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No Age of Enlightenment (Descartes, o início do século
XVII  .. Rousseau e Voltaire, no final do século XVIII)
apareceu a idéia de direitos naturais no universo
heliocêntrico.
No século XIX, Charles Darwin, essencialmente

Boris Mayorov
Meus pais dedicados

O sistema de valores baseado na dignidade do homem

fundamentada dignidade da pessoa, a sua principal
característica que tem sido formado por antropóide
seleção natural por milhões de anos. Provouse que a
pessoa não é um servo de Deus, como um ser social
com dignidade, e apenas com o seu consentimento

A história do homem, toda a humanidade está repleta de busca e justificação de significados, valores para a
sobrevivência, modernização e ambiente de vida sustentável na orientação original ou convencional relativa e absoluta

para o rei ou o presidente de sua escolha.
Previamente discutida por séculos a imagem divina do
homem e do amor ao próximo no mundo geocêntrica

de seu tempo social e seu nível social. Nesta comunidade, o indivíduo em diferentes períodos de sua vida pode viver

criado por Deus.

em um marco (por exemplo: casa, amizade, amor, trabalho, carreira Vertical sistema de comandoadministrativa dos

Com base destas ideias foram criadas e adotadas a

pais ou nas democracias, e você pode se concentrar sobre os companheiros, Tale locais, os proletários de todos países, e

Declaração de Direitos no Reino Unido, a Declaração

assim por diante), um valor , ou não se sentir e não estar consciente de algo tão valioso , enquanto nos estudos, em

de Direitos dos Estados Unidos, a Declaração dos

encontrar, deprimido, em uma sociedade estável, de transição ou durante a agitação periódica devido a queda do peso

Direitos do Homem na França.
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Os pais, elites ou lideranças realizadas gestão social, orientar

Primeira e Segunda Guerra Mundial revelou a

ou desorientar uma pessoa, ou pessoas pela força, dinheiro e

necessidade de tratados universais de direitos

sabedoria em várias proporções, proporcionar oportunidades

humanos. Em 1941, Franklin Ruzvelt em seu discurso,

para o governo ou no período de crise da sociedade que resta
da população humana de autoorganização. No período de
crise da sociedade muitas vezes aparecem aventureiros que
enganou ao vivo com as mãos .

"State of the Union" pediu o apoio das quatro
liberdades essenciais: liberdade de expressão, a
liberdade de culto, liberdade de desejo e liberdade do
medo. Isso deu um novo impulso ao desenvolvimento
dos direitos humanos como condição necessária para a

De comunidades de canibais, que de alguma forma se davam

paz e acabar com a guerra.

juntos, a conceitos jurídicos modernos sociedades

Quando o público tomou conhecimento das

desenvolvidas com respeito pela dignidade humana e a

atrocidades que são cometidas pela Alemanha nazista,

prática percorreu um caminho longo histórico.

ficou claro que a Carta das Nações Unidas não precisa

Em diferentes momentos as pessoas dependiam sobre os

define os direitos humanos. acordo Universal tornou

assuntos dos deuses, xamãs, sua família e tribo, território e

se necessário para os Direitos Humanos.

religião, então por nacionalidade e propriedade rural e
ideologia. Agora havia um foco sobre a cultura do consumo e
do comércio. Ao mesmo tempo, social mal compreendido e

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS
adotadas na terceira sessão da resolução da

definido para cada região e as comunidades da região. Ao

Assembléia Geral da ONU, 217 A (III) de 10 de

mesmo tempo, 85% da população vive de tal forma como

dezembro de 1948.

deve ser para todos os seres vivos  sem discussão, não
reflexivo, não analisa suas ações.

Artigo 1.

No nosso país, a maioria das pessoas após o colapso do regime soviético, o total não adquirem sistema de orientação

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em

científica moderna, mas sim absorvida fragmentos de diferentes, muitas vezes falsa, conceitos e ideias. Seus sistemas

dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e

de valores são preenchidos e mudou mesmo durante a semana. Isto é particularmente visível em termos de luta
política, ideológica e econômica da concorrência, quando é necessário manipular as massas de uma determinada
região ou país. A principal data marco atemporal social para todas as comunidades de um grupo de três pessoas até
impérios recentemente existiram  é a subordinação do atual rei, imperador, líder, presidente, comandante, chefe,

consciência e devem agir em relação umas às outras
com espírito de fraternidade.
...
Em 1993, a Rússia adotou uma constituição, que
lançou as bases da protecção da dignidade humana, os

marido, capítulo, o líder ... ou juramento condicional da obediência inquestionável ou por acordo em diferentes

seus direitos, liberdades e interesses legítimos.

variações, até o trabalho e sua suposta a aceitar, compreender e construir a sua atitude tolerante com as pessoas na

...

base da realidade existente.

7 de dezembro de 2000 do Parlamento Europeu

Espero que, no futuro, as pessoas serão capazes de suavizar as relações de subordinação e de alguma forma influenciar

proclamaram solenemente a Carta dos Direitos

as decisões tomadas pelo líder.

Fundamentais da União Europeia.

Na minha opinião, a população da Rússia tem um alto nível de inércia social, vivem como se na comunidade
Soviética, disse padrões de transmissões de televisão e é focado em líderes no poder. Eu acredito que o poder, dinheiro

Hoje, no início do século XXI, o segundo Iluminismo

Soviética, disse padrões de transmissões de televisão e é focado em líderes no poder. Eu acredito que o poder, dinheiro
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e conhecimento de hoje continuam a concentrarse na posição vertical federal do poder e na elite regional e local e

Hoje, no início do século XXI, o segundo Iluminismo
emergente. A comunidade científica,
cada pessoa
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burocracia, ea população permanece pobre, fraco e sem instrução. Esta é a tradição social, tributação júnior

precisa participar na implementação das declarações

estabelecido, na fronteira com uma operação voluntária. Isso foi possível não só por causa da falta de transparência

de dignidade humana com as tecnologias e métodos

dos cálculos; escrever sobre ele, dizendo, " afirma a ciência " ... e a transição para um desenvolvimento sustentável da

dignos de vida de cada pessoa na Terra certas. É

Rússia parece surgir após o passo onipotência de clãs regionais, quando a relação de poder, dinheiro e elite
conhecimento ea população será de 50 x 50. Você pode tomar a saída de cientistas, que o homem como origem animal
social concluída a fase do macaco, mas adequado de acordo com a comunidade social, hora local, em muitos países

necessário assegurar o desenvolvimento sustentável de
cada pessoa e para o público uma transição suave de
Estados autoritários para as pessoas autogoverno.

não se desenvolveram, e este processo é provável apenas na fase inicial. Neste caso, as tendências sociais e a massa de

Autor e editor do site oferece clara sistema pessoal de

pessoas não entendem os problemas de progresso através da participação neles devido às circunstâncias, e

cada pessoa de valores de coordenadas (valores

radicalmente mudar tradições sociais para eles prejudicial. Este impasse para um pequeno número de pessoas

humanos) com base nos méritos do conceito como

progressistas de espírito na Rússia  a caminhar silenciosamente sistemas ou ficar com um cartaz em piquetes.

uma ferramenta comum para atualizar a nação, outras

A evolução da complexidade dos sistemas sociais, tendências de desenvolvimento das comunidades, inevitavelmente,

comunidades e felicidade pessoal.

levar ao surgimento de forças entre a população  massa de relações horizontais com base na dignidade humana vai
construir múltipla não verticalmente com base na lei e ética, tendo em conta o factor multicultural. Já hoje, para o
desenvolvimento pacífico das comunidades sustentáveis, a coexistência de culturas, forma uma comum e clara para
todos os sistemas de valores humanos, na solidariedade e participação de todos nos assuntos da comunidade 
excluídos ou viver em seu espaço virtual e pessoa, eo Estado é ineficiente. Através da educação e da tecnologia

Guerra é sempre permitido ter acumulado em erros
em tempo de paz, extinguiuse com a atividade
humana prejudicial. Todas as guerras, incluindo o frio
 uma catástrofe social da sociedade não guiados ainda
factores de desenvolvimento, a construção de uma

universal estão crescendo riqueza e população conhecimento. Alcançar a estabilidade dos sistemas sociais complexos

comunidade. Gulag e o Holocausto não deve ser

irá estimular o desejo de cada pessoa aos valores de felicidade, minimizando perdas e uso racional dos recursos

repetido.

escassos na economia.

É tempo para uma segunda Iluminismo, a revolução

No século XXI a tendência de separação do homem a partir de conceitos arcaicos de relações verticais entre o Estado, a

científica e humanitária, quando as orientações de

tribo coletiva e assim por diante, substituindoos com a lei e os padrões éticos de respeito pelos seus direitos,

valor com base na dignidade da área dos direitos

liberdades e interesses legítimos. Nascente outra qualidade humana  orientada e valor em coordenadas geográficas,

humanos naturais serão incluídos em cada tecnologia

apenas começando a mostrar. Nascido e ciência cognitiva, e tecnologia de seu uso para a criação de novas
comunidades e vidas felizes dos indivíduos.
Hoje na Rússia quase não criou uma nova solidariedade com base nas pessoas com a dignidade eo valor de orientação
humana, que reunirá as famílias, profissionais, comunidades de interesse e outras células primárias da sociedade

felicidade humana, garantir o desenvolvimento
sustentável das comunidades.
Na Rússia, a história de ambos o público e os direitos
humanos, as suas vantagens eram incidental. No

civil. Eu acredito que no final do século XXI serão utilizados pessoal cálculo quantitativo do nível valoriza a pessoa,

século XX as autoridades chamados soviéticos apagado

tendo em conta o genoma de uma pessoa em particular, para fazer uma transição qualitativa de Homo sapiens para

quase completamente não só o conceito, mas também

pessoa orientada para o valor.

um senso de autoestima. O homem soviético sobre a

O homem e a comunidade está sempre se esforçando para melhorar a eficiência de seu tipo de actividade, por vezes

base de todo o total levantado "próprio orgulho."

referido como o sentido da vida. No entanto, esse fator se e contará sempre, a certeza de ser um pouco como uma

Nem constituição soviética 19181978 não incluem em

locomotiva de 8% ou até menos. E este nível foi durante séculos a étnica e ao longo da vida de cada um de nós, o que

seus artigos, mesmo uma palavra com a raiz "digna".

ele não faria isso. As atividades humanas são muitas vezes não é útil, mas como o trabalho do motor, dos quais o uso

O conceito de dignidade humana foi incluído na

ele não faria isso. As atividades humanas são muitas vezes não é útil, mas como o trabalho do motor, dos quais o uso
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da razão, por vezes, os professores.
No curso da industrialização (Art Nouveau), o nível médio de ensino politécnico público foi alcançado,
consubstanciado na compreensão dos processos físicos massas, forças, trabalho, energia .... Na minha opinião, em

O conceito de dignidade humana foi incluído na
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Constituição da Rússia

muitos países do século XX, a comunidade viveu simplesmente, sob o domínio de actividade de idiotas passionaries

Nós, o povo multinacionais da Federação Russa,

descendentes da teoria ethnogenesis Lva Gumilova , e hoje a maior parte da energia é incontrolável . Isso é típico e

unidos por um destino comum na nossa terra,

Rússia: muitas vezes arruinado seus próprios líderes do povo, e não conquistadores  os bárbaros. O mundo atingiu os
limites do desenvolvimento intensivo. Em minha opinião, desde o final dos anos 60s na URSS e nos países do mundo
socialista antes, contra o fundo do Partido Comunista utópica planeja foram criados comunidade criminosa da lei
atual e senso comum, e depois do colapso da URSS, estas estruturas empresariais, algumas envolvendo estrangeiros e

estabelecendo direitos humanos e liberdades, paz
cívica e acordo, preservando a unidade do Estado
historicamente estabelecidos, procedendo dos
princípios universalmente reconhecidos de igualdade
e autodeterminação dos povos, honrando a memória

as corporações transnacionais têm crescido, multiplicado e capturou russo: enviar representantes ao Governo e

de antepassados que me transmitiunos o amor e

deputados ao Parlamento com um bilhete comprado a partir de qualquer parte ou conjunto cavalheiresca de

respeito pela pátria e fé em boa e justiça, revivendo a

recomendações relevantes d, até teses de doutorado de qualquer ciência.

condição de Estado soberano da Rússia e afirmando a

Para as empresas, a principal coisa  o lucro e da Europa se uniram para simplificar o movimento de ideias, pessoas e

firmeza de sua básica democrática, que se esforça para

capitais, e para o desenvolvimento sustentável de prioridade corporativa da UE. No entanto, na forma como a UE tem

garantir o bemestar e prosperidade da Rússia ,

um monte de dificuldades.

Partindo da responsabilidade pela nossa Pátria antes

No período de transição na Rússia, provavelmente, a KGB, agora o FSB desempenha um papel importante no governo
do país e tentando superar as corporações, cuja história está se desenrolando diante dos nossos olhos. Eu acredito que
este método de transição, a versão russa de formação de governança corporativa .

de gerações presentes e futuras, reconhecendonos
como parte da comunidade mundial, adotar a
Constituição da Federação Russa.

Rússia de hoje, a necessidade de alfabetização universal de valores como a base para a vida na sociedade da

Artigo 21

informação. Assim, é necessário, e a constante melhoria do bemestar da população, e especialmente a sua parte

1. A dignidade humana deve ser protegida pelo

central. gestão social em todos os níveis é necessário promover laços horizontais de solidariedade para as pessoas em

Estado. Nada pode ser a base para a sua derrogação.

diferentes comunidades, contribuem para a formação de pessoal para a gestão moderna do país e cooperação em

2. Ninguém pode ser submetido a tortura ou outros

empresas de todo o mundo para importar do exterior, especialistas em tecnologia e capital. Rússia durante a transição

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

para o pósmoderno pode ser para o armazenamento de capital países vizinhos e países de colaboração desenvolvidos

Ninguém será submetido sem o consentimento livre

não têm grande poder com mísseis e confortável país supranacional com um sistema corporativo desenvolvido,
realmente unidos com suas ligações transnacionais com a União Europeia eo resto do mundo orientada para o valor.
minoritária direta ditar a história vai, uma opção de controle através da democracia na Rússia não ocorreu, ea

para experiências médicas, científicas ou outras.

Comentário a arte. 21

população com base em autovalor estava apenas fazendo o seu caminho para as mentes e, na prática, os países ainda

Dignidade da pessoa humana, como afirmado no

em desenvolvimento. E aqui a Rússia tem uma chance de não arrastar a cauda do Ocidente (o que não é ruim), e

preâmbulo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis

chegar ao mesmo nível que os países desenvolvidos, constantemente desenvolvendo não só o exército, economia e

e Políticos, é uma propriedade inerente a todos os

ciência, mas também a população orientada para o valor.

membros da família humana, a partir do qual

No mundo de hoje, após o colapso dos impérios e a transformação dos regimes autoritários do século XX, o fim da

derivam todos os direitos inalienáveis e que é baseada

"guerra fria", a revolução científica e tecnológica, e da era da economia liberal dos países desenvolvidos descongelado
bilhões de pessoas, as massas libertos para a vida no novo ambiente a vir pósmoderna . Para a formação de

na liberdade, justiça e paz no mundo.
Dignidade  direitos de propriedade inalienáveis como

bilhões de pessoas, as massas libertos para a vida no novo ambiente a vir pósmoderna . Para a formação de
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comunidades após a democracia e liberalismo (, o desenvolvimento não rápido constante devido ao processamento de
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matériasprimas, e através da inovação e melhorar cada pessoa) necessárias novas bases e diretrizes para a construção

e do respeito de todos os seus direitos e liberdades

de felicidade pessoal e social. Mais uma vez, a história social, mas pela primeira vez em escala global começou a

(Tribunal Constitucional de julgamento de 27 de

substituir a divindade, chefe, líder, reavaliação da autoridade moral, a autoridade da força bruta, o dinheiro injusto

Junho, 2000 N 11P // SZ da Federação Russa de

ou duvidoso conhecimento, ideologias e outras tradições sociais ultrapassados.
Em sua juventude, durante a propaganda contínua, o povo soviético I parecia ser bastante uma comunidade decente
dos humanos modernos, que carece de um pouco de liberdade de ação. No entanto, eu estava errado. O povo soviético
acabaram por ser enlatada, modos comunidade congeladas de monarquia absoluta ea ditadura bolchevique; não

2000. N 27. O artigo 2882 ..) E que lhe pertence
independentemente de como ele e as pessoas ao seu
redor perceber e avaliar a sua personalidade. Portanto,
não importa o quão estabeleceuse homem, quaisquer
que sejam as qualidades, incluindo o negativo, ele

canibais, mas a sociedade não secular. Provavelmente o desmantelamento maciço de conceitos, incluindo alguns

pode possuir, o Estado e suas autoridades são

casos de canibalismo na Rússia podem ser mais 100 anos. São necessários esforços elite, por exemplo, plano de cinco

obrigadas a garantir plenamente as suas condições

anos a eliminação de literacia da informação para as pessoas que vivem em uma sociedade do conhecimento moderna.

para a realização de todos os direitos, garantindo a

Aparentemente, os jovens devem ser encorajados a construir os elementos de uma nova sociedade, para mostrar uma

dignidade humana. Assegurar a dignidade humana 

imagem correta da vida, de modo a não cair em choque de comer ao vivo ou figurativamente vizinho ou desorientados

significa antes de tudo para tratálo não como um

e morrendo relativa em busca da felicidade fora da sociedade pósindustrial.

objeto de influência por parte do Estado, bem como

Na Rússia, no país mais rico em recursos no mundo, depois do colapso, descongelamento e reentrada da sociedade
soviética entrou transição. pessoas sensatas especificado soberania russa na Constituição de 1993 criou um projeto
para o futuro, mas não ensinam as pessoas a usar estas novas oportunidades para construir a sua felicidade e as

uma entidade igual que podem defender seus direitos
por todos significa não proibida por lei (Parte 2, o
artigo 45 da Constituição ..) e discutir com o governo
em face qualquer de seus órgãos (o acórdão do

pessoas permaneciam desorientado com elementos do sistema de comando administrativo falhou, brotos de

Tribunal Constitucional de 03 de maio de 1995 N 4P

democracia, um novo crime, nova ética, e outros todos os tipos de fatores civilização moderna. pessoas desorientadas

// SZ do Art Federação Russa. 1995. N 19.. 1764).

continuou, como nos tempos antigos, a procurar a felicidade privada e pública, chegar em suas mãos, além de baixos
salários, impessoal equivalentes de propriedade  vouchers que foram atirados para a população despreparada vento.
De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas ( IDH ) hoje varia na Rússia na área de 55 de

Boris Mayorov I.  editor do site e autor do projeto

169 países. Ou seja, os cidadãos russos continuam pobres, rodeado por sua riqueza (não podia, não tinha tempo no

sugere que o êxodo em massa da população na maioria

século XX para desenvolver a sua economia com base no sistema de comando), não podia continuar a busca para a

dos países da quimera e ideologia começa na era

construção de sua felicidade. A ONU estabeleceu 20 de março de 2012 Dia Internacional da Felicidade : classificação

moderna da globalização. Cada nação está começando

da Rússia para a felicidade na ONU relatórios até agora é pequena.
Para agravar a pobreza material da sociedade, a mídia não controlada pela inércia continuam a impor ambiente
econômico e político vaga pública continuam a conscientemente, muitas vezes inconscientemente, manipular
sentimentos públicos, formar o conceito de cultura baseado nas canções e danças no palco, e o gelo, os outros alvos

a tomar baseada em evidências pela ONU, valores
baseados no conceito de "dignidade humana" que, no
século XXI será um axioma da consciência pública, o
início do cálculo do desenvolvimento sustentável e da
civilização humana, o valor principal da comunidade

falsos para ganhar homem felicidade cujas a vida continua a ser medido é menor do que o conteúdo de sua bolsa

em todos os sentidos.

pequena.

Como o sistema de Descartes de coordenadas (x, y, z 

No nosso tempo, tem havido uma necessidade de atualizar todos os níveis de significado social e humanitário da vida

todo mundo sabe) e do sistema heliocêntrico, Galileo,

e se eles não são projetados e praticamente projetado, após o desenvolvimento dos bens públicos e significados da

assegurará o desenvolvimento da ciência moderna e

revolução científica e tecnológica, os gadgets do nosso tempo no mundo atual globalizado pode acontecer uma série de

tecnologia, hoje para a modernização e a vida após

revolução científica e tecnológica, os gadgets do nosso tempo no mundo atual globalizado pode acontecer uma série de
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catástrofes sociais devido a perda de pontos de referência agora florescendo e desenvolvimento de comunidades.

tecnologia, hoje para a modernização e a vida após

O colapso da maneira tradicional (de qualquer orientação na vida) têm sido no passado, mas não em uma escala

sistemas homem moderno de dimensões sociais. Para

global. Suponho que a complexidade da situação é devido à impossibilidade de repetição da história social dos países

ser na tradição de correção e legislar especificamente

desenvolvidos em desenvolvimento.

para cada localização e componentes quantitativos dos

desafios modernos  os desafios do desenvolvimento humano sustentável, a comunidade, a Rússia e todos os países
(sem o desenvolvimento espontâneo da economia de dinheiro, estagnação, sem empurrões e travagem brusca, sem
guerras e revoluções) que proponho para começar a resolver agora todo homem em seus próprios dedos dez orientações
de valor com base em dignidade humana. Ao mesmo tempo que você deseja incluir métodos especialista digitais da

Настройки
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valores da cesta de consumo com o valor segurável de
cada vida humana. Neste ponto, o final de 2010, um
sistema comum de medições científicas sociais não
existem. Espero que a dignidade de todos, o sol acima
de sua cabeça e recomendado pelos cálculos de valores

felicidade humana no cálculo de cada smartphones, ligandolo através de um super computador com os sistemas

para cada pessoa nos próximos anos será a base das

básicos de coordenadas da vida humana: o heliocêntrico, geocêntrico, sócioeconómico (público, civil, privada).

relações sociais, e meus esboços nesta área será

Proponho hoje dez orientações de valor para resolver problemas de própria felicidade de uma pessoa, a

benéfico para os meus seguidores.

sustentabilidade de qualquer comunidade da família para o estado, a avaliação de quaisquer governos passos na

Devemos afastarse voluntarismo na construção do

política interna e externa. Os interesses nacionais do povo em nossa era pósindustrial deve evoluir para os valores

Estado e social pública improvisada e administrações

universais do povo e de toda a humanidade da Terra. Essa é a nação política e étnica e os interesses nacionais são

locais com as ações das praças e ruas de quaisquer

transformados em valores de comunidades sustentáveis com base na felicidade necessária e suficiente de cada pessoa
em uma determinada localidade.
No século XXI será alcançado literacia da informação universal, precisa o homem de hoje para oferecer um conjunto de

assentamentos.
Hoje precisa de análises e conclusões com os erros
trágicos do fascismo, o comunismo, e os delírios além
do crescimento liberal dos países individuais em

sistemas, conhecimentos e habilidades que lhe permitam identificar e formalizar principalmente possui os direitos,

detrimento do ambiente e as idéias utópicas do

liberdades e interesses legítimos para manter um valores de subsistência sustentáveis. Especificamente,, em vez de

homem durante o último milênio.

métodos e técnicas obscuras digitais devem estar em toda parte para oferecer um conjunto suficiente de ferramentas de

Uma liderança atualizada, tecnologia, comunidades

informação, indicando como usálo de acordo com padrões legais e éticos de uma determinada localidade. Ainda hoje,

orientada para o valor sustentáveis permitir que a

é necessário digitalizar tecnologia, formalizar e oferecer a cada um e todos os métodos pessoa abordar a maioria das

humanidade para evitar guerras e prolongar a vida

situações na vida, muitas orientações transparente valor convenientes com o detalhe necessário para cada valor e

das comunidades e toda a civilização humana real para

limpar o relacionamento com base na dignidade humana.
Hoje, a maioria não lê a grande literatura, não está à procura e não prova valiosa referência para sua vida, é
improvável que tenha tempo para desenvolver novos aparelhos, máquinas com controle de programa, ou
computadores de mão. O homem moderno não é suficiente, e a democracia e seus valores básicos  liberdade. Para a
modernização desta sociedade tem que ter em conta e aplicar todos os direitos, liberdades e interesses legítimos com
base na dignidade humana, que irá fornecer uma base firme para todas as áreas de interação social, as relações
verticais e principalmente horizontais na sociedade que não evoluíram desde os tempos da escravidão na Rússia até
hoje: em eles não precisam. Todos os tipos de classificação, conservados na Rússia desde os tempos de Pedro o
Grande, é necessário mudar o código de ética e regras com base em condições socioeconómicas da comunidade ou
grupo de pessoas. Suponho que na base do Estado de Direito não é para ser tomado na vida da sociedade e do Estado
de dignidade humana. Calendário actualizado será criado na Rússia e para muitas nacionalidades separadamente.

a extinção de todos razoável e viver na iminente morte
biológica do planeta Terra ea posterior morte desta
variante do universo.

de dignidade humana. Calendário actualizado será criado na Rússia e para muitas nacionalidades separadamente.
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População se separaram com muitos dos erros da cultura passada e adquirir marcos modernos.
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Pessoal sistema de coordenadas baseada na dignidade humana, e no futuro próximo, e tendo em vista o genoma de
cada pessoa deve ser implementada em todos os lugares na mente do público e no futuro próximo se tornar a base da
metodologia sociais, métodos e modelos matemáticos da questão do Estado e movimentos sociais. Neste caso, o
sucesso dependerá das proporções e do nível de energia, regulação monetária e educacional das relações sociais.
Assim, cada dignidade humana consciente é o fator determinante de autogoverno. Para a Europa e Rússia mergulhou
em caos por um natural e livre de divisão da propriedade da exURSS eo segundo reassentamento das pessoas que
vemos em nosso tempo, é necessário formalizar e tecnologia para vincular interesses e recursos nacionais nesses
sistemas de coordenadas para a realização do valor da economia, a cultura humana genuína e política social, ao
processo de governança e interação humana foi matematicamente transparente, razoável e previsível. A digitalização
das obras Terra foi realizado com sucesso pelo Google , uma impressionante experiência no corpo humano é
representado na tecnologia de digitalização Google Body Browser idade . Qualquer progresso ainda será ligada à
formalização da comunidade mundial no projecto transnacional (parte do projeto pode ser implementado em

Hoje, no entanto, muitas coisas em nossas mãos!

Skolkovo, para compensar o crime ea corrupção lag agravada na democratização da sociedade, que foi adiada em

Além da imagem principal de uma pessoa de valores

condições de se aproximar de 90 anos de colapso econômico, Rússia). No entanto, o tempo dita a necessidade da

de 3 dedos, eu sugiro a todos os povos amigáveis para

criação e implementação na Rússia e as relações sociais pósdemocráticos.
Neste caso, agora é necessário fornecer um nível mínimo de educação para a compreensão de cada pessoa a diferença
entre diferentes sistemas de coordenadas e tempo: astronomia, geocêntrico, local, social, pessoal. Por exemplo, uma
pessoa na infância, adolescência e maturidade reside em uma variedade de tempo pessoal. Comunidade do nosso

cada imagem individual da criação e manutenção de
felicidade no sistema de valores de coordenadas na
base da dignidade (ligado por duas mãos) 10
orientações de valor (10 dedos das duas mãos).
não pode desistir  felicidade vai desaparecer.

planeta vivem em seu tempo social e da Terra  Sun têm o seu tempo astronômico e calendário. Uma actividade
periódica do Sol depende não só de corte transversal para os anéis anuais de árvores, mas também a geração de

Google+

qualidade. Direitos, liberdade e interesses legítimos de ganharse a cada geração, mas em um nível diferente. Não
podemos permitir que uma geração de um míssil, e outra geração de negligência, a convicção coletiva ou pessoal do
líder nacional de suas aplicações. Não podemos permitir que a aparência de países terceiros com os arsenais nucleares
e levando sua Guerra Fria, ou o lançamento de seu satélite: por exemplo, o líder dos fãs de música através da venda de
floresta em torno da tribo amazônica para transmitir canções sobre o líder. Eu acredito que a liderança atual
produtiva, se baseada na inviolabilidade da dignidade humana: aberta, distribuída universalmente e rapidamente;
Não inibe a atividade e promove o valor da orientação humana para o desenvolvimento sustentável.
velocidade Hoje processos sociais seguintes taxa de variação média . A civilização moderna exige atenção constante e
popular para as orientações de valor humanos, incluindo, é hora de entrar, e um calendário único para os habitantes
da Terra.
Por exemplo, ninguém pensava, mas é possível para o desenvolvimento sustentável da região do Cáucaso indústria e
dados demográficos não deve ser expandido, bem como na China, introduzir limites claros para todos e proporcionar
empregos para os jovens nas regiões densamente povoadas das regiões em desenvolvimento da Rússia e do resto do
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mundo. No entanto, o governo local nas regiões em desenvolvimento deve ser introduzido imediatamente. Para mim e
para o vetor de desenvolvimento de Moscou  a grande questão. Moscow  metrópole continentais. Nossa capital não é
soprado ventos oceânicos como Nova York e, portanto, a moralidade, leis sociais, códigos de ética e grupos sociais
corporativos, a tradição dos moscovitas em uma separação entre religião e Estado devem ser mais confiável.
Importante hoje são os princípios de abertura e adequação do orçamento eo controle de poder em Moscou, gerando
através de canais de mídia tais ações toda a Rússia.
Se assumirmos que a Rússia moderna lags atrás de países desenvolvidos na Europa por 100 anos, nossa sociedade de
hoje, em 2010, parte do apelo banda para uma determinada ordem da população (com as tendências do fascismo
alemão italiano banal ou pior, com a fixação do líder). As pessoas continuam pobres, inadequadas para a sua riqueza
nacional e de acordo com a inércia social, sem idéia de autorespeito, continuarão a precisaremchefe e líder,
amarrando sua fortuna pessoal para o número total de mísseis e ogivas, por número de bovinos, suínos e semelhantes
espalhados indicadores da era inicial de modernização . Portanto, os líderes científicos e políticos, elite econômica,
todas as pessoas sensatas devem ser habilmente e cuidadosamente aplicar as medidas de gestão social neste período
do nosso desenvolvimento, para oferecer os centros necessários de concentração de iniciativas sociais, constantemente
cuidar de melhorar o nível de cultura material e social, a incutir a independência ea tolerância da população, o
conceito de soberania pessoal e meios de vida sustentáveis na capital de hoje e após o capitalismo veio para os países
desenvolvidos. Por exemplo, não tem dinheiro suficiente: a felicidade pode ser aumentada à custa do amor,
conhecimento, trabalho ou outros valores (ver figura), sem esquecer que o principal fator para os homens  um versa
mulher e vice para as mulheres  os homens. A transição para as orientações de valor da população no futuro próximo
pode começar em jovens dandose cerveja e cigarros, e da população adulta nas relações horizontais largas começar a
aplicar a lei e os valores éticos em suas relações uns com os outros em casa e no trabalho, a criação de uma economia
pósmoderna. Nesta sociedade com a dignidade humana enraizada na mentalidade de pessoas é mais conveniente
para começar a colocar através de pessoal do Exército (quadros anteriormente não foram forjados para a ditadura do
proletariado e do sistema de comando administrativo, e agora há uma relação vertical predominam), que pode atuar
como um gerador de cidadãos com denominação protegida para uma nova sociedade. O fosso entre as pessoas no
poder, dinheiro e conhecimento será sempre achatar os padrões legais e éticos. Eu acredito que o direito de entrar na lei
sobre os partidos políticos não só quantitativa, mas também a necessidade de pesquisa e análise do centro de gestão
social.
O autor acredita que na era moderna da globalização, ação social universal e compreensão dos recursos energéticos
limitados, começa um êxodo em massa da população de todos os países das quimeras e ideologias. Após a
humanidade revolução científica e tecnológica vai sobreviver científica e humanitária. Cada pessoa, comunidade, as
pessoas vão ter sistemas de valores razoáveis com base no conceito de "dignidade humana" que, no século XXI será um
axioma da consciência pública, a constante nas ferramentas de edemocracia, como base para a avaliação e cálculo do
desenvolvimento humano sustentável, áreas da comunidade, e cada estado.
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Descartes introduziu o sistema de coordenadas para o espaço x, y, z, e isto a partir de um curso de escola todo mundo
sabe, mas poucas pessoas entendem que a sua formação teve lugar há pelo
menos 1.000 anos, desde os nossos antepassados após a invenção dos números
naturais mais de 1000 anos não digitar números Oh, que formaram a base dela.
Como Descartes sistema de coordenadas para assegurar o desenvolvimento da
ciência moderna e tecnologia, hoje, para avaliar os primeiros passos da
construção de uma vida feliz depois de Nouveau (capitalismo) é necessário para
o Humanidades e compreensível para todos os sistemas de base de mensuração
social da dignidade humana. Neste caso, os três marcos convencionais (canal)
sobre o poder de gestão social (política), dinheiro (economia) e conhecimento
(ciência) deve ser complementada por outra equivalente, transparente,
compreensível e de fácil utilização para os sistemas públicos de valores (
sistemas de coordenadas ). Neste caso, hoje, devemos entender que a força (autoorganização), dinheiro e inteligência
(conhecimento) sociedade não cresce linearmente, são ciclos objetivas onda que em breve serão encontrados. Isto
significa que, após o desenvolvimento de uma comunidade é bem possível período de declínio, o que requer laços de
confiança de proteger a comunidade até mesmo de autodestruição. Qualquer ação social hoje pode ser estimada com
os dedos. A elite dominante em muitos países tem mais poder, dinheiro e conhecimento do que a oposição ou a
população. Isto aplicase à Rússia, que não se afasta do dispositivo vertical de sua sociedade, agravada período
soviético de seu desenvolvimento.
Cada pessoa desde a infância precisa fomentar o respeito para si e para os outros, orientação de valor: a participação
dos cidadãos nos assuntos e política local, tanto de forma independente e como parte da comunidade local no nível
horizontal, em questões de família e na economia local, para anexar a autoorganização e comunidades locais para
ética laica, adaptado para cada grupo etário.
Para a comunicação cotidiana entre as pessoas nas famílias para todos os povos do mundo oferecem uma versão
simplificada do mesmo entendimento dos valores humanos baseados em uma palma semiaberta de sua mão (punho)
e três dedos. Esperemos que este símbolo se tornará um elemento de cultura de informação de todos os povos. Mais
software complexo e modelo de informação de uma felicidade pessoal calculadora propor a desenvolver para
dispositivos móveis pessoais. smartphones móveis no futuro próximo será conectado não só para o mapa da área,
mas também para os bancos de dados sociais relevantes, que agora estão em expansão.
É óbvio que o sistema político de uma sociedade de desenvolvimento sustentável na primeira fase irá consistir nas três
esferas de relações sociais, das três direções principais (partidos), que se estende energia social: o alcance do poder,
dinheiro e conhecimento. Todas as esferas se cruzam e têm um componente comum na base da dignidade humana e
tudo isso vai aumentar o valor de cada pessoa, a felicidade pessoal e bemestar de toda a comunidade, nação política,
os povos da Commonwealth na medida do necessário. Os partidos políticos do futuro próximo não vai contar com a
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doutrina ou crença, e não sobre a massa da população, e em pareceres científicos e sua própria escola científica
nacional, que, pelo
menos, será
determinado pela lei.
Os partidos políticos
do futuro próximo só
pode ser baseada no
poder aberto e
paridade própria e
nacional e
possibilidades
financeiras. No
parlamento, a lei do
desenvolvimento
sustentável serão
fixados pelo menos
três frações, que serão
formados por partes agindo independentemente dos juros recebidos na eleição geral, como os eleitores não podem e
não devem ter oportunidades extraordinárias para as violações do desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo
combater quaisquer atividades públicas legais serão punidos muito mais severamente do que actualmente. Tal
sistema político dos três partidos poderia ser declarado na Rússia em 20152017 anos por decreto do Presidente em
exercício ou a Assembléia Constituinte de Toda a Rússia por 50 anos e que irá fornecer um equilíbrio de interesses. No
entanto, os processos sociais como o tempo tempo dificilmente projetada em um pequeno período de tempo.
Eu acredito que todo o mundo o desenvolvimento das democracias existentes ou regimes autoritários com base nos
ditames da elite dominante (ou clãs burocracia em vários níveis) estão concentrados em suas mãos o poder, dinheiro e
conhecimento fluirá na direção do equilíbrio desses componentes. O desequilíbrio é susceptível de causar, ciência,
grande literatura, música, artes visuais, mas também agitação sangrenta, como nem toda a oposição se concentra em
exercício pacífico literária ou outra para denunciar o regime, que em nosso tempo é desprovido do fundamento divino.
Um exemplo flagrante desse desequilíbrio mostrou ao mundo Rússia. Bemvindo à nobreza e dignidade de seu
completo desrespeito para a população do império e criou uma arte clássica e revolta russa.
Curiosamente, o Aleksandr Sergeevich Pushkin, tem repetidamente lutou um duelo pela honra e dignidade, em sua
obra A Filha do Capitão do russo DIGNIDADE palavra motim nunca aplicou, embora o comandante da fortaleza
Mironov, e Grinyov e Pugachev, indiretamente estes propriedade fundamental do ser humano dotado .
DIGNIDADE A palavra para descrever as propriedades básicas de uma pessoa não está nas obras de Guerra e Paz, de
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Leo Tolstoy, e apenas em alguns casos, ele destaca os modos requintados de alguns dos grandes heróis da novela. No
trabalho A. I. Solzhenitsyna Arquipélago Gulag DIGNIDADE encontrado meio e apenas uma peça com estas palavras,
essencialmente, "salvar antes da destruição da dignidade humana"  a sexta parte no capítulo 1, onde Aleksandr
Isaevich narra a vida dos primeiros 30s socialistas exilados .
A edição completa Vladimira Lenina, em sua 55 volumes, eu não encontrei a frase "dignidade humana", mas há 23
frases semelhantes sobre maustratos autoridades czaristas com os cidadãos.
Se eu estiver certo, então no futuro próximo é necessário para a educação para equilibrar as ciências sociais, físicas e
matemáticas, e estabelecer três partidos do governo: Partido conservador de Rússia (dependência em vigor), Liberal
(Democrático) Partido da Rússia (confiança na economia), o Partido Progressista da Rússia (base de conhecimento).
Os municípios podem sempre têm um núcleo de três comissários eleitos nestas áreas como a base do conselho local, e
pelo menos mais cinco para escolher quaisquer representantes dos cidadãos, independentemente da filiação em
partidos políticos, que podem ser muitos, dependendo de tradições locais.
(Lembrese do texto do artigo 6 da Constituição recente, que foi declarado o papel de um dos do partido no poder. "A
força de liderança e orientação da sociedade soviética e o núcleo de suas organizações sistema político, estaduais e
públicas é o Partido Comunista da União Soviética. O PCUS existe para as pessoas e serve as pessoas. Armado com
marxista ensino leninskim, o partido Comunista determina as perspectivas gerais do desenvolvimento da sociedade e
o curso da política interna e externa da URSS, dirige o grande atividade criativa com pessoas Soviet, e dá um caráter
cientificamente fundamentadas planejava sua luta pela vitória do comunismo. ")
esquema plana desenvolvido sistema político da Sociedade Nacional da Rússia no século XXI com as três principais
partidos de 1,2 e 3, oferecendo seus projetos de estabilização da comunidade nas próximas eleições será semelhante de
acordo com o valor indicado acima. No entanto, todas as organizações não governamentais de três pessoas e acima, e
os meios de comunicação, em particular, deve ser construída sobre uma base científica e três pilares em todas as
versões: o poder, dinheiro, conhecimento, rejeitando como fúteis quaisquer congressos apenas economistas, mas
cineastas, intelectuais e generais tão fútil e errônea em sua estrutura declarou  em uma roda não é para sair. Por
exemplo, toda a parte vencedora do século XX foram construídas sobre estes fundamentos, e sucesso a longo prazo
dependia valores corretamente declarados e as noções básicas de construção de lotes.
Promover o desenvolvimento sustentável da Rússia, a qualidade do crescimento de sua civilização será capaz de
realizar única autosuficiente, orientada para as pessoas de valor sobre a base de toda a entender e respeitar e proteger
a dignidade humana. As massas de pessoas estão apenas começando a desfrutar de todos os direitos, liberdades e
interesses legítimos do homem e do cidadão para construir o significado de sua própria existência, auto
aperfeiçoamento e autoorganização das comunidades, da sociedade e da humanidade. Esta é a chave para o bem
estar de uma pessoa, presente e futuro na Rússia, a população do mundo em nosso tempo de transição da democracia
para o desenvolvimento humano sustentável. Esta é a essência de iniciar os nossos olhos um segundo Iluminismo.
O site é principalmente criada por cinco anos
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