai deklaruotas vertybes ir kurti daug pagrindai.
Daugiau tvari plėtra Rusijoje, augimo savo civilizacijos kokybė galės atlikti tik savarankiškas, orientuotas vertės
žmonės apie visų pagrindu suprasti ir gerbti ir ginti žmogaus orumą. Į žmonių mases tik pradeda mėgautis visas
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teises, laisves ir teisėtus interesus, žmogaus ir piliečio statyti savo pačių egzistavimą, savęs tobulinimą ir
saviorganizacijos bendruomenių, visuomenės ir žmonijos prasmę. Tai yra raktas į žmogaus gerovei, dabartį ir ateitį
Rusijoje, pasaulio gyventojų mūsų laikas pereiti nuo demokratijos į darnaus žmonijos vystymosi. Tai yra esmė
pradedant mūsų akis antroji Apšvieta.
Ši svetainė yra daugiausia įsteigti penkerius metus
2008/09/09  2013/09/09
Dabartinis laikas atsispindi dienoraštis ir kitus skirsnius
Prašome įvertinti laimės lygį Rusijoje
Įvertinti žmogaus orumo apsaugos Rusijoje
Papildomi puslapiai (10): Saugus Pinigai Pagrindinis sveikatos Meilės Išsilavinimas Darbo Laisvė Šeimos
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