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ideja
Jo Apgaismības laikmetā (Dekarta, sākumā XVII gs  ..
Ruso un Voltēra, beigas XVIII gadsimtā), parādījās
ideja par dabisko tiesību heliocentric Visumu.

Boris Mayorov
Mani vecāki veltīta

Vērtību sistēma, kas balstīta uz cieņu un cilvēka

Jo XIX gadsimtā, Čārlzs Darvins būtībā pamatoja
cilvēka cieņu, tās galvenā iezīme, kas ir izveidota
dabas atlases antropoīds miljoniem gadu. Ir pierādīts,
ka persona nav Dieva kalps, kā sociālu būtni ar cieņu,
un tikai pēc viņu piekrišanas karalim vai prezidents

Cilvēka vēsture, visa cilvēce ir piepildīta ar meklējumiem un pamatojuma nozīmes, vērtības izdzīvošanu,
modernizāciju un ilgtspējīgu dzīves vidi sākotnējo vai parasto relatīvā un absolūtā orientācijas savu sociālo laiku un
viņu sociālajā līmenī. Šajā sabiedrībā, persona dažādos periodos savu dzīvi var dzīvot vienā orientieri (piemēram,
vecāku mājās, draudzība, mīlestība, darbs, karjera Vertikālā komandrindas administratīvās sistēmas vai
demokrātijās, un jūs varat koncentrēties uz pavadoņiem, vietējo Pasaka, ka proletārieši visu valstis, un tā tālāk),

pēc savas izvēles.
Iepriekš apsprieda gadsimtiem dievišķo tēlu cilvēka
un mīlestību kaimiņš ģeocentrisks pasaulē radījis
Dievs.
Pamatojoties uz šīm idejām ir izveidots un pieņemts
likumprojekts par tiesībām Apvienotajā Karalistē, Bill

viena vērtība , vai ne justies un neapzinās kaut kā vērtīga , bet pētījumos, atrast, nomākts, stabilā, pārejas sabiedrībā,

of Rights ASV, Deklarācija par tiesībām Cilvēka

vai periodiska nemieru laikā dēļ krišanas intelekta svaru savā sociālajā līmenī, vai vispārējā līmenī pašreizējās

Francijā.

civilizācijas.
Vecāki, elites vai vadītāji veic sociālo pārvaldību, Orient vai disorient personu vai cilvēkus ar spēku, naudas un

Pirmais un Otrais pasaules karš atklāja
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pašorganizāciju. Laika periodā no krīzes sabiedrībā bieži

1941, Franklin Ruzvelt savā uzrunā "State of the

parādās piedzīvojumu, kas tricked dzīvot ar rokām .

Union", ko sauc par atbalstu četrām būtiskām brīvību:

No kopienām kanibālu, kurš kaut sapratās kopā ar mūsdienu

vārda, pielūgsmes brīvību, brīvību no trūkuma un

juridiskiem jēdzieniem attīstīto sabiedrību attiecībā uz
cilvēka cieņu un praksi nogājusi garu vēsturisko ceļu.
Dažādos laikos cilvēki paļāvās uz priekšmetiem dievu,
šamaņi, viņa ģimeni un cilti, teritoriju un reliģiju, tad ar to

brīvību no bailēm. Tas deva jaunu impulsu attīstībai
cilvēktiesību kā nepieciešamu nosacījumu mieru un
izbeigt karu.
Kad sabiedrība uzzināja par zvērībām, kas izdarīti ar
nacistisko Vāciju, kļuva skaidrs, ka ANO Harta nebija

pilsonības un valsts īpašuma un ideoloģiju. Tagad tur bija

precīzi definē cilvēktiesības. Universal līgums kļuva

vērsta uz kultūras patēriņu un tirdzniecību. Tajā pašā laikā,

nepieciešams Cilvēktiesību.

sociālā slikti saprot un definē katram reģionam un kopienām
reģionā. Tajā pašā laikā 85% iedzīvotāju dzīvo tādā veidā, kā

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

tas būtu uz visām dzīvajām būtnēm  neapstrīdot ne

, kura pieņemta Trešajā sesijā 1948 decembra ANO

atstarojoša, neanalizē savu rīcību.

Ģenerālās asamblejas rezolūciju 217 A (III) 10.

Mūsu valstī lielākā daļa cilvēku pēc sabrukuma Padomju
režīma, kopējais nebija iegūt mūsdienīgu zinātnisko vadības
sistēmu, bet absorbē fragmenti dažādu, bieži vien nepatiess,

1. pants.
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā
un tiesībās. Tie ir saprāts un sirdsapziņa, un viņiem

koncepcijām un idejām. Viņu vērtību sistēma ir piepildīta un

citam pret citu, kas brālības garā.

mainīt pat nedēļas laikā. Tas ir īpaši pamanāms attiecībā uz

...

politisko, ideoloģisko un ekonomisko cīņā konkurences, ja tas

In 1993, Krievija pieņēma konstitūciju, kas lika

ir nepieciešams, lai manipulēt masu konkrētā reģionā vai

pamatus cilvēka cieņas aizsardzību, viņa tiesības,

valstī. Galvenais sociālās mūžīgas orientieris datums visām kopienām no grupas trīs cilvēki līdz nesen pastāvēja

brīvības un tiesiskās intereses.

impērijām  ir padotība pašreizējais karalis, imperators, līderis, prezidents, komandieris, boss, vīru, nodaļas, līderim

...

... vai nosacītu zvērestu bezierunu paklausību vai ar līgumu dažādās variācijās, līdz darbu un to vajadzēja pieņemt,
saprast un veidot savu tolerantu attieksmi pret cilvēkiem, pamatojoties uz esošo realitāti.
Es ceru, ka nākotnē cilvēki varēs mīkstināt attiecības pakļautības un kaut kā ietekmēt lēmumus, ko līderis.
Manuprāt, Krievijas iedzīvotājiem ir augsta līmeņa sociālā inerces, dzīvo tā, it kā padomju sabiedrībā, sacīja modeļus

7 decembris 2000 Eiropas Parlaments svinīgi
pasludināja Pamattiesību hartu Eiropas Savienības.
Šodien sākumā XXI gadsimtā, topošās otro
apgaismību. Zinātnieku aprindas, katrai personai ir

televīzijas raidījumu un ir vērsta uz līderiem varas. Es uzskatu, ka vara, nauda un zināšanas šodien joprojām tiek

nepieciešams, lai piedalītos īstenošanā deklarāciju

koncentrēta federālā vertikālās varas, gan reģionālā un vietējā elite un birokrātija, un iedzīvotājiem saglabājas vāja,

cilvēka cieņu ar pareizajiem tehnoloģijām un

vāja un neizglītots. Tas ir izveidots sociālo tradīciju, nodokļu vecākais juniors, kas robežojas ar brīvprātīgu darbību.

metodēm cienīgām katra cilvēka dzīvē uz Zemes. Tas

Tas bija iespējams, ne tikai tāpēc, ka trūkst pārredzamības aprēķinu; rakstīt par to, sakot, " apgalvo zinātne ", ... un

ir nepieciešams, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību

pāreja uz ilgtspējīgu attīstību Krievijas šķiet, parādās pēc stadijas visvarenību reģionālo klanu, kad attiecība varas,

katras personas un sabiedrības vienmērīgu pāreju no

naudas un zināšanu eliti un iedzīvotājiem būs 50 x 50. Varat veikt izejas zinātnieku, ka cilvēks kā sociālās dzīvnieku

autoritārām valstīm uz pašvaldību cilvēki.

izcelsmes pabeidza posmu no pērtiķiem, bet pietiekams saskaņā ar sociālo kopienu, pēc vietējā laika, daudzās valstīs

izcelsmes pabeidza posmu no pērtiķiem, bet pietiekams saskaņā ar sociālo kopienu, pēc vietējā laika, daudzās valstīs
Переведено на латышский
Показать исходный текст
vēl nav attīstīta, un šis process ir iespējams, tikai sākotnējā stadijā. Šajā gadījumā sociālās tendences un masu cilvēku
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nesaprot problēmas panākumiem piedaloties tajās minēto apstākļu dēļ, un radikāli mainīt sociālās tradīcijas viņiem

Autors un redaktors tīmekļa vietnes piedāvā skaidru

kaitīgs. Šis strupceļš par nelielu skaitu progresīvo domājošiem cilvēkiem Krievijā  staigāt klusi sistēmas vai stāvēt ar

katras personas personisko vērtību sistēmu

plakātu piketu.

koordinātes (cilvēktiesību vērtības), pamatojoties uz

Par sarežģītības sociālo sistēmu attīstība, attīstības tendences kopienas neizbēgami noved pie rašanos spēku
iedzīvotāju vidū  masa horizontālajās attiecībās, pamatojoties uz cilvēka cieņas būs veidot vairākas non vertikāli,
pamatojoties uz likumu un ētikas, ņemot vērā multikulturālo faktors. Jau šodien mierīgai attīstībai ilgtspējīgu
kopienu līdzāspastāvēšana kultūru, veido kopīgu un skaidri katram sistēmai cilvēka vērtībām, solidaritāte un

nopelniem jēdziena kā kopīgu instrumentu, lai
atjauninātu nāciju, citas kopienas un personīgo laimi.
Karš vienmēr ir atļauts ir uzkrājies miera laika kļūdas,
rūdīts ar kaitīgu cilvēka darbības. Visi kari, tostarp

līdzdalību ikvienam sabiedrības lietu  izslēgta vai dzīvo savā virtuālajā telpā, un personas, un valsts ir neefektīvs. Ar

aukstuma  sociāla katastrofa sabiedrības joprojām

vispārējo izglītību un tehnoloģijām pieaug labklājības un iedzīvotāju zināšanas. Sasniegt stabilitāti sarežģītu sociālo

nevadāmā faktorus attīstības, veidojot kopienu.

sistēmu veicinās vēlmi par katru personu vērtībām laimes, tādējādi samazinot zudumus un racionāli izmantot

Gulaga un holokausts nedrīkst atkārtot.

ierobežotos resursus ekonomikā.

Ir pienācis laiks, lai otro apgaismības, zinātnes un

XXI gadsimtā tendence atdalīšanas cilvēka no novecojušām jēdzieniem vertikālās attiecībās starp valsti, kolektīvo

humanitārās revolūciju, kad vērtīborientācijas,

cilts, un tā tālāk, aizstājot tos ar likumu un ētikas standartiem ievērojot viņu tiesības, brīvību un likumīgo interešu.

pamatojoties uz cieņu lauka dabas cilvēktiesību tiks

Topošie otra cilvēka kvalitāte  orientētu un vērtību ģeogrāfiskajām koordinātām, tikko sāk rādīt. Dzimis un
kognitīvās zinātnes un tehnoloģijas, tās izmantošana par jaunu kopienu un laimīgu dzīvi indivīdu.

iekļauti katrā cilvēka laimes tehnoloģiju, nodrošinātu
ilgtspējīgu attīstību kopienās.

Šodien Krievijā diez izveidoja jaunu solidaritāti, balstoties uz cilvēkiem ar cieņu un vērtību cilvēka orientācijas, kas

Krievijā, vēsturē gan sabiedrības un cilvēktiesību, tās

pulcēs ģimenes, speciālisti, kopienas interešu un citu primāro šūnu pilsonisko sabiedrību. Es uzskatu, ka beigās, XXI

priekšrocības bija nejauša. Jo XX gadsimtā tā saukto

gadsimtā tiks izmantoti personas kvantitatīvais aprēķins līmeņa vērtībām personu, ņemot vērā genomu konkrētas

padomju varas iestādes gandrīz pilnībā izdzēsti ne

personas, lai veiktu kvalitatīvu pāreju no Homo sapiens uz vērtību orientētu personu.

tikai koncepciju, bet arī sajūtu pašvērtības. Padomju

Cilvēks un sabiedrība vienmēr cenšas uzlabot efektivitāti šāda veida darbības, dažkārt dēvē par dzīves jēgu. Tomēr šis

cilvēks, balstoties uz visu kopumā izvirzīja "savu

faktors, ja tā, un tiks ieskaitīti jebkad, pārliecinieties, lai būtu nedaudz, piemēram, lokomotīves 8% vai pat mazāk. Un

lepnumu."

tas līmenis bija gadsimtu etniskās un visā dzīvē katram no mums, ko viņš nevarētu darīt. Cilvēka darbība bieži vien

Ne PSRS konstitūciju, no 1918. līdz 1978. savos

nav lietderīga, bet kā darba dzinēju, kura izmantošanas dēļ dažreiz skolotāju.
Gaitā industrializācijas (jūgendstila), vidējais līmenis valsts neuniversitātes izglītību ir sasniegts, ietverts izpratni par
fizikālo procesu masas, spēki, darbs, enerģija .... Manuprāt, daudzās valstīs divdesmitā gadsimta kopienas dzīvoja
vienkārši, saskaņā ar noteikumu par aktivitātes idiots passionaries pēcnācējus etnoģenēzes teorijas LVA Gumilova ,
un šodien lielākā daļa enerģijas ir nekontrolējamas . Tas ir tipisks un Krievija: bieži sagrauta savus līderus no

izstrādājumos neietvēra pat vienu vārdu ar sakni
"cienīgs". Par cilvēka cieņas jēdziens ir iekļauts
Krievijas 1993 padomju konstitūcijā gadu.

Krievijas Konstitūcija

cilvēkiem, un nevis iekarotāji  barbarus. Pasaule ir sasniegusi robežas intensīvu attīstību. Manā novērtēšana, jo vēlu

Mēs, starptautiskie cilvēki no Krievijas Federācijas,

60tajos gados PSRS un sociālistiskajā pasaules valstīs, pirms fona utopiskā Komunistiskās partijas plāno, ka ir

vieno kopīga likteņa mūsu zemē, nosakot cilvēktiesības

izveidotas noziedzīgu kopienu pašreizējo likumu un veselo saprātu, un pēc PSRS sabrukuma, šie korporatīvās

un pamatbrīvības, pilsonisko mieru un vienojoties,

struktūras, daži iesaistot ārzemju un starptautiskās korporācijas ir pieaudzis, reizina un uzņemto krievu: sūtīt
pārstāvjus uz valdības un par deputātu Parlamentam ar biļeti iegādājies no tās puses vai izglītots attiecīgiem
ieteikumiem d, līdz doktora disertācijas jebkuras zinātni.

saglabājot vēsturiski izveidoto valsts vienotību,
vadoties no vispārēji atzītiem principiem vienlīdzības
un pašnoteikšanās tautu, godinot priekštečiem, kuri

ieteikumiem d, līdz doktora disertācijas jebkuras zinātni.
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un pašnoteikšanās tautu, godinot priekštečiem, kuri
nogādāti uz mums mīlestību un cieņu pret Tēvzemei
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Sabiedrībām, galvenais  peļņa un Eiropa ir sanākuši kopā, lai vienkāršotu kustību ideju, cilvēku un kapitāla, kā arī

un ticība labs un taisnīguma, atjaunojot suverēno

ilgtspējīgu attīstību ES korporatīvo prioritāti. Tomēr par to, kā ES ir daudz grūtību.

valstiskumu Krievijas un aizstāv tvirtumu

Pārejas posmā Krievijā, iespējams, VDK, tagad FSB ir svarīga loma, kas regulē valsts un cenšas iegūt pār sabiedrību,

demokrātisko bāzes, cenšoties nodrošināt labklājību

kuru vēsture norisinās mūsu acu priekšā. Es uzskatu, ka šī metode pārejas, krievu versija korporatīvās pārvaldības
veidošanās .
Krievijā šodien, vajadzība pēc vispārējās rakstpratības vērtību kā pamatu dzīvei informācijas sabiedrībā. Līdz ar to ir
nepieciešams, un pastāvīga uzlabošana iedzīvotāju labklājību, un jo īpaši tās centrālajā daļā. Sociālā pārvaldība visos

un pārticību Krievijas , Vadoties no atbildības par
mūsu Tēvzemei pirms pašreizējām un nākamajām
paaudzēm, apzinoties sevi kā daļu no pasaules
sabiedrībā, pieņemt Satversmes Krievijas Federācijas.

līmeņos ir nepieciešams, lai veicinātu horizontālās saites solidaritātes cilvēkiem dažādās kopienās, veicina personāla

21. pants

apmācības par mūsdienu valsts un sadarbību pārvaldību korporācijām visā pasaulē importēt no ārzemēm,

1. Cilvēka cieņa ir jāaizsargā valsts. Nekas nevar būt

tehnoloģiju ekspertiem un kapitāla. Krievija pāreja uz postmodernisma laikā var būt kaimiņvalstīm kapitāla

par pamatu, lai tās atkāpes.

uzglabāšanas un sadarbības attīstītās valstis nav liels spēks ar raķetēm un ērtu pārnacionālā valsti ar attīstītu

2. Nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai citiem

korporatīvo sistēmu, faktiski ir vienoti ar saviem starptautiskiem saites ar Eiropas Savienību un pārējo vērtību

nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem

orientētu pasaulē.

apiešanās vai sodīšanas veidiem. Nevienu nedrīkst

Tiešā minoritāte diktēt stāsts iet, vadības risinājums ar demokrātiju Krievijā nenotika, un selfvērtību balstītu
iedzīvotāju bija tikai padarīt savu ceļu prātos un praksē, bet attīstītajās valstīs. Un šeit Krievijā ir iespēja ne velciet
asti rietumiem (kas nav slikti), un sasniegt tādu pašu līmeni kā attīstīto valstu, nepārtraukti attīstot ne tikai armijas,
ekonomiku un zinātni, bet arī vērtību orientētu populāciju.

pakļaut bez brīvas piekrišanas medicīnas, zinātnes vai
citiem eksperimentiem.

Komentāri uz mākslu. 21

Mūsdienu pasaulē, pēc sabrukuma impērijas un transformācijas autoritārajiem režīmiem divdesmitā gadsimta beigas

Cieņa un indivīda, kā norādīts preambulā

"aukstā kara", zinātniskā un tehnoloģiskā revolūcija, un laikmets liberālās ekonomikas attīstīto valstu atkausēt

Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām

miljardiem cilvēku masām atbrīvoja dzīvei jaunajā vidē Come postmodernisma . Par veidošanos kopienu pēc

tiesībām, ir raksturīga īpašība visiem cilvēku

demokrātijas un liberālisma (vienmērīga, nevis strauju attīstību sakarā ar izejvielu pārstrādi, un ar inovācijām un
veicinošām katrai personai) nepieciešams jaunas bāzes un vadlīnijas būvei personisko un sociālo laimi. Vēlreiz,
sociālā vēsture, bet pirmo reizi par pasaules mērogā sācis aizstājot dievība, priekšnieks, līderis, atkārtotas
novērtēšanas un morālo autoritāti, tad iestāde un brutālu spēku, bet netaisnais naudu vai apšaubāms zināšanas,

sabiedrības locekļiem, no kuriem izriet visas
neatņemamās tiesības un kura pamatā ir brīvības,
taisnīguma un miera pasaulē.
Cieņa  neatņemamās īpašuma tiesības, kā augstāko
vērtību, veido pamatu atzīšanu un visu cieņu viņa

ideoloģijas un citus novecojušus sociālās tradīcijas.

tiesības un brīvību (Konstitucionālās tiesas

Savā jaunībā, nepārtrauktā propaganda laikā, padomju cilvēki, es, šķiet, ir diezgan pienācīgas kopiena mūsdienu

spriedumu 27.jūnijā, 2000 N 11 P // SZ Krievijas

cilvēkiem, kas nav maz rīcības brīvība. Taču man bija nepareizi. Padomju cilvēki izrādījās konservi, saldētas kopienu

Federācijas 2000. N 27. 2882 pantu ..) Un, kas pieder

veidiem absolūto monarhiju un boļševiku diktatūru; nav kanibāli, bet ne laicīgā sabiedrībā. Iespējams masveida

pie tā neatkarīgi no tā, kā viņš, un ap tiem cilvēkiem

demontāžas koncepciju, tostarp dažos gadījumos kanibālisma Krievijā varētu būt vēl 100 gadus. Ir jāpieliek pūles,

uztvert un novērtēt viņa personību. Tāpēc, neatkarīgi

eliti, piemēram, piecu gadu plāns likvidēt informācijas lasītprasmes par cilvēkiem, kas dzīvo mūsdienu zināšanu

no tā, cik izveidota pats cilvēks, neatkarīgi no tā

sabiedrībā. Acīmredzot jaunieši jāmudina veidot elementus jaunā sabiedrībā, lai parādītu pareizu priekšstatu par
dzīvi, lai netiktu nonākt triecienu no ēšanas tiešraidē vai pārnestā kaimiņš vai dezorientēti un mirst radinieks
meklējot laimi ārpus post sabiedrībā.

īpašības, tostarp negatīvi, viņš var glabāt, valsts un tās
iestādēm ir pienākums pilnībā nodrošināt savus
nosacījumus, lai īstenotu visas tiesības, nodrošinot

meklējot laimi ārpus post sabiedrībā.
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Krievijā, kas visvairāk resursiem bagātās valsts pasaulē pēc sabrukums, atkausēšanas un atkārtotas ieceļošanas

pirmkārt, lai ārstētu to nevis kā objektu ietekmi uz

Padomju sabiedrības pastiprināts pāreju. Saprātīgi cilvēki norādīts Krievijas suverenitāti Satversmē 1993, izveidoja

daļu no valsts, kā arī par vienlīdzīgu vienība, kas var

projektu par nākotni, bet nav iemācīt cilvēkiem izmantot šīs jaunās iespējas veidot savu laimi, un cilvēki palika

aizstāvēt savas tiesības ar visiem līdzekļiem nav

dezorientēti ar elementiem neizdevās komandu, administratīvo sistēmu, kāposti demokrātijas, jaunu noziegumu,
jaunas ētikas un citiem visu faktoru veidu mūsdienu civilizācija. Dezorientēti cilvēki turpinājās, tāpat kā senos laikos,
meklēt privāto un publisko laimi, saņemt jūsu rokās par papildus zemām algām, bezpersoniska ekvivalentu īpašuma 
kuponu, kas ir izmet uz vēja nesagatavotas iedzīvotājiem.

aizliegta ar likumu (2. daļas, Konstitūcijas .. 45. pantu)
un strīdēties ar valdību, saskaroties tās struktūras
(Satversmes tiesas spriedums par 3. maijā, 1995 N 4
P // SZ 1764 Krievijas Federācija. 1995. N 19. pants.).

Saskaņā ar ANO tautas attīstības indekss ( HDI ) šodien mainās Krievijā jomā 55 no 169 valstīm. Ti, Krievijas pilsoņi
paliek slikti, ko ieskauj viņa bagātību (nevarēja, nebija laika divdesmitā gadsimta attīstīt savu ekonomiku, balstoties

Boris Mayorov I.  vietne redaktors un autors projektā

uz vadības sistēma), nevar iet uz meklēšanu būvniecības savas laimes. ANO ir izveidojusi 20 Mar 2012 Starptautiskā

liecina, ka masveida izceļošana no iedzīvotājiem

diena Laime : Krievijas vērtējums laimes ANO ziņo, līdz šim ir maza.

vairumā valstu Chimera un ideoloģiju sākas mūsdienu

Sarežģījot materiālo nabadzību sabiedrības nekontrolēts mediji pēc inerces turpināt piemērot sabiedrisko neskaidro

globalizācijas laikmetā. Katra tauta sāk pieņemt uz

ekonomisko un politisko vidi, turpina apzināti, bieži vien neapzināti, manipulēt sabiedrisko noskaņojumu, veido

pierādījumiem balstītas ANO, vērtības, pamatojoties

kultūras koncepciju, pamatojoties uz dziesmām un dejām uz skatuves, un ledus, pārējie viltus mērķi iegūt laime

uz jēdzienu "cilvēka cieņu", ka XXI gadsimtā būs

cilvēks, kura dzīve turpina novērtēt, ir mazāks nekā saturu savā mazajā somiņā.

aksioma sabiedrības apziņā, sākums aprēķinu

Mūsu laikā, ir bijis nepieciešams, lai atjauninātu visu līmeņu sociālo un humanitāro dzīves jēgu, un, ja tie nav
paredzēti, un praktiski izstrādāti pēc attīstības valsts precēm un nozīmēm zinātnisko un tehnoloģisko revolūciju,
sīkrīkus mūsu laika izskatāmajā globalizētajā pasaulē var notikt virkni sociālo katastrofu dēļ par atskaites punktu

ilgtspējīgas attīstības un cilvēku civilizācijas, galvenā
vērtība kopienas katrā ziņā.
Tāpat kā Dekarta koordinātu sistēmu (x, y, z  visi
zina) un heliocentric sistēmas Galileo nodrošinās

zaudējums tagad plaukstošu un attīstīt kopienu.

attīstību mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju jomā,

No tradicionālā veidā (jebkuru orientāciju dzīvē) sabrukums ir bijis pagātnē, bet ne globālā mērogā. Es pieņemu, ka

šodien modernizācijai un dzīvi pēc Nouveau

situācijas sarežģītība ir saistīts ar neiespējamību atkārtošanās sociālā vēstures attīstīto valstu attīstības.

(kapitālismu) nepieciešams noskaidrot visas

Mūsdienu izaicinājumi  izaicinājumi ilgtspējīgas cilvēka attīstību, kopienas, Krieviju un visām valstīm (bez spontāna

mūsdienu cilvēks sistēmas sociālo dimensiju. Lai būtu

attīstībai naudas ekonomikas stagnācija, bez raustīšanās un straujas bremzēšanas, bez kariem un revolūcijām) Es

tradīcijas noteikt un likumus īpaši katram vietu un

ierosinu sākt risināt jau tagad katrs cilvēks uz savām pirkstiem desmit vērtību orientācijas , pamatojoties uz cilvēka

kvantitatīvo komponentu vērtību patēriņa grozā ar

cieņa. Tajā pašā laikā, jūs vēlaties iekļaut ekspertu digitālās metodes cilvēka laimes aprēķinā katru viedtālrunis,
sasaistot to ar super dators ar pamata sistēmām koordinātu cilvēka dzīvi: heliocentric, ģeocentrisks, sociāli
ekonomisko (sabiedrību, civilās, privātais). Es ierosinu šodien desmit vērtību orientācijas, lai atrisinātu problēmas,
personas pašas laimes, ilgtspēja jebkurā sabiedrībā, no ģimenes uz valsti, izvērtēšanas jebkuru pakāpieni valdību

apdrošināšanas vērtību katra cilvēka dzīvē. Šajā brīdī,
2010. gada beigām, kopēju sistēmu sociālās zinātnes
mērījumu neeksistē. Es ceru, ka cieņa visiem, virs
viņa galvas, un aprēķinos vērtībām katrai personai
turpmākajos gados ieteicams saule būs pamats sociālo

iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Par nacionālās intereses cilvēkiem mūsu postindustriālajā laikmetā būtu pārvērsties par

attiecību, un manas skices šajā jomā būs izdevīga

universālām vērtībām cilvēku un visu cilvēci Zemes. Tā ir politiskā un etniskā nācija un valsts intereses tiek pārveidoti

maniem sekotājiem.

vērtībām ilgtspējīgām kopienām, pamatojoties uz nepieciešamo un pietiekami laimes katras personas konkrētajā

Mums ir jāvirzās prom no brīvprātības valsts

apvidū.

veidošanā un sociālā improvizēts valsts un vietējo

XXI gadsimtā tas tiks sasniegts universālo informācijas prasmes, cilvēks šodien ir nepieciešams, lai piedāvātu virkni

administrāciju ar darbībām laukumiem un ielām

XXI gadsimtā tas tiks sasniegts universālo informācijas prasmes, cilvēks šodien ir nepieciešams, lai piedāvātu virkni
Переведено на латышский
Показать исходный текст
sistēmu, zināšanas un prasmes, kas ļaus viņam identificēt un formalizēt galvenokārt pieder tiesības, brīvības un

administrāciju ar darbībām laukumiem un ielām

likumīgās intereses, lai uzturētu ilgtspējīgu iztikas vērtības. Konkrēti, ciparu, nevis mazpazīstamas metodes un

Šodien vajadzību analīzi un secinājumus no traģiskām

paņēmieni būtu visur piedāvāt pietiekamu komplektu informācijas rīku, norādot, kā to izmantot saskaņā ar tiesību un

kļūdām fašisma, komunisma, kā arī ārpus murgiem

ētikas standartiem konkrētā apvidū. Pat šodien, tas ir nepieciešams, lai digitalizētu tehnoloģiju formalizēt un

liberālās izaugsmes atsevišķu valstu rēķina vides un

piedāvāt ikvienam cilvēkam metodēm risināt visvairāk situācijas dzīvē, daudzi ērti pārskatāmu vērtīborientācijas ar
nepieciešamo detalizācijas katrai vērtībai un skaidri attiecības, pamatojoties uz cilvēka cieņas.
Šodien lielākā daļa nav lasīt lielu literatūru, necenšas un nepierāda vērtīgu norādi uz savu dzīvi, tas ir maz ticams, lai
būtu laiks, lai izstrādātu jaunas iekārtas, mašīnas ar programmu kontroli, vai rokas datoriem. Mūsdienu cilvēks nav

jebkuru apmetnes.
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utopisko ideju par cilvēka pār pēdējā tūkstošgadē.
Atjaunināta vadība, tehnoloģijas, ilgtspējīgas vērtību
orientētu kopienām ļauj cilvēci, lai novērstu karu un
paplašināt dzīvi kopienu un visu reālo cilvēku
civilizācijas izzušanas visu saprātīgi un dzīvo

pietiekami, un demokrātija, un tās pamatvērtības  brīvību. Modernizācijai šīs sabiedrības, ir jāņem vērā un jāpiemēro

nenovēršamu bioloģiskā nāve planētas Zeme, un pēc

visas tiesības, brīvības un likumīgās intereses, pamatojoties uz cilvēka cieņas, kas nodrošinātu stingru pamatu visās

tam nāves šī varianta Visumu.

sociālās mijiedarbības, vertikālās un īpaši horizontālās attiecības sabiedrībā, kas nav mainījušies kopš dienas
verdzības Krievijā līdz šai dienai: in viņiem nebija nepieciešams. Visi ranga veidu, konservēti Krievijā kopš Pētera Lielā
laikos, tas ir nepieciešams, lai mainītu ētikas kodeksu un noteikumiem, pamatojoties uz sociāli ekonomiskajiem
apstākļiem kopienu vai personu grupu. Es pieņemu, ka, pamatojoties uz tiesiskumu, nav jāņem dzīvi sabiedrībā, un
varu cilvēka cieņu. Atjaunināts kalendārs tiks izveidots Krievijā un daudzu tautību atsevišķi. Iedzīvotāju šķīrās ar
daudzām kļūdām no pagātnes kultūras un apgūt mūsdienu orientierus.
Personas koordinātu sistēma, kas balstīta uz cilvēka cieņas, un tuvākajā nākotnē un ņemot genoma katras personas
jāievieš visur sabiedrības apziņā, un tuvākajā nākotnē kļūs par pamatu sociālās metodoloģijas, metožu un
matemātiskajā modelēšanā valsts un sociālajām kustībām jautājumu. Šajā gadījumā panākumi būs atkarīgi no
proporcijām un līmeņa varas, naudas un izglītības regulējuma sociālo attiecību. Tādējādi katrs apzinās cilvēka cieņa ir
vadītāja faktors pašpārvaldi. Lai Eiropa un Krievija plunged haosu ar dabas un bez mantas sadales bijušās PSRS un
otro pārcelšanos no cilvēkiem, mēs redzam mūsu laika, tas ir nepieciešams, lai formalizētu un tehnoloģiju saistīt
nacionālās intereses un resursi šo koordinātu sistēmu, lai īstenotu vērtības ekonomiku, kas ir patiesas cilvēka kultūras
un sociālā politika, lai procesu pārvaldību un cilvēka mijiedarbību, bija matemātiski pārredzama, saprātīga un

Šodien, tomēr daudzas lietas mūsu rokās!
Papildus galveno tēlu personas vērtību par 3
pirkstiem, es iesaku visiem cilvēkiem draudzīgas

prognozējama. Digitalizācija Zemes darbu sekmīgi veikts Google , iespaidīga pieredze cilvēka organismā tiek

katru atsevišķu attēlu izveidi un saglabāšanu laimes

pārstāvēts digitalizācija tehnoloģiju Google vecs Body Browser . Jebkāda turpmāka attīstība būs saistīta ar oficiālu

vērtību koordinātu sistēmu, pamatojoties uz cieņas

pasaules kopienas starpvalstu projektu (projekta daļu var īstenot Skolkovo, lai kompensētu pasliktina noziedzības un

(savienoti ar abām rokām) 10 vērtību orientācijas (10

korupcijas lag demokratizāciju sabiedrībā, kas tika atlikta, tuvojoties 90 gadu ekonomikas sabrukumu, Krievija).

abu roku pirkstiem).
Nevar padoties  laime pazudīs.

Tomēr laiks diktē nepieciešamību izveidi un īstenošanu Krievijā un pēc demokrātiskās sabiedriskās attiecības.
Šajā gadījumā, tagad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo izglītības līmeni, lai izprastu katras personas
atšķirība starp dažādām koordinātu sistēmām un laiks: astronomiju, ģeocentrisks, vietējās, sociālās, personiskās.
Piemēram, cilvēks bērnībā, pusaudža un brieduma dzīvo dažādos personīgo laiku. Kopiena mūsu planētas dzīvo savā
sociālajā laiku , un Zemei  Saule ir savas astronomiskais laiks un kalendāru. Periodiski aktivitāte Saules atkarīgs ne
tikai sagarumoto uz gadskārtu koku, bet arī paaudzi kvalitāti. Tiesības, brīvības un likumīgās intereses iegūt sev katru

Google+

tikai sagarumoto uz gadskārtu koku, bet arī paaudzi kvalitāti. Tiesības, brīvības un likumīgās intereses iegūt sev katru
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paaudzi, bet citā līmenī. Mēs nevaram pieļaut vienu paaudzi raķete, un vēl paaudzes nolaidības, kolektīvo un
individuālo pārliecību par valsts līdera tās lietojumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut izskatu trešo valstu ar kodolarsenāla
un rezultātā viņa auksto karu, vai uzsākt savu satelītu, piemēram, līderis mūzikas fanu pa meža pārdošanas ap
Amazones cilts pārraidīt dziesmas par līderi. Es uzskatu, ka pašreizējā vadošā produktīvs, ja, pamatojoties uz cilvēka
cieņas neaizskaramība: atvērts, izplatīts universāli un ātri; Tas nenomāc darbību un veicina vērtību cilvēka orientāciju
uz ilgtspējīgu attīstību.
Šodien ātrums sociālie procesi šādas vidējā maiņas kursa . Mūsdienu civilizācija ir nepieciešama pastāvīga un tautas
uzmanību uz cilvēka vērtību orientāciju, tostarp ir pienācis laiks, lai ievadītu, un viens kalendārs iedzīvotājiem
zemes.
Piemēram, neviens nedomāja, bet tas ir iespējams, ka ilgtspējīgai attīstībai Kaukāza tur nevajadzētu paplašināta
rūpniecības un demogrāfiskie dati, kā arī Ķīnā, ieviest skaidrus ierobežojumus visiem un nodrošina darbu jauniešiem
iekļūt blīvi apdzīvotos reģionos jaunattīstības reģionu Krievijā un citur pasaulē. Tomēr pašvaldība jaunattīstības
reģionos jāievieš nekavējoties. Par mani un vektoru attīstības Maskava  liels jautājums. Maskava  kontinentālās
metropole. Mūsu kapitāls nav izpūstas okeānu vēji, Ņujorkā un tāpēc morāli, sociālos likumus, ētikas kodeksus un
korporatīvās sociālās grupas, tradīcijas maskaviešiem pēc atdalīšanas reliģijas un valsts būtu drošāka. Svarīgi šodien
principi atvērtību un atbilstību budžeta un jaudas kontroles Maskavā, radot pa mediju kanālus šādas darbības visā
Krievijā.
Ja mēs pieņemam, ka mūsdienu Krievija atpaliek attīstītajām valstīm Eiropā 100 gadus, mūsu sabiedrība šodien,
2010. gadā daļu no joslas pārsūdzības noteiktā kārtībā iedzīvotāju (ar tendencēm Itālijas banāls vai sliktākā, vācu
fašismu ar fiksācijas līdera). Cilvēki paliek slikti, neatbilstoši tās nacionālo bagātību un saskaņā ar sociālo inerces, bez
ideju pašcieņas, turpinās nepieciešams galvenais un līderis, sasaistot savu personīgo laimi uz kopējo skaitu raķešu un
kaujas galviņu, lai skaita liellopiem, cūkām un līdzīgi izkaisīti rādītājiem sākotnējā ēras Modernizācijas . Tāpēc,
zinātniskie un politiskie līderi, ekonomiskā elite, visi saprātīgi cilvēki būtu prasmīgi un rūpīgi piemēro sociālās
pārvaldības pasākumus šajā periodā mūsu attīstību, lai piedāvātu nepieciešamos centrus koncentrāciju sociālo
iniciatīvu, pastāvīgi rūpēties uzlabot materiālo līmeni un sociālo kultūru, instill neatkarību un toleranci iedzīvotāju,
jēdziens personīgo suverenitāti un ilgtspējīgu attīstību mūsdienu galvaspilsētā un pēc kapitālisma ir pienācis
attīstītajām valstīm. Piemēram, nav pietiekami daudz naudas: laime var palielināt rēķina mīlestības, zināšanu, darba
vai citu vērtību (skatīt attēlu), neaizmirstot, ka galvenais faktors vīriešiem  sievieti un otrādi sievietēm  vīriešiem.
Pāreja uz vērtību orientāciju iedzīvotāju tuvākajā nākotnē var sākt jaunieši, kas beidz alu un cigaretes, kā arī
pieaugušo iedzīvotāju plašās horizontālās attiecībās sāk piemērot likumu un ētikas vērtības attiecībās ar otru mājās
un darbā, radot postmodernisma ekonomiku. Šajā sabiedrībā ar sakņojas cilvēka cieņas mentalitāte cilvēkiem ir ērtāk
sākt likt pa personālam armija (agrāk tur bija viltotu rāmji par proletariāta diktatūras un komandu, administratīvo
sistēmu, un tagad ir vertikāla attiecības dominē), kas var darboties kā ģenerators pilsoņu ar aizsargātu cilmes par
jaunu sabiedrību. Plaisa starp cilvēkiem varas, naudas un zināšanām vienmēr saplacināt juridiskos un ētiskos
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jaunu sabiedrību. Plaisa starp cilvēkiem varas, naudas un zināšanām vienmēr saplacināt juridiskos un ētiskos
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standartus. Es uzskatu, ka tiesības slēgt likumu par politiskajām partijām ir ne tikai kvantitatīvi, bet arī
nepieciešamība pēc pētījumiem un analīzei sociālās vadības centra.
Autore uzskata, ka mūsdienu globalizācijas laikmetā, vispārējo sociālo rīcību un izpratni par ierobežotiem
energoresursu, sākas masveida izceļošana iedzīvotāju visās valstīs no himeras un ideoloģiju. Pēc zinātniskās un
tehnoloģiskās revolūcijas cilvēci izdzīvos zinātnes un humanitārās. Katra persona, kopiena, cilvēki saņems saprātīgu
vērtību sistēmas, kas balstītas uz jēdzienu "cilvēka cieņu", ka XXI gadsimtā būs aksioma sabiedrības apziņā nemainīgs
rīkiem edemokrātiju, par pamatu novērtējumam un aprēķināšanai ilgtspējīgas cilvēka attīstību, sabiedrības jomās,
un katrā valstī.
Dekarta ieviesa sistēmu koordinātām kosmosa x, y, z, un tas no skolas, protams
visi zina, bet daži cilvēki saprot, ka tā veidošanās notika vismaz 1000 gadus,
kopš mūsu senči pēc izgudrošanas dabisko skaitļu vairāk 1000 gadus nebija
ievadītu ciparus Ak, kas kļuva par pamatu viņu.
Tāpat kā Dekarta koordinātu sistēmu, lai nodrošinātu attīstību mūsdienu
zinātnes un tehnoloģiju jomā, šodien, lai novērtētu pirmos soļus, kā izveidot
laimīgu dzīvi pēc Nouveau (kapitālismu), ir nepieciešams Humanitāro un
saprotama ikvienam sistēmu sociālās mērījumu pamata cilvēka cieņu. Šādā
gadījumā parasto trīs orientieri (kanālu) par spēku sabiedrības vadību
(politikas), nauda (ekonomikas) un zināšanām (zinātne) ir jāpapildina ar citu
ekvivalentu, pārredzamas, saprotamu un lietotājam draudzīgs, lai valsts
vērtību sistēmas ( koordinātu sistēmas ). Šajā gadījumā, šodien mums ir jāsaprot, ka spēks (selforganizācija), naudu,
un intelekts (zināšanas) sabiedrība neaug lineāri, tie ir objektīvi viļņu cikli, kas drīz tiks atrasts. Tas nozīmē, ka pēc
attīstības kopiena ir diezgan iespējams periods samazināšanās, kas prasa uzticamus saites aizsargātu Kopienas pat
no pašiznīcināšanos. Jebkura sociālā darbība šodien var noteikt uz pirkstiem. Valdošā elite daudzās valstīs ir lielāka
vara, nauda un zināšanas nekā opozīciju vai iedzīvotājiem. Tas attiecas uz Krieviju, kas neiziet no vertikālās ierīces
viņa sabiedrībā, paaugstinātu padomju periodu tās attīstību.
Katrs cilvēks no bērnības ir nepieciešams, lai veicinātu cieņu pret sevi un citiem, vērtību orientācijas: pilsoņu
līdzdalību vietējā lietās un politikā, gan patstāvīgi, gan kā daļu no vietējā kopienā horizontālā līmenī, ģimenes lietās
un vietējā ekonomikā, pievienot pašorganizēšanās un vietējo kopienu par laicīgo ētiku, pielāgota katrai vecuma
grupai.
Par ikdienas saziņu starp cilvēku ģimenēm visām pasaules tautām piedāvā vienkāršotu versiju paša izpratne par
cilvēka vērtību, pamatojoties uz pusi atvērt plaukstā (dūri) un trīs pirkstiem. Cerams, šis simbols kļūs par
informācijas kultūrai visos tautu elements. Sarežģītāka programmatūras un informācijas modelis personas
kalkulatora laimi ierosina izstrādāt personiskajām mobilajām ierīcēm. Mobile viedtālruņiem, kas tuvākajā nākotnē
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būs saistīts ne tikai ar teritorijas karti, bet arī attiecīgajiem sociālajiem datubāzēm, kas pašlaik strauji attīstās.
Ir skaidrs, ka politiskā
sistēma sabiedrības
ilgtspējīgas attīstības
pirmajā posmā būs
sastāv no trim sfērām
sociālo attiecību, no
trīs galvenajos
virzienos (partiju), kas
stiepjas sociālo
enerģiju: jomas varas,
naudas un zināšanām.
Visas jomas pārklājas,
un ir kopīga
sastāvdaļa,
pamatojoties uz
cilvēka cieņas, un tas
viss uzlabos vērtību katrai personai, personisko laimi un labklājību visai sabiedrībai, politiskās nācijas, tautu
Sadraudzības ciktāl tas ir vajadzīgs. Politiskās partijas, kas tuvākajā nākotnē nebūs jāpaļaujas uz doktrīnu vai
pārliecības, nevis masu iedzīvotāju, un uz zinātniskiem ieteikumiem un savas valsts zinātniskās skolas, kas vismaz
tiks noteikta ar likumu. Politiskās partijas, kas tuvākajā nākotnē var balstīties tikai uz atklātu un paritātes savu un
valsts varas un finanšu iespējām. Parlamentā likums ilgtspējīgas attīstības tiks noteikta vismaz trīs frakcijas, kas tiks
veidoti ar personām, kas darbojas neatkarīgi no saņemto procentu vispārējās vēlēšanās, jo vēlētāji nevar un nedrīkst
būt ārkārtas iespējas ilgtspējīgas attīstības pārkāpumiem. Tajā pašā laikā cīnīties pret jebkādām likumīgās
sabiedriskās aktivitātēs tiks sodīti daudz bargāk, nekā šobrīd. Šāda politiskā sistēma no trim pusēm, varētu tikt atzīts
Krievijā 20152017 gados dekrētu pašreizējo prezidentu vai Viskrievijas Satversmes sapulcē par 50 gadiem, un tas
nodrošinās interešu līdzsvaru. Tomēr sociālie procesi kā laika, bet diez prognozēts nelielā laika periodā.
Es uzskatu, ka visā pasaulē, lai turpinātu attīstīt pastāvošajām demokrātijām vai autoritāriem režīmiem,
pamatojoties uz diktātam valdošās elites (vai klanu birokrātijas dažādos līmeņos), ir koncentrēti savās rokās varu,
naudu un zināšanas plūst virzienā no šīm sastāvdaļām bilanci. Šī nelīdzsvarotība var izraisīt, zinātni, lielisku
literatūru, mūziku, vizuālo mākslu, bet arī asiņainu nemieru, jo ne visi opozīcijas koncentrējas uz literāru vai citu
miermīlīgu īstenošanu denonsēt režīmu, kas mūsu laikā nepiemīt dievišķās zemes. Spilgts piemērs šo līdzsvara
trūkumu parādīja pasaulei Krievija. Laipni muižniecība un cieņu tās pilnīgi ignorējot iedzīvotāju impērijas un radīja
klasisko mākslu un krievu sacelšanos.

Настройки ▼

klasisko mākslu un krievu sacelšanos.
Переведено на латышский

Показать исходный текст

Interesanti, ka Aleksandr Sergeevich Puškina, atkārtoti cīnījās duelī par godu un cieņu, savā darbā Kapteiņa Daughter
krievu dumpis vārda CIEŅU nekad piemērots, lai gan komandants no cietokšņa Mironovs, un Grinyov un Pugachev,
netieši tās pamata cilvēka īpašums apveltīta .
CIEŅA vārds, lai raksturotu galvenās īpašības personai nav darbos Leo Tolstoja Karš un miers, un tikai dažos
gadījumos, tas izceļ izsmalcinātu manieres dažas lieliskas romāna varoņu. Darbā A. I. Solzhenitsyna Gulaga
arhipelāgs CIEŅA atrastas pusi, un tikai viens gabals ar šiem vārdiem būtībā "saglabāt pirms iznīcināšanas cilvēka
cieņu"  sestās daļas 1. nodaļā, kur Aleksandrs Isaevich stāsta dzīvi no pirmajiem trimdas sociālistu 30s .
Pilns izdevums Vladimira Ļeņina, viņa 55. apjoma, es neesmu atradis frāze "cilvēka cieņu", bet ir 23 līdzīgas frāzes
par nežēlīgu izturēšanos pret cara varas iestādēm ar iedzīvotājiem.
Ja es esmu labi, tad tuvākajā nākotnē ir nepieciešama izglītība, lai līdzsvarotu sociālo, fizikas un matemātikas
zinātņu, un izveidot trīs reglamentē puses: Konservatīvā partija Krievijas (paļaušanās uz spēkā), Liberāļu
(Demokrātiskā) partija Krievija (paļaušanās uz ekonomiku), Progressive puse Krievijas (zināšanu bāze). Pašvaldības,
vienmēr var būt kodols trīs ievēlēto komisāru šajās jomās, kā, pamatojoties uz vietējās padomes, un vēl vismaz pieci
izvēlēties jebkurus pārstāvjus pilsoņu, neatkarīgi no dalības politiskajām partijām, kas var būt daudz, atkarībā no
vietējām tradīcijām.
(Atsaukt tekstu par neseno konstitūciju, kas tika atzīts par lomu viens no valdošās partijas 6. pantā. "The vadošo un
virzošo Padomju sabiedrības un spēku kodolu tās politisko sistēmu, valsts un sabiedrisko organizāciju ir Padomju
Savienības komunistiskā partija. PSKP pastāv tautai un kalpo cilvēkiem. Bruņota ar marksisma leninskim mācību,
Komunistiskā partija nosaka vispārējos perspektīvas par sabiedrības attīstību un kursu iekšzemes un ārvalstu politiku
PSRS, vada lielu radošo darbību ar Soviet cilvēki, un tālāknodošanu plānoto zinātniski pamatotu raksturu viņu cīņā
par komunisma uzvaras. ")
Dzīvoklis shēma izstrādāta politisko sistēmu Nacionālās biedrības Krievijas XXI gadsimtā ar trim galvenajiem un 3.
pušu 1.2, kas piedāvā savus kopienu stabilizācijas projektu nākamajām vēlēšanām izskatīsies atbilstoši attēlā iepriekš
norādīts. Tomēr jebkuras nevalstiskās organizācijas no trim personām un virs, kā arī plašsaziņas līdzekļu īpaši būtu
jābalsta uz zinātniskiem pamatiem un trīs pīlāri visās versijās: jauda, nauda, zināšanas, noraidot kā veltīgi jebkādām
kongresu tikai ekonomisti, bet filmu veidotāji, intelektuāļi un ģenerāļi, kā veltīgs un kļūdaini savā deklarētajā
struktūrā  uz vienu riteni ir neatstāt. Piemēram, visi veiksmīgi partijas XX gadsimtā tika uzcelta uz šiem pamatiem,
un ilgtermiņa veiksme atkarīga pareizi deklarētās vērtības un pamatus būvlaukumos.
Turpmāka ilgtspējīga attīstība Krievijā, izaugsmes savas civilizācijas kvalitāte varēs veikt tikai pašpietiekams, vērtību
orientētu cilvēku pamatojoties uz visu saprast un cieņu un aizsargāt cilvēka cieņu. Cilvēku masas tikai sāk izmantot
visas tiesības, brīvības un likumīgās intereses, cilvēka un pilsoņa būvēt jēgu savu eksistenci, sevis pilnveidošanai un
pašorganizācijas kopienu, sabiedrību un cilvēci. Tas ir galvenais, lai personas labklājību, tagadni un nākotni Krievijā
iedzīvotāju skaits pasaulē, mūsu laikā pāreju no demokrātijas uz ilgtspējīgu cilvēces attīstību. Tā ir būtība sākas
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mūsu acis otro apgaismība.
Šī vietne ir galvenokārt izveidota uz pieciem gadiem
2008/09/09  2013/09/09
Pašreizējais laiks ir atspoguļots dienasgrāmatā un citās sadaļās
Lūdzu, novērtējiet līmeni laimes Krievijā
Novērtējiet cilvēku cieņas aizsardzību Krievijā
Apakšlapas (10): Droša nauda Sākums Veselība Mīlestība Izglītība Darbs Brīvības Ģimenes ētika
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