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Perusteella oikeuksia, vapauksia ja

Vuonna Valistuksen (Descartesin alussa XVII

oikeudellisten etujen

vuosisadan  .. Rousseau ja Voltaire, lopussa XVIII
vuosisadalla) ilmestyi ajatus luonnon oikeuksien
heliocentric maailmankaikkeudessa.
XIX vuosisadalla, Charles Darwin pääosin perusteltuja

Boris Mayorov
Vanhempani omistettu

Järjestelmä, jonka arvot perustuvat ihmisarvon ihmisen

ihmisarvoa, sen tärkein ominaisuus, joka on
muodostettu luonnonvalinta anthropoid miljoonia
vuosia. On todistettu, että henkilö ei ole Jumalan
palvelija, kuten sosiaalinen olento arvokkaasti, ja vain
suostumuksensa kuningas tai presidentti hänen

Ihmiskunnan historiassa, koko ihmiskunta on täynnä etsintä ja perustelu merkityksiä, arvoja selviytymisen,
nykyaikaistamista ja kestävää elinympäristöä alkuperäisessä tai perinteisiä suhteellisen ja absoluuttisen orientaation

valintansa.
Aiemmin keskusteltu vuosisatoja jumalallista kuvaksi
ja rakkaudesta naapuri geosentrinen maailmassa

heidän sosiaalista aikaa ja sosiaalisella tasolla. Tässä yhteisössä yksilön eri aikoina elämänsä voi elää yhdessä

Jumalan luoma.

maamerkki (esimerkiksi: vanhempien kotiin, ystävyys, rakkaus, työ, ura Vertical komentohallinnollinen järjestelmä

Perusteella nämä ajatukset on luotu ja hyväksytty Bill

tai demokratioissa, ja voit keskittyä seuralaisia, paikallinen Tale, proletaarien kaikkien maissa, ja niin edelleen), yksi

of Rights Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Bill of

arvo , tai ei tunne ja olla tietoinen mitään yhtä arvokasta , kun tutkimuksissa on todetessaan, masentunut,

Rights on Yhdysvalloissa, oikeuksien julistuksen

vakaaseen, siirtymäkauden yhteiskunta, tai sen aikana ajoittain levottomuuksien takia syksyllä älyn paino hänen

Ihmisen Ranskassa.

vakaaseen, siirtymäkauden yhteiskunta, tai sen aikana ajoittain levottomuuksien takia syksyllä älyn paino hänen
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sosiaalinen tasolla
tai yleisen tason
nykyisen sivilisaation.

Ihmisen Ranskassa.
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Vanhemmat, eliitit tai johtajat tehneet sosiaalista hallinta,

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan paljasti

Orient tai sekoittaa henkilö tai ihmisiä väkisin, rahaa ja

tarpeen yleismaailmallisia ihmisoikeussopimuksia.

viisautta eri suhteissa, tarjoavat mahdollisuuksia valtion tai

Vuonna 1941, Franklin Ruzvelt puheessa, "State of the

kriisiaikana yhteiskunnan on jäljellä ihmisen väestön
itseorganisaatio. Vuosina kriisi yhteiskunnan esiintyvät
usein seikkailijat, jotka huijataan elää käsillään .
Yhteisöistä kannibaaleja, jotka jotenkin toimeen keskenään,

Union" vaati tueksi neljä tärkeää vapautta:
sananvapaus, uskonnonvapaus, vapaus puutteesta ja
vapaus pelosta. Se antoi lisäpontta kehittämiseen
ihmisoikeuksien välttämätön edellytys rauhan ja
sodan lopettamiseksi.

nykyaikaisten oikeudellisten kehitettyihin yhteiskunnissa

Kun yleisö sai tietää julmuuksista, jotka ovat

ihmisarvon kunnioittaminen ja käytäntö kulkeneet pitkän

sitoutuneet natsiSaksan, kävi selväksi, että YK: n

historiallisen polun.

peruskirjan ei tarkasti määritelty ihmisoikeuksia.

Eri aikoina ihmiset vedonnut aiheista jumalten shamaanit,

Universal sopimus tuli tarpeelliseksi

hänen perheensä ja heimonsa, alue ja uskonto, sitten

ihmisoikeusvaltuutettu.

kansallisuuden ja maatila ja ideologia. Niin oli keskitytään
kulttuuriin kulutuksen ja kaupan. Samalla, sosiaaliset
huonosti ja määritellään kullekin alueelle ja yhteisöt alueen.
Samalla 85% väestöstä elää siten kuin sen pitäisi olla kaikille

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
hyväksyttiin kolmannessa YK: n yleiskokouksen
päätöslauselmassa 217 A (III) 10. joulukuuta 1948.

eläville olennoille  Kiistämättä, ei heijastava, ei analysoi

1 artikla.

teoistaan.

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina

Maassamme useimmat ihmiset romahdettua Neuvostoliiton

arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja

järjestelmää, kokonaismäärä ei hankkinut nykyaikaisen

omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan

tieteellisen ohjausjärjestelmää, vaan absorboituu palasia eri usein vääriä, konsepteja ja ideoita. Niiden arvo

veljeyden hengessä.

järjestelmät ovat täynnä, ja muuttaa myös viikolla. Tämä on erityisen huomattavaa poliittisen, ideologisen ja

...

taloudellinen kamppailu kilpailun kun on tarpeen manipuloida massoja tietyn alueen tai maan. Tärkein sosiaalinen
ajaton maamerkki mennessä kaikkien yhteisöjen ryhmästä kolme ihmistä jopa viime aikoihin asti ollut Empires  on
alistamisesta nykyinen kuningas, keisari, johtaja, presidentti, komentaja, pomo, aviomies, luku, johtaja ... tai
ehdollinen vala tinkimättömästä kuuliaisuudesta taikka sopimukseen eri muunnelmia kunnes työ ja niiden tarkoitus
hyväksyä, ymmärtää ja rakentaa suvaitsevaisuus ihmiset pohjalta nykyisen todellisuuden.

Vuonna 1993 Venäjällä hyväksynyt perustuslain, joka
loi perustan suojelun ihmisarvon, hänen oikeuksia,
vapauksia ja oikeutettuja etuja.
...
07 joulukuu 2000 Euroopan parlamentin juhlallisesti
Euroopan unionin perusoikeuskirja.

Toivon, että tulevaisuudessa ihmiset pystyvät pehmentämään suhteita etuoikeusasema ja jotenkin vaikuttaa
päätöksiin johtaja.

Nykyään alussa luvulle, syntymässä toinen valistuksen.

Mielestäni Venäjän väestö on korkeatasoinen sosiaalinen inertia, elävät ikään Neuvostoliiton yhteisössä, mainituista

Tiedeyhteisö, jokainen tarvitsee osallistua

kuvioista televisiolähetysten ja keskittyy johtajia vallassa. Uskon, että valta, raha ja tieto tänään edelleen keskittynyt

täytäntöönpanoon ilmoitusten ihmisarvoa oikeat

liittovaltion pystysuoran voiman, alueellisella ja paikallisella eliitin ja byrokratiaa, ja väestö on edelleen heikko,

teknologiat ja menetelmät ansaitsee elämän jokaisen

heikkoja ja kouluttamattomia. Tämä on vakiintunut sosiaalisiin perinteisiin verotusta vanhempi nuorempi, raja

ihmisen maan päällä. On tarpeen varmistaa kestävä

heikkoja ja kouluttamattomia. Tämä on vakiintunut sosiaalisiin perinteisiin verotusta vanhempi nuorempi, raja
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ihmisen maan päällä. On tarpeen varmistaa kestävä
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sanoen: " toteaa tiede " ... ja siirtymistä kestävään kehitykseen Venäjällä tuntuu näkyvän vaiheen kaikkivaltiutta

kehitys kunkin henkilön ja yleisön sujuva siirtyminen

alueellisten klaanien, kun suhde vallan, rahan ja tiedon eliitin ja väestöstä on 50 x 50. Voit ottaa tuotoksen tutkijat,

autoritaarisesta valtioiden itsehallinnon ihmisiä.

että ihminen sosiaalisena eläinperäisiä valmistunut vaiheessa apina, mutta riittävä mukaan sosiaalinen yhteisö,
paikallista aikaa, monissa maissa eivät ole kehittyneet, ja tämä prosessi on todennäköisesti vasta alkuvaiheessa.
Tällöin yhteiskunnallisten suuntausten ja massa ihmiset eivät ymmärrä ongelmia edistymistä osallistumalla niihin
olosuhteiden vuoksi, ja muuttaa radikaalisti sosiaaliset perinteet heille haitallisia. Tämä pysähdyksissä pieni määrä
progressiivisen ajattelevia ihmisiä Venäjällä  kävelemään hiljaa järjestelmiä tai seistä juliste tolpat.
Kehittyminen monimutkaisuus sosiaalisen järjestelmien kehityssuuntia yhteisöissä johtaa väistämättä syntymistä

Kirjailija ja toimittaja sivusto tarjoaa selkeän jokaisen
ihmisen henkilökohtainen arvojärjestelmäämme
koordinaattien (inhimillisiä arvoja), joka perustuu
ansioihin käsitteen yhteisenä välineenä päivittää
kansakunnan muihin yhteisöihin ja henkilökohtaista
onnellisuutta.

joukkojen keskuudessa  massa horisontaalisen suhteiden pohjalta ihmisarvon rakentaa useita ei pystysuunnassa
perustuu lakiin ja etiikkaan, ottaen huomioon monikulttuurisen tekijä. Jo nyt rauhanomaisen kestävien yhteisöjen

Sodan voi aina on kertynyt rauhan aikana virheitä,

rinnakkaiselo kulttuurien, muodostaa selkeät yhteiset kaikille järjestelmään inhimillisiä arvoja, solidaarisuutta ja

sammutettiin haitallisia ihmisen toiminnasta. Kaikki

kaikkien osallistumista yhteisön asioita  sulkea pois tai asumaan virtuaalinen tila henkilö, ja valtion on tehotonta.

sodat, myös kylmä  sosiaalinen katastrofi

Kautta oppivelvollisuuden ja teknologian kasvavat vaurauden ja väestön tietoon. Vakauden saavuttamiseksi

yhteiskunnan ohjaamaton yhä monia kehityksen,

monimutkaisten sosiaalisten järjestelmien piristää halu jokaisen henkilön arvot onnea, mikä minimoi häviöt ja
järkevää käyttöä niukkoja resursseja taloudessa.
Luvulle suuntaus erottaminen miestä iältään arkaainen käsitteitä vertikaalinen suhteiden tilan, kollektiivinen

rakentaa yhteisöä. Gulag ja holokausti eivät saa
toistua.
On aika toinen valistuksen tieteellinen ja
humanitaarinen vallankumous, kun arvo suuntaviivat

heimon ja niin edelleen, ne korvataan lain ja eettisten normien kunnioittamisen heidän oikeuksia, vapauksia ja

perustuu ihmisarvoa, luontaisen ihmisoikeuksiin

oikeutettuja etuja. Orastava toisen ihmisen laatu  suuntautunut ja arvo maantieteelliset koordinaatit, vain alkavat

sisällytetään jokaisen ihmisen onnellisuutta

näkyä. Syntynyt ja kognitiivisen tieteen, ja teknologia sen käyttöä uusien yhteisöjen ja onnellista elämää yksilöitä.

teknologia, kestävän kehityksen varmistamiseksi ja

Nykyään Venäjällä tuskin syntyy uusi solidaarisuus perustuu ihmisten arvokkuudella ja arvo ihmiskeskeisyys, joka

yhteisöjä.

kokoaa yhteen perheitä, ammattilaisia, edunvalvontaryhmille ja muiden primäärikennoja kansalaisyhteiskunnan.
Uskon, että lopussa luvulle käytetään henkilökohtaisen määrällinen laskemiseen Tasoarvojen henkilö, ottaen
huomioon genomiin tietyn henkilön, tehdä laadullinen siirtyminen Homo sapiens arvoa suuntautunut henkilö.
Mies ja yhteisö pyrkii aina tehostaa sen sellaista toimintaa, jota joskus kutsutaan elämän tarkoitusta. Kuitenkin tämä
tekijä, jos se ja laskee koskaan varmasti vähän kuin veturi 8% tai jopa vähemmän. Ja tämä taso oli vuosisatojen
etnisiin ja koko elämän jokainen meistä, mitä hän ei tee sitä. Ihmisen toiminta on usein ole hyötyä, mutta työ

Venäjällä, historia sekä julkisen ja ihmisoikeuksia, sen
edut olivat satunnaisia. XXluvulla ns Neuvostoliiton
viranomaiset lähes tyhjennetty paitsi käsite, vaan
myös tunteen itsetunnon. Neuvostoliiton Mies
perusteella kaikkien kokonaismäärästä nostetaan
"ylpeys".

moottorin, jonka käytön syy joskus opettajien.

Kumpikaan Neuvostoliiton perustuslaki 19181978 ei

Vuoden teollistumisen (Art Nouveau), keskimääräisen tason julkisten ammattikorkeakoulutuksen on saavutettu,

sisältänyt artikkeleissaan yhdenkin sanan juureen

jonka ilmentymä on ymmärrystä fysikaalisten prosessien massat, voimat, työ, energia .... Mielestäni monissa maissa

"arvoinen." Käsite ihmisarvon on sisällytetty Venäjällä

kahdennenkymmenennen vuosisadan, yhteisö elivät yksinkertaisesti, vallan alle toiminnan idiootteja passionaries

1993 Neuvostoliiton perustuslain aikana.

jälkeläisiä ethnogenesis teorian Lva Gumilova , ja nykyisin suurin osa energiasta on hallitsematon . Tämä on
tyypillinen ja Venäjä: usein pilannut oman kansan päämiehet, eikä valloittajat  barbaareja. Maailma on saavuttanut
rajat kehitettävä voimakkaasti. Nähdäkseni lopusta lähtien 60luvun Neuvostoliitossa ja sosialistisen maailman

Perustuslaki Venäjä

rajat kehitettävä voimakkaasti. Nähdäkseni lopusta lähtien 60luvun Neuvostoliitossa ja sosialistisen maailman
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Настройки ▼

lainsäädännön ja tervettä järkeä, ja romahdettua Neuvostoliiton nämä yritysten rakenteet, jotkut mukana ulkomaisia

Me, monikansallinen kansa Venäjän federaation,

ja ylikansalliset yhtiöt ovat kasvaneet kerrottuna ja vangiksi venäläisten: lähettämään edustajia hallituksen

yhdisti yhteinen kohtalo maamme perustamisesta

varajäsenet parlamentille ostetun lipun kaikista osapuolista tai sivistynyt joukko asiaa koskevat suositukset d, jopa

ihmisoikeuksia ja vapauksia, kansalais rauhan ja

väitöskirjoja minkään tieteen.

sopimuksella säilyttäen vakiintunut valtion

Yrityksille, tärkeintä  voitto ja Euroopassa ovat yhdessä yksinkertaistaa liikkeen ideoiden, ihmisten ja pääoman, sekä

yhtenäisyyden, edeten yleisesti tunnustettuja

kestävä kehitys EU: n yritysten prioriteetti. Kuitenkin matkalla EU: lla on paljon ongelmia.

yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeutta kansojen

Siirtymäkaudella Venäjällä, todennäköisesti KGB, nyt FSB tärkeä rooli valtion hallinta ja yrittää saada yli yritykset,
jonka historia on kehittymässä silmiemme edessä. Uskon, että tämä menetelmä siirtymän, venäläinen versio
omistajaohjauksen muodostumista .

kunnioittaa muistoa esiisät, jotka ovat välittäneet
meille rakkautta ja kunnioitusta isänmaa ja usko
hyvän ja oikeudenmukaisuuden, elvyttää omaa
valtiollista Venäjän ja väittää kiinteys demokraattisen

Venäjä tänään, että tarvitaan yleisen lukutaidon arvojen perustaksi elämää tietoyhteiskunnassa. Näin ollen on

perus, pyrkivät varmistamaan hyvinvoinnin ja

välttämätöntä, ja jatkuva parantaminen väestön hyvinvointia, ja erityisesti sen keskiosa. Sosiaalisen hallinnan

vaurauden Venäjä Edeten vastuun isänmaamme

kaikilla tasoilla on tarpeen edistää horisontaalista solidaarisuus ihmisille eri yhteisöissä, edistävät henkilöstön

ennen nykyisten ja tulevien sukupolvien, tunnustaa

koulutus modernin hallintaan maan ja yhteistyö yritysten ympäri maailmaa tuoda ulkomailta, tekniikan

itsemme osana maailmanyhteisön hyväksyy

asiantuntijoita ja pääomaa. Venäjä siirryttäessä postmoderniin voi olla naapurimaiden pääoman varastointi ja

perustuslain Venäjä.

yhteistyön kehittyneissä maissa ei ole suurta valtaa ohjuksia ja mukavat ylikansallisia maa kehittynyt yrityksen
järjestelmään, todella yhdistyi niiden kansainvälisiä yhteyksiä Euroopan unionin ja muun arvon suuntautunut
maailmaan.
Operatiivinen vähemmistön sanella tarinan mukaan ohjaus vaihtoehto läpi demokratiaa Venäjällä ei tapahtunut, ja
itse arvopohjainen väestöstä vain tehdä tiensä mielissä ja käytännössä vielä kehittyneet maat. Ja tässä Venäjällä on

21 artikla
1. Ihmisarvo on suojattava valtion. Mikään ei voi olla
perustana sen poikkeusta.
2. Ketään ei saa kiduttaa eikä muun julman,
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai

mahdollisuus ei vedä hännän West (mikä ei ole huono), ja samalla tasolla kuin kehittyneissä maissa, jatkuvasti

rangaistuksen. Ketään ei saa alistaa ilman vapaata

kehittyneet paitsi armeijan, talouden ja tieteen, mutta myös arvosuuntautunut väestöstä.

suostumustaan lääketieteelliseen, tieteellisiin tai

Nykymaailmassa romahdettua imperiumit ja muutosta autoritaaristen hallintojen kahdennenkymmenennen

muihin kokeisiin.

vuosisadan loppua "kylmän sodan", tieteellinen ja tekninen vallankumous, ja aikakausi liberaalin talouden
kehittyneiden maiden sulanut miljardeja ihmisiä, massat vapautti elämän uudessa ympäristössä come
postmodernin . Muodostumista yhteisöjen jälkeen demokratian ja liberalismin (tasainen, ei nopea kehitys johtuen
raakaaineiden, ja innovaation ja tehostamalla kunkin henkilön) tarvitsi uudet emäkset ja ohjeet rakentaa

Selostus taiteen. 21
Ihmisarvoa, kuten todetaan johdanto kansalais ja
poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, on

henkilökohtaiset ja sosiaaliset onnellisuutta. Jälleen kerran, sosiaalinen historia, mutta ensimmäistä kertaa

luontainen ominaisuus kaikkien jäsenten ihmissuvun,

maailmanlaajuisesti on alkanut korvaa jumaluus, päällikkö, johtaja, uudelleenarviointia moraalisen oikeuden,

josta johtuvat kaikki luovuttamattomia oikeuksia ja

viranomaisen raa'an voiman, epäoikeudenmukaisen rahaa tai epävarmaa tietoa, ideologiat ja muut vanhentuneet

joka perustuu vapauden, oikeudenmukaisuuden ja

sosiaaliset perinteet.

rauhan perustana maailmassa.

Nuoruudessaan aikana jatkuvan propagandan, Neuvostoliiton ihmisiä olen tuntui olevan melko kunnollinen yhteisö

Ihmisarvo  luovuttamattomia tekijänoikeudet kuin

nykyihmisen, josta puuttuu hieman toimintavapautta. Olin kuitenkin väärässä. Neuvostoliiton ihmiset ovat

korkein arvo, muodostivat perustan tunnustamista ja

osoittautui purkitettu, jäädytetty yhteisötoimintamuodot absoluuttisen monarkian ja bolsevikkien diktatuuri; Ei

kunnioittaa kaikkien oikeuksia ja vapauksia

osoittautui purkitettu, jäädytetty yhteisötoimintamuodot absoluuttisen monarkian ja bolsevikkien diktatuuri; Ei
Переведено на финский
Показать исходный текст
kannibaaleja muttei maallinen yhteiskunta. Luultavasti massiivinen purkaminen käsitteiden, kuten joissakin

kunnioittaa kaikkien oikeuksia ja vapauksia
(perustuslakituomioistuin tuomio Настройки
kesäkuun 27.▼

tapauksissa kannibalismia Venäjällä saattaa olla vielä 100 vuotta. Ponnistuksia tarvitaan eliitti, esimerkiksi

päivän 2000 N: n 11P // SZ Venäjän federaation

viisivuotissuunnitelma poistamisesta informaatiolukutaidon elävien ihmisten nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa.

2000. N 27 artikla 2882 ..) Ja siihen kuuluvien

Ilmeisesti nuoria pitäisi kannustaa rakentamaan elementtejä uuteen yhteiskuntaan, näyttää oikean kuvan elämästä,

riippumatta siitä, miten hän ja heidän läheisilleen

jotta ei lankea sokki syömästä reaaliaikaisena tai kuvaannollisesti naapuri tai eksyksissä ja kuolevat suhteellinen
etsimään onnea ulkopuolella jälkiteollisen yhteiskunnan.
Venäjällä kaikkein luonnonvaroiltaan rikkaissa maa maailmassa, romahdettua, sulatuksen ja paluu
neuvostoyhteiskunnassa porrassiirtymän. Järkevä määrätyille henkilöille Venäjän suvereniteettia perustuslaissa

havaita ja arvioida hänen persoonallisuuttaan. Siksi ei
väliä kuinka asettunut mies, mitä ominaisuuksia,
kuten negatiivinen, hän saattaa olla, valtio ja sen
viranomaiset joutuvat täysin taata hänen edellytysten
toteutumista kaikki oikeudet, varmistaen ihmisarvoa.

1993, loi suunnitelma tulevaisuutta varten, mutta eivät opeta ihmisiä käyttämään näitä uusia mahdollisuuksia

Suojaamaan ihmisarvoa  se tarkoittaa ennen kaikkea

rakentaa onnensa ja kansa pysyi sekavassa elementtejä epäonnistunut komentohallinnollinen järjestelmä, ituja

käsitellä sitä ei ole niin kohde vaikuttaa osa valtion

demokratian, uusi rikos, uusi etiikka, ja muut kaikenlaisia tekijät modernin sivilisaation. Eksyksissä ihmiset

sekä yhdenvertainen kokonaisuus, joka voi puolustaa

jatkoivat, kuten aikoinaan, etsimään yksityisen ja julkisen onnea, päästä käsiksi, lisäksi alhaisia palkkoja,

oikeuksiaan kaikin keinoin ei ole laissa kielletty (osa 2,

persoonaton vastineet omaisuus  tositteita, jotka on heitetty tuuleen valmistautumaton väestöstä.

45 artiklan perustuslain ..) Ja väittävät hallituksen

Mukaan YK: n inhimillisen kehityksen indeksi ( HDI ) tänään vaihtelee Venäjällä alalla 55 ulos 169 maassa. Eli

edessä sen elinten (perustuslakituomioistuin tuomio

Venäjän kansalaisia edelleen heikot, jota ympäröi hänen omaisuutensa (ei, ei ollut aikaa vuosisadan kehittää
talouttaan pohjalta komennon järjestelmä), ei voinut mennä etsimään rakentamiseen ilonsa. YK on perustettu 20

3. toukokuuta 1995 N 4P // SZ Venäjän federaation.
1995 N 19. Art. 1764).

maaliskuu 2012 Kansainvälinen päivä Happiness : Venäjän luokitus onnen YK: n raporteissa on toistaiseksi pieni.
Pahentaa materiaali köyhyys yhteiskunnan, hallitsematon tiedotusvälineet inertian edelleen asettaa julkisen
epämääräisiä taloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä edelleen tietoisesti, usein tiedostamatta, manipuloida

Boris Mayorov I.  sivuston toimittaja ja kirjailija
hankkeen viittaa siihen, että joukkopako väestön

julkisen tunteita, muodostavat kulttuurin käsite perustuu lauluja ja tansseja lavalla, ja jäätä, toinen väärä tavoitteita

useimmissa maissa kimeerin ja ideologia alkaa

saada onnellisuutta miehelle, jonka elämä jatkuu mitattavan on pienempi kuin sisältö hänen pieni kukkaro.

nykyajan globalisaation. Jokainen kansakunta alkaa

Meidän aikanamme on ollut tarve päivittää kaikilla yhteiskunnallisen ja humanitaarisen elämän tarkoitusta, ja jos

saada näyttöön perustuvaa YK, jotka perustuvat

niitä ei ole suunniteltu ja käytännössä suunniteltu, kun kehitystä julkisten hyödykkeiden ja merkityksiä tieteen ja

käsitteeseen "ihmisarvon" että luvulle tulee olemaan

teknologian vallankumous, vempaimia aikamme nykyisessä globaalissa maailmassa voi tapahtua useita sosiaalisia

aksiooma yleisön tietoisuuteen, alussa laskemista

katastrofeja takia menetys viitekohtien nyt kukoistava ja yhteisöjen kehittämisessä.

kestävän kehityksen ja ihmisen sivilisaation, tärkein

Romahtaminen perinteinen tapa (tahansa suunta elämässä) on ollut aikaisemmin, mutta ei
maailmanlaajuisesti. Oletan, että tilanteen monimutkaisuus johtuu mahdottomuus toistuminen sosiaalihistoriaa
kehittyneiden maiden kehittämiseen.
Moderni haasteet  haasteet kestävän inhimillisen kehityksen, yhteisö, Venäjä ja kaikki maat (ilman spontaania

arvo yhteisön kaikin puolin.
Kuten Descartes koordinaatistossa (x, y, z  kaikki
tietävät) ja heliocentric järjestelmän, Galileon, tasolla
voidaan kehittää modernin tieteen ja teknologian,
tänään nykyaikaistamiseen ja elämän jälkeen Nouveau

kehitystä rahatalouteen pysähtyneisyyden ilman nykäyksiä ja nopeaa jarrutusta ilman sotia ja kierrosta) ehdotan

(kapitalismi) täytyy tyhjentää jokaisen nykyihmisen

alkaa ratkaista nyt jokainen mies hänen sormensa kymmenen arvoa suuntaviivat perustuvat ihmisarvoa. Samalla

järjestelmä sosiaalisia ulottuvuuksia. Ollakseen

haluat sisällyttää asiantuntijatason digitaalinen menetelmiä ihmisen onnellisuutta laskettaessa kunkin älypuhelin,

perinne korjata ja säätää erikseen kunkin sijainti ja

joka yhdistää sen läpi supertietokoneen perus järjestelmien koordinaattien ihmiselämän: heliocentric, geosentrinen,

määrälliset osat arvojen kuluttajan koria

sosioekonomiset (julkinen, siviili, yksityinen). Ehdotan tänään kymmenen arvoa suuntaviivat ongelmien

vakuutuskelpoisia arvoa jokaisen ihmisen elämää.

sosioekonomiset (julkinen, siviili, yksityinen). Ehdotan tänään kymmenen arvoa suuntaviivat ongelmien
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ratkaisemiseen henkilön oman onnen, kestävyys tahansa yhteisön perheen valtiolle, arviointia mitään toimenpiteitä

vakuutuskelpoisia arvoa jokaisen ihmisen elämää.

hallitusten sisä ja ulkopolitiikkaan. Kansallisia etuja ihmisiä meidän jälkiteollista iässä pitäisi kehittyä

yhteinen järjestelmä yhteiskuntatieteellisen

yleismaailmallisia arvoja kansan ja koko ihmiskunnan maapallon. Se on poliittinen ja etninen kansakunnan ja

mittaukset eivät ole. Toivon, että ihmisarvoa kaikille,

kansalliset intressit muuntuvat arvot kestävien yhteisöjen perustuu välttämättömiä ja riittäviä onnea jokaisen

aurinko päänsä yläpuolella ja suosittelemia laskelmien

henkilön tietyllä paikkakunnalla.
Luvulle se saavuttaneet yleistä informaatiolukutaidosta mies tänään täytyy tarjota joukko järjestelmiä, tietoja ja
taitoja, joiden avulla hän tunnistaa ja virallistaa ensisijaisesti omistavat oikeudet, vapaudet ja oikeutettujen etujen
säilyttämiseksi kestävän toimeentulon arvoja. Erityisesti digitaalinen, eikä epäselvä ja tekniikoita pitäisi olla
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Tässä vaiheessa, vuoden 2010 loppuun
mennessä,

arvot kullekin henkilölle tulevina vuosina tulee
olemaan pohjana sosiaalisten suhteiden ja minun
luonnoksia tällä alueella hyödyttää seuraajalleni.
Meidän on päästävä eroon vapaaehtoisuus
valtiojärjestelmän luominen ja sosiaalinen

kaikkialla tarjota riittävä joukko viestintävälineitä, mikä osoittaa, miten käyttää sitä mukaisesti oikeudellisten ja

improvisoitu julkisten ja paikallisten viranomaisten

eettisiä standardeja tietyn paikkakunnan. Vielä nykyäänkin, on tarpeen digitoida teknologian virallistaa ja tarjota

kanssa toimien aukiot ja kadut tahansa siirtokuntia.

jokaiselle henkilölle menetelmiä käsitellä useimmissa tilanteissa elämässä, monia käteviä läpinäkyvä arvo

Tänään tarveanalyysille ja päätelmät kohtalokkaita

suuntaviivoja tarvittavan yksityiskohtaisesti kunkin arvon ja tyhjentää suhteen perusteella ihmisarvoa.

virheitä fasismin, kommunismin ja sen jälkeen

Nykyään suurin eivät lue suurta kirjallisuutta, ei hae eikä osoita arvokkaana vertailukohtana hänen elämänsä, se ei

harhoja liberaalin kasvun yksittäisten maiden

todennäköisesti ole aikaa kehittää uusia laitteita, koneita ohjelma ohjaus tai kämmenmikroihin. Moderni ihminen ei

kustannuksella ympäristön ja utopistinen ajatuksia

riitä, ja demokratiaa, ja perusarvot  vapaus. Nykyaikaistamiseen tämän yhteiskunnan on otettava huomioon ja
soveltaa kaikkia oikeuksia, vapauksia ja oikeutettujen etujen perusteella ihmisarvon, joka tarjoaa vankan pohjan
kaikilla sosiaalisen vuorovaikutuksen, pysty ja erityisesti horisontaalisia suhteita yhteiskunnassa, jotka eivät ole

miehen viime vuosituhannella.
Päivitetty johtaminen, teknologia, kestävä value
yhteisöt mahdollistavat ihmiskunnan välttämään sodat
ja pidentää yhteisöjen ja koko todellinen ihmiskunnan

kehittyneet ajoista orjuuden Venäjällä tähän päivään: in he eivät tarvitse. Kaikenlaisia sijoitusta, säilötyt Venäjällä

sukupuuttoon kaikki kohtuulliset ja elää piakkoin

vuodesta Pietari Suuren aikoina on tarpeen muuttaa etiikkaa ja sääntöjen perusteella sosioekonomisiin olosuhteisiin

biologisen kuoleman maapallon ja sitä seurannut

yhteisöä tai henkilöryhmää. Oletan, että tällä perusteella Oikeusvaltio ei oteta elämää yhteiskunnan ja oikeusvaltion

kuolema tämän variantin maailmankaikkeuden.

ihmisarvoa. Päivitetty kalenteri luodaan Venäjällä ja monia kansallisuuksia erikseen. Väestön erosimme monet
menneisyyden virheiden kulttuurin ja hankkia moderni maamerkkejä.
Henkilökohtainen koordinaatistossa perustuu ihmisarvon ja lähitulevaisuudessa ja ottaen genomin jokaisen henkilön
on pantava täytäntöön kaikkialla julkisella mielen ja lähitulevaisuudessa tullut perusta sosiaalisen metodologian,
menetelmien ja matemaattista mallintamista valtion ja yhteiskunnallisten liikkeiden asia. Tässä tapauksessa
menestys riippuu mittasuhteet ja tehotasoa, raha ja koulutuksen sääntelyn sosiaalisten suhteiden. Niinpä jokaisen
tajuissaan ihmisarvoa on kantava tekijä itsehallinnon. Eurooppaan ja Venäjälle ajautunut kaaokseen, jonka
luonnollinen ja vapaa omaisuuden jakamiseen entisen Neuvostoliiton ja toinen uudelleensijoittamista ihmiset, jotka
näemme aikamme on tarpeen virallistaa ja teknologia yhdistää kansallisia etuja ja voimavaroja näihin
koordinaattijärjestelmiksi toteutumiselle arvon talouden todellisen inhimillisen kulttuurin ja sosiaalipolitiikkaa, jotta
prosessi hallinnon ja inhimillinen vuorovaikutus oli matemaattisesti avoimia, ja ennustettavissa. Digitointi Maan
työstä toteutettiin onnistunut Google , vaikuttava kokemus ihmiskehossa on edustettuna digitoinnin tekniikka
Googlen vanha Body selain . Tahansa edistystä sidotaan virallistamista maailman yhteisöä kansainvälisen hankkeen
(osa hanketta voidaan toteuttaa Skolkovo, kompensoimaan törkeästä rikollisuudesta ja korruptiosta viive

Tänään kuitenkin monia asioita meidän käsissämme!
Sen lisäksi, että tärkeimmät ihmisen kuvasta arvojen

(osa hanketta voidaan toteuttaa Skolkovo, kompensoimaan törkeästä rikollisuudesta ja korruptiosta viive
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demokratisointia, joka lykättiin oloissa lähes 90 vuoden taloudellisen romahduksen, Venäjä). Kuitenkin aika sanelee
tarvetta luoda ja toteuttamista Venäjällä ja jälkidemokraattista sosiaalisia suhteita.
Tässä tapauksessa, nyt se on tarpeen säätää vähimmäistaso koulutuksen ymmärtämiseksi kunkin henkilön eroa

Sen lisäksi, että tärkeimmät ihmisen kuvasta arvojen
3 sormea, ehdotan kaikille ihmisille ystävällisiä
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jokaiseen yksittäiseen kuvan luomiseen ja ylläpitoon
onnen arvon koordinaatistossa perusteella ihmisarvoa
(yhdistetty kaksi kättä) 10 arvon suuntaviivat (10
sormea molempien käsien).

erilaisia järjestelmiä ja aika: tähtitiede, geocentric, paikallisia, sosiaalisia, henkilökohtaisia. Esimerkiksi henkilö

Voi luopua  onni katoaa.

lapsuudessa, nuoruudessa ja kypsyys asuu erilaisissa henkilökohtaista aikaa. Yhteisön planeettamme elää heidän
sosiaalista aikaa ja Maan  Sun on tähtitieteellisen aikaa ja kalenteri. Määräajoin aktiivisuus Auringon riippuu paitsi
rajat leikattu vuosirenkaat puiden, mutta myös sukupolvi laatua. Oikeuksia, vapautta ja oikeutetut edut saamassa

Google+

itse jokaisen sukupolven, mutta eri tasolla. Emme voi sallia yhden sukupolven ohjus, ja toinen sukupolvi on
laiminlyönti, kollektiivinen tai henkilökohtainen vakaumus kansallisen johtajan sen sovelluksia. Emme saa antaa
ulkonäkö kolmansien maiden ydinasevarastoja ja johtavat hänen kylmän sodan tai käynnistää sen satelliitin:
esimerkiksi johtaja musiikinystävät myymällä metsän ympärillä Amazonin heimon lähettää lauluja johtaja. Uskon,
että nykyinen lyijyä tuottavaa, jos perustuu ihmisarvon loukkaamattomuus: avoin, jaetaan yleisesti ja nopeasti; Se ei
estä toimintaa ja edistää arvo ihmiskeskeisyys kestävää kehitystä.
Tänään nopeus yhteiskunnalliset prosessit seuraavaa alustaa muutosnopeus . Modernin sivilisaation vaatii jatkuvaa
ja suosittu huomiota ihmisen arvoa suuntaviivoja, kuten on aika tulla, ja yhden aikataulun maan asukkaille.
Esimerkiksi kukaan ei ajatellut, mutta on mahdollista, että kestävän kehityksen Kaukasuksen ei pitäisi laajentaa
teollisuutta ja väestötiedot sekä Kiinassa, käyttöön selvät rajat kaikille ja tarjota työpaikkoja nuorille tiheästi
asutuilla alueilla kehittyville alueille Venäjän ja muun maailman. Kuitenkin paikallishallinnon kehittyvillä alueilla
olisi otettava käyttöön välittömästi. Minulle ja vektori kehityksen Moskova  suuri kysymys. Moskova  Manner
metropoli. Meidän pääoma ei puhalletaan valtameren tuulet New Yorkissa ja siksi moraalin, sosiaaliset lait, eettisiä
sääntöjä ja yritysten sosiaalisten ryhmien, perinne moskovalaisten vuonna erottaminen uskonnon ja valtion pitäisi
olla luotettavampia. Tärkeitä ovat nykyään avoimuuden ja riittävyys talousarvion ja tehonsäädön Moskovassa,
tuottaa kautta median kanavia tällaisia toimia ympäri Venäjää.
Jos oletamme, että nykyVenäjän jäljessä teollisuusmaiden Euroopassa 100 vuotta, meidän yhteiskunnassamme
tänään, vuonna 2010, osa bändiä valittaa tietyssä järjestyksessä väestöstä (trendeihin Italian banaali tai vielä
pahempaa, saksalainen fasismia kiinnitykseen johtaja). Ihmiset ovat edelleen heikot, riittämätön sen kansallisen
hyvinvoinnin ja sosiaalisin inertia, ilman ajatus itsekunnioitusta, tarvitsevat edelleen päätoimittaja ja johtaja,
sitominen hänen henkilökohtainen omaisuutensa kokonaismäärä ohjuksia ja ydinkärkien, numeroiden nautojen,
sikojen ja vastaavat hajallaan indikaattorit alkuperäisen aikakauden modernisointi . Siksi tieteelliset ja poliittiset
johtajat, taloudelliset eliitti, kaikki järkevät ihmiset pitäisi olla taitavasti ja huolellisesti soveltaa sosiaalisen
hoitotoimenpiteitä tällä kaudella meidän kehitystä, tarjota tarvittavat keskusten paljon sosiaalisia aloitteita,
jatkuvasti huolehtia parantamalla materiaalin taso ja sosiaalinen kulttuuri, istuttaa riippumattomuus ja
suvaitsevaisuus väestöstä käsite henkilökohtaisen suvereniteetin ja kestäviä elinkeinoja nykypäivän pääoman ja sen
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jälkeen kapitalismi on tullut kehittyneissä maissa. Esimerkiksi ei ole tarpeeksi rahaa: onnellisuus voidaan lisätä
kustannuksella rakkauden, tiedon, työhön tai muita arvoja (katso kuva), unohtamatta sitä, että päätekijä miehille 
nainen ja päinvastoin naisille  miesten. Siirtyminen arvo suuntaviivoja väestön lähitulevaisuudessa voi alkaa
nuorten luopumaan olutta ja savukkeita, ja aikuisväestön laajassa horisontaalinen suhde alkaa soveltaa lakia ja
eettisiä arvoja suhteissa keskenään kotona ja töissä, luoda postmoderni talouteen. Tässä yhteiskunnassa, jossa
juurtunut ihmisarvon mentaliteetti ihmisten on helpompi aloittaa laittaa läpi henkilöstön Army (aikaisemmin siellä
taottiin kehykset proletariaatin diktatuurista ja komentohallinnollinen järjestelmä, ja nyt on vertikaalinen suhde
hallitsevassa asemassa), joka voi toimia generaattorina kansalaisten kanssa suojattuihin uudelle yhteiskunnalle.
Kuilu vallassa olevat ihmiset, raha ja tieto tulee aina litistää oikeudellisia ja eettisiä standardeja. Uskon oikeus tulla
laki poliittisista puolueista on paitsi määrällinen, vaan myös tutkimuksen tarvetta ja analysoidaan sosiaalisia
Management Center.
Kirjoittaja uskoo, että nykyajan globalisaation, yleinen sosiaalinen toiminta ja ymmärrys rajalliset energiavarat, alkaa
joukkopako väestöstä kaikissa maissa kimeerien ja ideologiat. Tieteelliseen ja teknologinen vallankumous ihmiskunta
selviää tieteellistä ja humanitaarisia. Jokainen henkilö, yhteisö, ihmiset saavat kohtuullisen arvojärjestelmiä
perustuu käsitteeseen "ihmisarvon" että luvulle tulee olemaan aksiooma yleisön tietoisuuteen, jatkuva Työkalut
sähköisen demokratian perustana arviointia ja laskentaa kestävää inhimillistä kehitystä, pienille ja keskisuurille
kunkin valtion.
Descartes esitteli järjestelmän koordinaatit tilan x, y, z, ja tämä siitä kurssia
kaikki tietävät, mutta harvat ihmiset ymmärtävät, että sen muodostaminen
tapahtui vähintään 1000 vuotta, koska esiisämme keksimisen jälkeen
luonnolliset luvut enemmän 1000 vuotta ei anna numeroita Oh, jonka
perusteella hänen.
Kuten Descartes koordinaatisto kehittämisen varmistamiseksi modernin tieteen
ja teknologian, tänään arvioida ensiaskeleita rakentaa onnellisen elämän
jälkeen Nouveau (kapitalismi) on tarpeen Humanistisen ja ymmärrettäväksi
jokaiselle sosiaaliturvaan mittauksen perusteella ihmisarvoa. Tässä
tapauksessa tavanomainen kolmen maamerkkejä (kanava) virta sosiaalisen
hallinnan (politiikka), raha (Economics) ja tiedon (tiede) on täydennettävä
muilla vastaavilla, avoimia, ymmärrettäviä ja käyttäjäystävällinen julkisen arvojärjestelmien (
koordinaattijärjestelmät ). Tässä tapauksessa tänään meidän täytyy ymmärtää, että voima (itseorganisaation), rahaa
ja älykkyys (tieto) yhteiskunta ei kasva lineaarisesti, ne ovat objektiivisia aalto kiertokulut löydetään pian. Tämä
tarkoittaa, että kun kehitystä yhteisö on täysin mahdollista laskukauden, joka vaatii luotettavaa siteet suojata
yhteisön jopa itsetuhon. Tahansa sosiaalisen toiminnan tänään voidaan arvioida sormiin. Valtaeliitin monissa
maissa on enemmän valtaa, rahaa ja tietoa kuin opposition tai väestölle. Tämä koskee Venäjä, joka ei poikkea
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pystysuora laitteesta hänen yhteiskunnan lisäsi Neuvostoliiton aikana sen kehittämiseen.
Jokainen henkilö lapsuudesta on edistettävä kunnioitusta itseään ja muita arvosuuntautuneisuuteen: kansalaisten
osallistumista paikallisista asioista ja politiikasta, sekä itsenäisesti että osana paikallisyhteisöä vaakatasossa,
perheasioissa ja paikalliseen talouteen, liittää itseorganisaatio ja paikallisten yhteisöjen maallinen etiikka, joka on
sovitettu kussakin ikäryhmässä.
Jokapäiväiseen ihmisten välistä viestintää perheissä kaikille maailman ihmisille tarjota yksinkertaistettu versio
samasta ymmärtämisen inhimillisten arvojen perustuu puoliksi auki kämmenelle (nyrkki) ja kolme sormea.
Toivottavasti tämä symboli tulee osa tiedon kulttuurin kaikkien kansojen. Monimutkaisemmat ohjelmistot ja
tietomalli henkilökohtainen laskin onnea ehdottaa kehittää henkilökohtaisia mobiililaitteisiin. Mobile älypuhelimet
lähitulevaisuudessa liitetään paitsi kartta alueesta, mutta myös tarvittavaa sosiaalista tietokantoihin, jotka ovat nyt
nousussa.
On selvää, että
poliittinen järjestelmä
yhteiskunnan
kestävän kehityksen
ensimmäisessä
vaiheessa koostuu
kolmesta aloilla
sosiaalisia suhteita,
kolmen pääsuuntaa
(puolueet), joka
ulottuu sosiaalista
energiaa:
soveltamisala vallan,
rahan ja tiedon.
Kaikilla aloilla
leikkaavat ja on
yhteinen komponentti perusteella ihmisarvon ja kaikki tämä parantaa arvo kunkin henkilön, henkilökohtainen
onnellisuus ja hyvinvointi koko yhteiskunnan poliittista kansakunnan kansojen Commonwealth tarvittavassa
laajuudessa. Puolueiden lähitulevaisuudessa ole riippuvaisia oppia tai vakaumukseen, eikä massa väestön ja
tieteellisiin lausuntoihin ja omaa kansallista tieteellistä koulu, joka ainakin päätetään lailla. Puolueiden
lähitulevaisuudessa vain perustua avoimeen ja tasa omien ja kansallisten valtaa ja taloudelliset mahdollisuudet.
Eduskunnassa laki kestävän kehityksen vahvistettava vähintään kolme jaetta, joka muodostuu osapuolten toimia
itsenäisesti eli saatujen korkojen vaaleissa, äänestäjät voi eikä saa olla satunnaisia mahdollisuuksia rikkomuksista
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kestävää kehitystä. Samalla torjumisessa tahansa laillista julkista toimintaa tullaan rankaisemaan paljon
ankarammin kuin nykyisin. Tällainen poliittinen järjestelmä on kolme osapuolta voitaisiin julistaa Venäjällä 2015
2017 vuosi asetuksella tehtävässä olevan presidentin tai koko Venäjän perustuslakia säätävän 50 vuotta, ja se tarjoaa
intressien. Kuitenkin sosiaaliset prosessit sillä sää taas tuskin ennustetaan pienessä ajassa.
Uskon, että koko maailmassa edelleen kehittämistä nykyisten demokratioiden tai autoritaarisia hallituksia perustuu
sanelee hallitsevan eliitin (tai klaanit byrokratian eri tasoilla) keskittyvät käsissään valta, raha ja tieto virtaa
suuntaan tasapainon näiden komponenttien. Epätasapaino aiheuttaa todennäköisesti, tieteen, suuri kirjallisuus,
musiikki, kuvataide, mutta myös verinen myllerryksessä, sillä kaikki opposition keskittyy kirjallisuuden tai muun
rauhanomaisen harjoittamisen tuomita järjestelmää, joka meidän aikanamme on vailla jumalallista maahan. Hyvä
esimerkki tästä epätasapainosta osoitti maailmalle Venäjä. Tervetuloa aateliston ja arvokkuutta sen täydellistä
piittaamattomuutta väestön imperiumi ja loi klassisen taiteen ja Venäjän kapina.
Mielenkiintoista, Aleksandr Sergeevich Pushkin, on toistuvasti oli taistellut kaksintaistelu kunniasta ja arvokkuutta,
teoksessaan Kapteenin tytär Venäjän mellakan sanan IHMISARVOON koskaan sovellettu, vaikka komentaja
linnoituksen Mironov, ja Grinyov ja Pugachev epäsuorasti nämä perusihmisoikeuksien omaisuutta omistetun .
Arvokkaasti sana kuvaamaan perusominaisuudet henkilö ei ole teoksissa Leo Tolstoin Sota ja rauha, ja vain harvoissa
tapauksissa se korostaa hieno tapoja joitakin suuria sankareita romaani. Teoksessa A. I. Solzhenitsyna Gulag
Archipelago IHMISARVOON löytyi puoli ja vain yksi pala näillä sanoilla oleellisesti "pelastaa ennen tuhoamista
ihmisarvon"  kuudes osa luvun 1, jossa Aleksandr Isaevich kertoo elämän ensimmäinen maanpakoon sosialistit 30s .
Täydellinen versio Vladimira Lenina, hänen 55tilavuus, en ole löytänyt lause "ihmisarvoa", mutta on olemassa 23
samanlaisia lauseita siitä huonosta kohtelusta tsaarin viranomaisilta kansalaisten kanssa.
Jos olen oikeassa, niin lähitulevaisuudessa on välttämätöntä koulutuksen tasapainottaa sosiaalisten, fyysisten ja
matemaattisten tieteiden, ja perustaa kolme puoluetta: kokoomuksen Venäjän (riippuvuus voima), liberaali
(demokraattinen) puolueen Venäjällä (tukeutuminen talous), edistyspuolueen Venäjän (tieto emäs). Kunnat voivat
aina olla ydin kolme valittua komissaarien näillä aloilla perusteella kunta, ja ainakin toiset viisi valita minkä tahansa
edustajille kansalaisten riippumatta jäsenyyden poliittisten puolueiden, joka voi olla monia, riippuen paikallisista
perinteistä.
(Recall 6 artiklan tekstiin äskettäisen perustuslain, joka julistettiin rooli eräs valtapuolueen. "Johtava ja ohjaava
voima Neuvostoliiton yhteiskunnan ja ytimen poliittisen järjestelmän, valtion ja julkisten organisaatioiden on
Neuvostoliiton kommunistinen puolue. NKP olemassa ihmisiä ja palvelee ihmisiä. Armed marxilainen leninskim
opetus, kommunistinen puolue määrää yleisen näkökulmia kehitystä ja kulkua sisä ja ulkopolitiikassa
Neuvostoliiton, ohjaa suuri luovan toiminnan kanssa Soviet ihmisiä, ja luojana suunnitellun tieteellisesti merkin sen
taistelussa voittoon kommunismin. ")
Flat Suunnitelma poliittista järjestelmää National Society Venäjän luvulle kolmen suurimman puolueen 1,2 ja 3, joka
tarjoaa yhteisönsä stabilointiprojekteissa seuraavissa vaaleissa näyttää kuvan mukaisesti edellä. Kuitenkin jokaista
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kansalaisjärjestöt kolmesta henkilöä tai enemmän, ja etenkin tiedotusvälineiden olisi perustuttava tieteellisesti
perusteltuja ja kolmen pilarin kaikissa versioissa: valta, raha, tieto, hylättiin hyödytöntä tahansa kongressien vain
taloustieteilijät, mutta elokuvantekijät, intellektuellien ja kenraalit hyödytöntä ja virheellinen ilmoitetun rakenteen 
yhden pyörän ei ole lähteä. Esimerkiksi kaikki voittaneen osapuolen XX vuosisadan rakennettiin nämä säätiöt, ja
pitkän aikavälin menestys riippui oikein ilmoitetut arvot ja perusteet tonttien.
Edistämään kestävää kehitystä Venäjällä, kasvun laatua sen sivilisaation voi suorittaa vain omavarainen, arvo
suuntautuneita ihmisiä pohjalta kaikki ymmärtävät ja kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisarvoa. Ihmismassat
ovat juuri alkaneet samat oikeudet, vapaudet ja oikeutetut edut ihmisen ja kansalaisen rakentaa merkityksen oman
olemassaolonsa, itsensä kehittämiseen ja itseorganisaatio yhteisöjä, yhteiskunnan ja ihmiskunnan. Tämä on avain
ihmisen hyvinvointiin, nykyisten ja tulevien Venäjän väestö maailman meidän aikaan siirtyminen demokratiaan
kestävän inhimillisen kehityksen. Tämä on ydin alkaa silmämme toinen valaistumisen.
Sivusto on pääosin perustettu viisi vuotta
09.09.2008  09.09.2013
Nykyinen aika näkyy päiväkirjaa ja muita osia
Arvioi taso onnellisuutta Venäjällä
Arvioi ihmisarvon suojelun Venäjällä
Alasivut (10): Secure Money Home Health Rakkaus Koulutus Työ Freedom Perhe etiikka
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