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În epoca Luminilor (Descartes, la începutul secolului al
XVII lea  .. Rousseau și Voltaire, la sfârșitul secolului
al XVIII  lea) a apărut ideea drepturilor naturale în
universul heliocentric.
În secolul al XIX  lea, Charles Darwin , în esență ,

Boris Mayorov
Părinții mei dedicat

Sistemul de valori bazat pe demnitatea omului

fundamentată demnitatea persoanei, principala sa
caracteristică care a fost format prin selecție naturală
antropoide de milioane de ani. S  a dovedit că
persoana nu este un slujitor al lui Dumnezeu, ca ființă
socială cu demnitate, și numai la acordul pentru rege

Istoria omului, întreaga omenire este umplut cu căutarea și justificarea sensuri, valori pentru supraviețuirea,
modernizarea și mediul de viață durabil în orientarea inițială sau convențională relativă și absolută a acestora timp

sau presedinte ales de el.
Anterior , a discutat timp de secole chipul divin al
omului și iubirea aproapelui în lumea geocentric creat

social și nivelul lor social. În această comunitate, individul în diferite perioade ale vieții sale pot trăi într  un singur

de Dumnezeu.

punct de reper (de exemplu: acasă, prietenie, dragoste, locul de muncă, cariera verticală sistem administrativ de

Pe baza acestor idei au fost create și au adoptat Legea

comandă a părinților sau în democrațiile, și vă puteți concentra asupra companionilor, Poveștii locale, proletari

Drepturilor în Regatul Unit, Carta Drepturilor Omului

tuturor țări, și așa mai departe), o valoare , sau nu să se simtă și să nu fie conștient de nimic la fel de valoroase , în

în Statele Unite ale Americii, Declarația Drepturilor

timp ce în studiile, în găsirea, deprimat, într  o societate stabilă, de tranziție, sau în timpul tulburărilor periodice din

Omului din Franța.

timp ce în studiile, în găsirea, deprimat, într  o societate stabilă, de tranziție, sau în timpul tulburărilor periodice din
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cauza căderii greutății
intelectului
în nivelul său social
sau în nivelul
general
al civilizației curente.

Omului din Franța.

Настройки ▼

Părinții, elite sau lideri efectuate de management social,

Primul și al doilea război mondial a relevat necesitatea

orienteaza te sau dezorienta o persoană sau persoane prin

unor tratate universale a drepturilor omului. În 1941,

forță, bani și înțelepciune în diferite proporții, oferă

Franklin Ruzvelt în discursul său, „stat al Uniunii“ a

oportunități pentru guvern sau în perioada de criză a
societății este lăsată populației umane pentru auto
organizare. În perioada de criză a societății apar adesea
aventurieri care pacaliti direct cu mâinile .

solicitat sprijinul celor patru libertăți esențiale:
libertatea de exprimare, libertatea de cult, libertatea
de nevoie și libertatea de frică. Acest lucru a dat un
nou impuls pentru dezvoltarea drepturilor omului ca o
condiție necesară pentru pacea și pune capăt

Din comunitățile de canibali, care întrun fel dea lungul

războiului.

primit împreună, la concepte juridice moderne, societățile

În cazul în care publicul a devenit conștient de

dezvoltate, cu respectarea demnității umane și practica veni

atrocitățile care sunt comise de Germania nazistă, a

un drum lung istoric.

devenit clar că Carta ONU nu a definește cu exactitate

La momente diferite de oameni bazat pe subiectele de zei,

drepturile omului. acord universal a devenit necesar

șamanilor, familia și tribul lui, teritoriul și religia, apoi de

pentru Drepturile Omului.

naționalitate și țara Estate și ideologie. Acum, a existat un
accent pe cultura de consum și comerț. În același timp,
socială prost înțeles și definit pentru fiecare regiune și
comunitățile din regiune. În același timp, 85% din populație

DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR
OMULUI
adoptate la a treia sesiune a rezoluției Adunării
Generale a ONU 217 A (III) din 10 decembrie 1948.

trăiește în așa fel încât acesta ar trebui să fie toate lucrurile vii
 fără a contesta, nu reflectorizant, nu analizează acțiunile

Articolul 1.

lor.

Toate ființele umane se nasc libere și egale în

În țara noastră cei mai mulți oameni după căderea regimului sovietic, totalul nu a dobândi sistem modern de

demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune

orientare științifică, ci mai degrabă absorbit fragmente de diferite, de multe ori false, concepte și idei. Sistemele lor de

și conștiință și trebuie să se comporte unele față de

valoare sunt completate și modificate chiar și în timpul săptămânii. Acest lucru este deosebit de evidentă în ceea ce
privește lupta politică, ideologică și economică a concurenței, atunci când este necesar pentru a manipula masele
dintr  o anumită regiune sau țară. Principala dată socială reper atemporal pentru toate comunitățile dintr  un grup
de trei oameni până imperii existau de curând  este subordonarea regelui actual, împărat, lider, președinte,

altele în spiritul fraternității.
...
În 1993, Rusia a adoptat o constituție, care a pus
bazele protecției demnității umane, drepturile sale,
libertățile și interesele legitime.

comandant, șef, soț, capitol, liderul ... sau jurământul condiționată de ascultare indiscutabilă sau printr  un acord în

...

diferite variante până la locul de muncă și lor ar trebui să accepte, să înțeleagă și de a construi atitudinea lor tolerante

07 decembrie 2000 Parlamentul European a

la oameni pe baza realității existente.

proclamat solemn Carta drepturilor fundamentale a

Sper că, în viitor, oamenii vor fi capabili să se înmoaie relațiile de subordonare și întrun fel influența deciziile luate de

Uniunii Europene.

lider.
În opinia mea, populația Rusiei are un nivel ridicat de inerție socială, trăiesc ca și în cazul în comunitatea sovietică, a
declarat modele de emisiuni de televiziune și este axat pe liderii de la putere. Eu cred că puterea, banii și cunoștințele

Astăzi, la începutul secolului XXI, emergente a doua
Iluminismului. Comunitatea științifică, fiecare

declarat modele de emisiuni de televiziune și este axat pe liderii de la putere. Eu cred că puterea, banii și cunoștințele
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de astăzi continuă să fie concentrată în federal verticală a puterii, iar la elită și birocrația regională, precum și locale,

Iluminismului. Comunitatea științifică, fiecare
persoană trebuie să participe la punerea
în aplicare
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iar populația rămâne săracă, cei slabi și fără educație. Acesta este stabilit tradiția socială, impozitarea Junior senior,

declarațiilor demnității umane cu tehnologii și metode

învecinându se pe o operațiune voluntară. Acest lucru a fost posibil , nu numai din cauza lipsei de transparență a

demne de viață al fiecărei persoane de pe Pământ.

calculelor; scrie despre el, spunând, „ afirmă știința “ ... și trecerea la o dezvoltare durabilă a Rusiei pare să apară după

Este necesar să se asigure dezvoltarea durabilă a

etapa omnipotentei clanurilor regionale, atunci când raportul de putere, bani și elita cunoștințe și populația va fi de
50 x 50. Puteți lua de ieșire de oameni de știință, că omul ca origine animală socială încheiat etapa de maimuță, dar
adecvat , în conformitate cu comunitatea socială, ora locală, în multe țări nu au dezvoltat, iar acest proces este
probabil doar în faza inițială. În acest caz, tendințele sociale și masa de oameni nu înțeleg problemele de progres prin

fiecărei persoane și a publicului o tranziție lină de la
statele autoritare la oameni de autoguvernare.
Autor și editor al siteului oferă fiecărei persoane clar
sistem de valori personale ale coordonatelor (valori

participarea la ele din cauza circumstanțelor, și schimba radical tradițiile sociale pentru ei dăunătoare. Acest impas

umane) pe baza meritelor conceptului ca un

pentru un număr mic de oameni progresiști din Rusia  să meargă în tăcere sisteme sau stand cu un poster în pichete.

instrument comun pentru a actualiza națiunii, alte

Evoluția complexității sistemelor sociale, tendințele de dezvoltare ale comunităților vor conduce inevitabil la apariția

comunități și fericirea personală.

forțelor în rândul populației  masa relațiilor orizontale pe baza demnității umane se va construi mai multe non bazat
pe verticală, pe legea și etica, luând în considerare factorul multicultural. Deja astăzi, pentru dezvoltarea pașnică a

Războiul este întotdeauna permis să fi acumulat în

comunităților durabile, coexistența culturilor, formează o comună și clară pentru fiecare sistem de valori umane,

timp de pace erori, stins cu activitatea umană

solidaritatea și participarea tuturor în problemele comunității  excluși sau trăiesc în spațiul lor virtual și persoană, iar
statul este ineficient. Prin educație și tehnologie universală sunt în creștere și bogăție a populației de cunoștințe.
Realizarea stabilității sistemelor sociale complexe va stimula dorința fiecărei persoane la valorile de fericire,

dăunătoare. Toate războaiele, inclusiv frigul  o
catastrofă socială a societății neghidata încă factori de
dezvoltare, construirea unei comunități. Gulag și
Holocaustul nu trebuie să se repete.

minimizând astfel pierderile și utilizarea rațională a resurselor limitate în economie.

Este timpul pentru un al doilea iluministă, revoluția

În secolul XXI tendința de separare a omului de concepte arhaice ale relațiilor verticale dintre stat, tribul colectiv și așa

științifică și umanitară, atunci când orientările

mai departe, înlocuindule cu legea și standardele etice ale respectării drepturilor, libertăților și intereselor legitime.

valorice, bazate pe demnitatea domeniul drepturilor

Nascent o altă calitate umană  orientată și valoare în coordonate geografice, doar începe să arate. Născut și știința

omului naturale vor fi incluse în fiecare tehnologie

cognitivă, și tehnologia utilizării sale pentru crearea de noi comunități și vieți fericite ale indivizilor.

fericire umană, să asigure dezvoltarea durabilă a

Astăzi , în Rusia , cu greu a creat o nouă solidaritate bazată pe oamenii cu demnitatea și valoarea orientării umane,

comunităților.

care va reuni familii, profesioniști, comunități de interes și a altor celule primare ale societății civile. Eu cred că la
sfârșitul secolului XXI va fi utilizat personal de calcul cantitativă a nivelului valorilor unei persoane, luând în
considerare genomul unei anumite persoane, pentru a face o tranziție calitativă de la Homo sapiens la om orientat
spre valoare.

În Rusia, istoria atât publicului, cât și drepturile
omului, avantajele sale au fost accidentale. În secolul
XX autoritățile așanumitele sovietice șterse aproape
complet, nu numai conceptul, dar, de asemenea, un

Omul și comunitatea este întotdeauna eforturi pentru a îmbunătăți eficiența de acest gen de activitate, denumit

sentiment de autovaloare. Omul sovietic pe baza

uneori sensul vieții. Cu toate acestea, acest factor în cazul în care și va conta vreodată, sigur de a fi un pic ca o

tuturor din totalul ridicat „mandrie.“

locomotivă de 8% sau chiar mai puțin. Și acest nivel a fost timp de secole etnice și pe toată durata de viață a fiecăruia

Nici constituția sovietică 19181978 nu a inclus în

dintre noi, ceea ce nu ar faceo. Activitățile umane sunt de multe ori nu este util, dar ca activitatea motorului, a căror

articolele lor chiar și un cuvânt cu rădăcina „demnă“.

utilizare a rațiunii, uneori, profesori.

Conceptul de demnitate umană a fost inclusă în Rusia

În cursul industrializării (Art Nouveau), a fost atins nivelul mediu al educației publice politehnice, concretizată în

1993 Constituția sovietică a anului.

înțelegerea proceselor fizice mase, forțe, munca, energie .... În opinia mea, în multe țări ale secolului XX, comunitatea

înțelegerea proceselor fizice mase, forțe, munca, energie .... În opinia mea, în multe țări ale secolului XX, comunitatea
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a trăit pur și simplu, sub conducerea activității de idioti passionaries descendenți ai teoriei etnogeneză Lva Gumilova

Constituția Rusiei
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, iar astăzi majoritatea energiei este incontrolabil . Acest lucru este tipic și Rusia: de multe ori distrus propriii lor lideri

Noi, poporul multinațional al Federației Ruse, unite

de oameni, și nu cuceritori  barbari. Lumea a atins limitele de dezvoltare intensivă. În estimarea mea, de la sfârșitul

printro soartă comună pe meleagurile noastre, de

anilor 60e în URSS și în țările lumii socialiste înainte, pe fondul Partidului Comunist utopic intenționează să fi fost

stabilire a drepturilor omului și a libertăților, pacea

creat comunitatea criminală a legii actuale și bunul simț, și după prăbușirea URSS, aceste structuri corporative, unele

civică și acord, păstrarea unității statului istoric

implicând străine iar corporatiile transnaționale au crescut, multiplicat și capturat rusă: trimite reprezentanți
Guvernului și drept adjuncți să Parlamentului o biletul cumpărat from oricărei părți sau un set de recomandări
relevante manierat d, până la teze de doctorat de orice știință.
Pentru corporații, principalul lucru  profit si Europa au venit împreună pentru a simplifica circulația ideilor,

stabilit, plecând de la principiile universal recunoscute
de egalitate și autodeterminare a popoarelor, a onora
memoria înaintașilor care au transmis la noi dragostea
și respectul pentru Patriei și credința în bună și
dreptate, revigorarea statalitatea suveran al Rusiei și

persoanelor și capitalului, precum și dezvoltarea durabilă a priorității corporative a UE. Cu toate acestea, pe modul în

afirmarea fermitatea de bază sale democratice,

care UE are o mulțime de dificultăți.

străduinduse să asigure bunăstarea și prosperitatea

În perioada de tranziție în Rusia, probabil KGB, acum FSB  ul joacă un rol important în guvernarea țării și încercarea

Rusiei , Pornind de la responsabilitatea noastră

de a obține peste corporații, a căror istorie se desfășoară în fața ochilor noștri. Eu cred că această metodă de tranziție,

înainte de a Patriei generațiile prezente și viitoare,

versiunea rusă a formării de guvernare corporativă .

recunoscând noi înșine, ca parte a comunității

Rusia de azi, nevoia de alfabetizare universală a valorilor ca bază pentru viață în societatea informațională. Astfel, este

mondiale, adoptă Constituția Federației Ruse.

necesar, și îmbunătățirea constantă a bunăstării populației, și în special partea centrală. managementul social la toate
nivelurile este necesară pentru a promova legăturile orizontale de solidaritate pentru persoanele din diferite
comunități, contribuie la formarea personalului pentru managementul modern al țării și cooperarea în corporații din

Articolul 21
1. Demnitatea umană trebuie să fie protejate de către
stat. Nimic nu poate fi baza pentru această derogare.

întreaga lume pentru a importa din străinătate, experți în tehnologie și de capital. Rusia în timpul tranziției la

2. Nimeni nu va fi supus torturii sau altor tratamente

postmodernism poate fi pentru stocarea vecine de capital de țări și țările de colaborare dezvoltate nu au nici o mare

crude, inumane sau degradante. Nimeni nu va fi

putere cu rachete și țară supra  național confortabil cu un sistem corporativ dezvoltat, de fapt , unit cu legăturile lor

supus , fără consimțământul liber la experimente

transnaționale cu Uniunea Europeană și restul lumii orientat spre valoare.

medicale, științifice sau de altă natură.

minoritate directă dicta povestea merge, o opțiune de control prin democrație în Rusia nu a avut loc, iar populația pe
bază de autovaloare a fost doar a face drum în mintea și în practică, țările dezvoltate încă. Și aici Rusia are o șansă de
a nu trage coada de Vest (care nu este rău), și să ajungă la același nivel ca și țările dezvoltate, în curs de dezvoltare în
mod constant , nu numai armata, economia și știința, dar , de asemenea , populația orientat spre valoare.

Comentariu la art. 21
Demnitatea individului, după cum se menționează în
preambulul la Pactul internațional cu privire la

În lumea de astăzi , după prăbușirea imperiilor și transformarea regimurilor autoritare ale secolului al XX  lea, la

drepturile civile și politice, este o proprietate inerentă

sfârșitul „războiului rece“, revoluția științifică și tehnologică, precum și epoca economiei liberale din țările dezvoltate

a tuturor membrilor familiei umane, din care derivă

decongelate miliarde de oameni, masele eliberate pentru viață în noul mediu Come postmodernă . Pentru formarea

toate drepturile inalienabile și care se bazează pe

comunităților după democrația și liberalismul (, dezvoltarea rapidă nu constantă datorită prelucrarea materiilor

libertatea, dreptatea și pacea în lume.

prime, cât și prin inovare și consolidarea fiecărei persoane) , este nevoie de noi baze și reguli pentru construirea fericirii

Demnitate  drepturi de proprietate inalienabile ca

personale și sociale. Încă o dată, istoria socială, dar pentru prima dată pe o scară globală a început înlocuirea

valoare supremă, au stat la baza recunoașterii și

zeitatea, șef, lider, reevaluare a autorității morale, autoritatea de forță brută, banii nedrepte sau îndoielnice
cunoștințe, ideologii și alte tradiții sociale depășite.

respectarea tuturor drepturilor și libertăților sale
(hotărârea Curții Constituționale din 27 iunie 2000 N

cunoștințe, ideologii și alte tradiții sociale depășite.
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În tinerețe, în timpul propaganda continuă, poporul sovietic mi se părea să fie o comunitate destul de decente de

..) Și îi aparțin indiferent de modul în care el și

oameni moderni, care îi lipsește puțină libertate de acțiune. Cu toate acestea, am greșit. Oamenii sovietici sau dovedit

oamenii din jurul lor percep și să evalueze

a fi conservate, congelate moduri comunitare de monarhie absolută și dictatura bolșevică; nu canibali, dar societatea

personalitatea lui. Prin urmare, indiferent de modul

nu seculară. Probabil dezmembrarea masivă a conceptelor, inclusiv unele cazuri de canibalism din Rusia ar putea fi
încă 100 de ani. Sunt necesare eforturi de elită, de exemplu, planul de cinci ani, eliminarea culturii informației pentru
persoanele care trăiesc întro societate modernă a cunoașterii. Aparent, tinerii ar trebui să fie încurajați să construiască
elemente ale unei societăți noi, pentru a arăta o imagine corectă a vieții, astfel încât să nu cadă în stare de șoc de la

în care a stabilit el însuși om, indiferent de calitățile,
inclusiv negativ, el poate poseda, statul și autoritățile
sale sunt obligate să asigure pe deplin condițiile sale
pentru realizarea tuturor drepturilor, asigurarea
demnității umane. Asigurarea demnității umane 

consumul direct sau figurativ vecin sau dezorientat și pe moarte relativă, în căutarea fericirii în afara societății

aceasta înseamnă în primul rând să nul trateze ca pe

postindustriale.

un obiect de influență din partea statului, precum și o

În Rusia, în cele mai bogate resurse țară din lume, după colaps, dezghețarea și reintrarea societății sovietice în trepte

entitate egală care poate apăra drepturile lor de către

de tranziție. persoanele sensibile specificate suveranitatea Rusiei în Constituția din 1993, a creat un plan pentru viitor,

toate nu înseamnă interzise prin lege (partea 2,

dar nu învață pe oameni să folosească aceste noi oportunități pentru a construi fericirea lor și oamenii au rămas

articolul 45 din Constituție ..) și susțin cu guvernul în

dezorientat cu elemente ale sistemului de comandă administrativ nu a reușit, varză de democrație, o nouă crimă, noi

față oricare dintre organele sale (hotărârea Curții

etică și alte tot felul de factori civilizația modernă. oamenii au continuat dezorientat, la fel ca în vremuri, să caute
fericirea private și publice, pune mâna pe, în plus față de salarii mici, echivalente impersonală de proprietate 

Constituționale din 03 mai 1995 N 4P // SZ Art
Federația Rusă. 1995. 19. N. 1764).

vouchere care au fost aruncate la populația nepregătit de vânt.
Conform Indicelui Dezvoltării Umane al ONU ( IDU ) , astăzi , variază în Rusia , în zona de 55 din 169 de țări. Adică
cetățeni ruși rămân săraci, înconjurat de averea lui (nu a putut, nu a avut timp în secolul al XX  lea pentru a dezvolta

Boris Mayorov I.  editor de site  ul si autor al
proiectului sugerează că exodul în masă a populației în

economia pe baza sistemului de comandă), nu a putut merge pe căutarea pentru construirea fericirii sale. ONU a

majoritatea țărilor himerei și ideologia începe în

stabilit 20 martie 2012 Ziua Internațională a Fericirii : Evaluarea Rusiei pentru fericire în rapoartele ONU până în

epoca modernă a globalizării. Fiecare națiune începe

prezent este mic.

să ia dovezi pe baza de ONU, valori bazate pe

Compozitiei sărăcia materială a societății, massmedia necontrolată de inerție continuă să impună mediul economic

conceptul de „demnitate umană“ , care , în secolul XXI

și politic publice vagi continuă să conștient, de multe ori inconștient, pentru a manipula sentimentele publice,

va fi o axiomă a conștiinței publice, începutul

formează conceptul de cultură bazată pe cântece și dansuri pe scenă, și gheața, celelalte ținte false pentru a obține om

calculului dezvoltării durabile și a civilizației umane,

fericirea a cărui viață continuă să fie măsurată este mai mică decât conținutul pungă sale mici.
În timpul nostru, a existat necesitatea de a actualiza toate nivelurile de semnificație socială și umanitară a vieții și,
dacă acestea nu sunt proiectate și, practic, concepute, după dezvoltarea bunurilor publice și a sensurilor revoluției
științifice și tehnologice, gadgeturi ale timpului nostru în lumea globalizată actuală se poate întâmpla o serie de

valoarea principală a comunității în fiecare sens.
Ca sistem Descartes de coordonate (x, y, z  toată
lumea știe) și sistemul heliocentric, Galileo, va asigura
dezvoltarea științei și tehnologiei moderne, astăzi
pentru modernizarea și viața după Nouveau

catastrofe sociale datorate pierderea de puncte de referință acum înfloritoare și în curs de dezvoltare a comunităților.

(capitalismul) trebuie clar fiecare sistem omului

Colapsul mod tradițional (de orice orientare în viață) au fost în trecut, dar nu pe o scară globală. Presupun că

modern de dimensiuni sociale. Pentru a fi în tradiția

complexitatea situației se datorează imposibilității de repetare a istoriei sociale a țărilor dezvoltate în curs de

fix și legifera în mod specific pentru fiecare locație și

dezvoltare.

componente cantitative de valori ale coșului de

provocări moderne  provocările dezvoltării durabile umane, comunitate, Rusia și toate țările (fără dezvoltarea

consum la valoarea asigurabil a oricărei vieți

provocări moderne  provocările dezvoltării durabile umane, comunitate, Rusia și toate țările (fără dezvoltarea
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spontană a economiei de bani, stagnare, fără labagii și frânarea bruscă, fără războaie și revoluții) Eu propun să înceapă

consum la valoarea asigurabil a oricărei vieți

să rezolve chiar acum fiecare om pe propriile degete zece orientări valorice , bazate pe demnitatea umană. În același

un sistem comun de măsurători științifice sociale nu

timp , pe care doriți să includă metode expertdigitale ale fericirii umane în calculul fiecărui smartphone, care leagă

există. Sper că demnitatea tuturor, soarele deasupra

printr  un super  computer cu sistemele de bază de coordonate ale vieții umane: heliocentrică geocentric socio

capului său și recomandate de calculele de valori

economic (public, civil, privat),,. Propun astăzi zece orientări valorice pentru a rezolva problemele unei persoane de
fericire proprie, durabilitatea oricărei comunități din familia la stat, evaluarea oricăror guverne pași în politica internă
și externă. Interesele naționale ale oamenilor în epoca noastră postindustrială ar trebui să evolueze în valorile
universale ale oamenilor și a întregii omeniri a Pământului. Aceasta este națiunea politică și etnică și interesele
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omenești. În acest moment, la sfârșitul
anului 2010,

pentru fiecare persoană în următorii ani vor fi baza
relațiilor sociale și schițele mele în acest domeniu va fi
benefică pentru urmașii mei.
Trebuie să ne îndepărtăm de la voluntarism în
construcția statală și socială publice ad  hoc și

naționale sunt transformate în valori ale comunităților durabile bazate pe fericire necesară și suficientă a fiecărei

administrațiile locale cu acțiunile piețele și străzile din

persoane într  o anumită localitate.

orice așezări.

În secolul XXI va fi realizat cultura informației universale, omul de azi au nevoie pentru a oferi un set de sisteme,

Astăzi are nevoie de analiză și concluzii din greșelile

cunoștințe și abilități care îi va permite să identifice și să formalizeze în primul rând dețin drepturile, libertățile și

tragice ale fascismului, comunismului și iluziile

interesele legitime pentru a menține valori de trai durabile. În mod specific,, mai degrabă decât metode și tehnici

dincolo de creștere a liberale țări în detrimentul

obscure digitale ar trebui să fie peste tot pentru a oferi un set suficient de instrumente de informare, indicând modul în

mediului și ideile utopice ale omului în ultimul

care săl folosească, în conformitate cu standardele legale și etice ale unei anumite localități. Chiar și astăzi, este
necesar să se digitaliza tehnologie, formaliza și oferă pentru fiecare metode de persoană aborda cele mai multe situații
în viață, multe convenabile orientări valorice transparente cu detaliile necesare pentru fiecare valoare și clar relația pe

mileniu.
Un lider actualizat, tehnologie, comunitățile cu valoare
orientate durabile permite umanității să evite
războaiele și să extindă durata de viață a comunităților

baza demnității umane.

și a întregii civilizații umane reale la dispariția tuturor

Astăzi, majoritatea nu citesc literatura mare, nu caută și nu dovedește referință valoroasă pentru viața sa, este puțin

rezonabile și să trăiască în iminentă moartea biologică

probabil să aibă timp pentru a dezvolta noi aparate, mașini cu program de control, sau calculatoare portabile. Omul

a planetei Pământ și moartea ulterioară a acestei

modern nu este suficient, și democrația și valorile sale fundamentale  libertatea. Pentru modernizarea acestei societăți

variante a universului.

trebuie să ia în considerare și să aplice toate drepturile, libertățile și interesele legitime pe baza demnității umane, care
va oferi o bază solidă pentru toate domeniile de interacțiune socială, relațiile verticale și în special orizontale în
societate , care nu au evoluat de la zilele de sclavie în Rusia în această zi: ei nu au nevoie. Toate tipurile de clasament,
conservate în Rusia din vremuri Petru cel Mare, este necesar să se schimbe codul de etică și reguli pe baza condițiilor
socioeconomice ale comunității sau grupului de persoane. Presupun că la baza statului de drept nu trebuie să fie luată
viața societății, și a statului demnității umane. Calendarul actualizat va fi creat în Rusia și mai multe naționalități
separat. Populația sa despărțit de multe erori ale culturii anterioare și să dobândească repere moderne.
Sistemul de coordonate personal bazat pe demnitatea umană, iar în viitorul apropiat , și având în vedere genomului
fiecărei persoane trebuie să fie puse în aplicare peste tot în mintea publicului și în viitorul apropiat , să devină , în baza
metodologiei sociale, metode și modelarea matematică a problemei de stat și mișcări sociale. În acest caz, succesul va
depinde de proporțiile și nivelul de putere, reglementarea monetară și educațională a relațiilor sociale. Astfel , fiecare
demnitatea umană conștientă este factorul de conducere de autoguvernare. Pentru Europa și Rusia aruncat în haos
de un natural și fără împărțirea proprietății fostei URSS și a doua strămutarea oamenilor pe care le vedem în timpul

Astăzi, cu toate acestea, multe lucruri în mâinile
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nostru, este necesar să se oficializeze și tehnologie pentru a lega interesele și resursele naționale în aceste sisteme de
coordonate pentru realizarea valorii economiei, o cultură umană reală și politica socială, la procesul de guvernare și
interacțiune umană a fost matematic transparent, rezonabil și previzibil. Digitizarea lucrarea Pământului a fost
realizată cu succes de către Google , o experiență impresionantă în corpul uman este reprezentat în tehnologia de
digitizare Google vechi Corp Browser . Orice progres în continuare va fi legat de formalizarea comunității mondiale în
cadrul proiectului transnațional (parte a proiectului poate fi implementat în Skolkovo, pentru a compensa agravată a
criminalității și corupției decalajul în democratizarea societății, care a fost amânată în condițiile apropierii de 90 de
ani de colaps economic, Rusia). Cu toate acestea, timpul dictează necesitatea pentru crearea și punerea în aplicare în

Astăzi, cu toate acestea, multe lucruri în mâinile
noastre!

În plus față de imaginea principală a unei persoane de
valori de 3 degete, sugerez tuturor oamenilor
prietenos pentru fiecare imagine în parte a crearea și
păstrarea de fericire în sistemul de valori de
coordonate pe baza demnității (conectate prin două
mâini) 10 orientări valorice (10 degete de la ambele
mâini).
Nu se poate renunța  fericire va dispărea.

Rusia și relațiile sociale postdemocratice.
În acest caz, acum este necesar să se asigure un nivel minim de educație pentru înțelegerea fiecărei persoane diferența

Google+

dintre diferite sisteme de coordonate și de timp: astronomie, geocentric, locale, sociale, personale. De exemplu, o
persoană în copilărie, adolescență și maturitate se află într  o varietate de timp personal. Comunitatea a planetei
noastre trăiesc în timpul lor sociale și Pământ  Soare au timpul lor astronomice și calendar. O activitate periodică a
Soarelui depinde nu numai de crosscut la inelele anuale de copaci, dar , de asemenea , generarea de calitate.
Drepturile, libertatea și interesele legitime de a obține în sine în fiecare generație, dar la un alt nivel. Nu putem permite
o generație de rachete, și o altă generație de neglijență, convingerea colectivă sau personală a liderului național al
cererilor sale. Noi nu trebuie să permită apariția unor țări terțe cu arsenalelor nucleare și conducerea sa Războiului
Rece, sau lansarea satelitului său: de exemplu, liderul de fani ai muzicii prin vânzarea de pădure în jurul valorii de
tribul Amazon pentru a difuza cântece despre liderul. Eu cred că cablul de curent productiv, dacă se bazează pe
inviolabilitatea demnității umane: deschis, distribuite în mod universal și rapid; Ea nu inhibă activitatea și
promovează valoarea orientării umane pentru o dezvoltare durabilă.
Viteza Astăzi procesele sociale care au urmat rata medie de schimbare . Civilizația modernă necesită o atenție
constantă și popular la orientările valorice ale omului, inclusiv este timpul să intre, și un singur calendar pentru
locuitorii pământului.
De exemplu, nimeni nu a crezut, dar este posibil pentru dezvoltarea durabilă a Caucazului industria nu ar trebui să fie
extinse și demografice, precum și în China, să introducă limite clare pentru toată lumea și să ofere locuri de muncă
pentru tineri în regiunile dens populate ale regiunilor de dezvoltare ale Rusiei și restul lumii. Cu toate acestea, ar
trebui să fie introduse imediat administrația locală în regiunile în curs de dezvoltare. Pentru mine și vectorul de
dezvoltare a Moscovei  marea întrebare. Moscova  metropola continentale. Capitalul nostru nu este suflat vânturile
ocean ca New York și , prin urmare , moralitatea, legile sociale, codurile de etică și grupuri sociale corporative, tradiția
Moscoviții într  o separare a religiei și de stat ar trebui să fie mai fiabile. Important astăzi sunt principiile de
deschidere și adecvarea bugetului și controlul puterii de la Moscova, generând prin intermediul canalelor media astfel
de acțiuni în toată Rusia.
Dacă presupunem că Rusia modernă decalajele țărilor dezvoltate în urmă în Europa timp de 100 de ani, societatea
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noastră de astăzi, în 2010, o parte a recursului bandă la o anumită ordine a populației (cu tendințele fascismului
italian banală sau mai rău, germană , cu fixarea liderului). Oamenii rămân săraci, inadecvate pentru averea sa
națională și în funcție de inerția socială, cu nici o idee de respect de sine, va continua să aibă nevoie de șef și lider, care
leagă averea sa personală la numărul total de rachete și focoase, pentru un număr de bovine, porcine și ca indicatorii
împrăștiate din perioada inițială de modernizare . Prin urmare, liderii științifice și politice, elita economică, toți
oamenii sensibile ar trebui să fie cu pricepere și cu atenție aplicarea măsurilor de gestionare socială în această perioadă
a dezvoltării noastre, de a oferi centrele necesare de concentrare a inițiativelor sociale, să ia în mod constant grijă de
îmbunătățirea nivelului culturii materiale și sociale, insufla independență și toleranță a populației, conceptul de
suveranitate personală și mijloace de trai durabile în capitalul de astăzi și după ce capitalismul a ajuns în țările
dezvoltate. De exemplu, nu au destui bani: fericirea poate fi crescută în detrimentul iubirii, cunoștințe, muncă sau alte
valori ( a se vedea figura), fără a uita că principalul factor pentru bărbați  o femeie și vice  versa pentru femei 
bărbați. Trecerea la orientările valorice ale populației în viitorul apropiat ar putea începe în tineri care au renunțat la
bere și țigări, iar populația adultă în relațiile orizontale largi încep să aplice legea și valorile etice în relațiile sale cu
fiecare alte la domiciliu și la locul de muncă, crearea unei economii postmodern. În această societate cu demnitatea
umană înrădăcinat în mentalitatea oamenilor este mai convenabil să înceapă să pună prin intermediul personalului
armatei (cadre anterior au fost falsificate pentru dictatura proletariatului și sistemul de comandă administrativ, iar
acum există o relație verticală predomină), care poate acționa ca un generator de cetățeni cu denumire protejată
pentru o societate nouă. Diferența dintre cei de la putere, bani și cunoștințe va aplatiza întotdeauna standardele legale
și etice. Cred că dreptul de a intra în Legea cu privire la partidele politice nu este doar cantitativ, ci și nevoia de
cercetare și analiză a centrului de management sociale.
Autorul consideră că , în epoca modernă a globalizării, o acțiune socială universală și înțelegere a resurselor limitate de
energie, începe un exod în masă a populației din toate țările din himerele și ideologiile. Ca urmare a umanității
revoluția științifică și tehnologică vor supraviețui științifice și umanitare. Fiecare persoană, comunitate, oamenii vor
primi sisteme de valori rezonabile bazate pe conceptul de „demnitate umană“ , care , în secolul XXI va fi o axiomă a
conștiinței publice, constanta în instrumentele de edemocrație, ca bază pentru evaluarea și calcularea dezvoltării
umane durabile, zone comunitare, și fiecare stat.
Descartes a introdus sistemul de coordonate pentru spațiul x, y, z, și asta de la un curs de școală toată lumea știe, dar
puțini oameni să înțeleagă că formarea sa a avut loc timp de cel puțin 1000 de ani, de când strămoșii noștri după
inventarea numerelor naturale mai mult de 1000 de ani nu a intrat numere Oh, care au stat la baza ei.
Ca sistem de coordonate Descartes pentru a asigura dezvoltarea științei și tehnologiei moderne, pentru a evalua astăzi
primii pași de a construi o viață fericită după Nouveau (capitalismul) este necesară pentru științele umaniste și ușor
de înțeles pentru fiecare sistem de baze de măsurare sociale a demnității umane. În acest caz, cele convenționale trei
repere (canal) cu privire la puterea de management social (politica), bani (economie) și cunoaștere (știință) trebuie să
fie completate cu alte măsuri echivalente, transparente, ușor de înțeles și ușor de utilizat pentru sistemele publice de
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valori ( sisteme de coordonate ). În acest caz, astăzi trebuie să înțelegem că forța (autoorganizare), bani și inteligență
(cunoaștere) societatea nu crește liniar, acestea sunt cicluri obiective val , care
va fi găsit în curând. Acest lucru înseamnă că , după dezvoltarea unei
comunități este foarte posibil perioadă de declin, care necesită legături de
încredere de protejare a comunității , chiar de la autodistrugere. Orice acțiune
socială de astăzi poate fi estimată pe degete. Elita conducătoare din multe țări
are mai multă putere, bani și cunoștințe decât opoziția sau populație. Acest
lucru se aplică în Rusia, care nu se îndepărtează de dispozitivul pe verticală a
societății sale, sporit perioada sovietică a dezvoltării sale.
Fiecare persoană din copilărie trebuie să încurajeze respectul pentru ei înșiși și
de alții, orientarea valorică: participarea cetățenilor în afacerile și politica locală,
atât independent cât și ca parte a comunității locale la nivel orizontal, în
probleme de familie și în economia locală, să se atașeze la autoorganizare și comunitățile locale pentru etică seculară,
adaptată pentru fiecare grupă de vârstă.
Pentru comunicarea de zi cu zi între oameni în familiile pentru toate popoarele lumii oferă o versiune simplificată a
aceeași înțelegere a valorilor umane bazate pe o palma pe jumătate deschisă de mâna (pumn) și trei degete. Din
fericire, acest simbol va deveni un element al culturii informaționale a tuturor popoarelor. Mai multe programe
informatice complexe și modelul de informații dintr  o fericire calculator personal propune să dezvolte pentru
dispozitive mobile personale. smartphone  uri mobile în viitorul apropiat va fi conectat nu numai la harta zonei, dar ,
de asemenea , bazele de date sociale relevante, care acum sunt în plină expansiune.
Este evident că
sistemul politic al unei
societăți de dezvoltare
durabilă în prima
etapă va consta din
cele trei sfere ale
relațiilor sociale, ale
celor trei direcții
principale (partide),
care extinde energia
socială: domeniul de
aplicare al puterii,
bani și cunoștințe.
Toate sferele se
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Toate sferele se
intersectează și au o

componentă comună , pe baza demnității umane și toate acestea vor spori valoarea fiecărei persoane, fericirea
personală și bunăstarea întregii comunități, națiune politică, popoarele din Commonwealth în măsura necesară.
Partidele politice din viitorul apropiat nu se va baza pe doctrina sau credința, și nu pe masa populației, și pe
recomandările științifice și propria școală științifică națională, care cel puțin va fi stabilită prin lege. Partidele politice
ale viitorului apropiat se poate baza doar pe puterea deschisă și paritate proprii și naționale și posibilitățile financiare.
In Parlament , legea dezvoltării durabile va fi stabilită cel puțin trei fracțiuni, care vor fi formate de către părțile care
acționează independent de interesul primit în alegerile generale, deoarece alegătorii nu pot și nu trebuie să aibă
oportunități extraordinare pentru încălcări ale dezvoltării durabile. În același timp , combaterea oricăror activități
publice legale va fi pedepsit mult mai sever decât în prezent. Un astfel de sistem politic al celor trei partide ar putea fi
declarate în Rusia în 20152017 ani prin decret al Președintelui în exercițiu sau Constituanta Allrus de 50 de ani si va
oferi un echilibru de interese. Cu toate acestea, procesele sociale ca în timp ce vremea de abia proiectat într  o perioadă
mică de timp.
Eu cred că în întreaga lume, dezvoltarea în continuare a democrațiilor existente sau a regimurilor autoritare, bazate pe
dictatelor elitei conducătoare (sau clanuri birocrația la diferite niveluri) sunt concentrate în mâinile lor puterea, banii
și cunoaștere va curge în direcția echilibrului acestor componente. Dezechilibrul este de natură să provoace, știință, o
mare literatură, muzică, arte vizuale, dar, de asemenea, tulburările sângeroase, ca nu toate opoziția se concentrează pe
exercitarea pașnică literare sau de alta pentru a denunța regimul, care, în timpul nostru este lipsit de pământ divin.
Un exemplu frapant al acestui dezechilibru a arătat lumii Rusia. Bine ați venit la nobilimea și demnitatea
desconsiderare completă pentru populația imperiului și a creat o artă clasică și revolta rusă.
Interesant, Aleksandr Sergeevich Pushkin, are în mod repetat a încercat un duel pentru onoarea și demnitatea, în
lucrarea sa Fiica Căpitanului ruse revolta cuvânt DEMNITATE aplicat niciodată, chiar dacă comandantul cetății
Mironov, și Grinyov, și Pugachev, indirect , aceste proprietăți fundamentale ale omului înzestrat .
DEMNITATEA Cuvântul pentru a descrie proprietățile de bază ale unei persoane nu este în lucrările de război și pace a
lui Leo Tolstoy, și doar în câteva cazuri, se evidențiază manierele rafinate ale unora dintre marii eroi ai romanului. În
activitatea A. I. Arhipelagul Gulag Solzhenitsyna DEMNITățII găsit jumătate și doar o singură piesă cu aceste cuvinte
, în esență , „salvați înainte de distrugerea demnității umane“  a șasea parte din capitolul 1, în cazul în care Aleksandr
Isaevich relatează viața primilor 30 de ani socialiști exilați .
Completă ediție Vladimira Lenina, în lucrarea sa de 55 volume, nu am găsit expresia „demnitatea umană“, dar sunt de
23 fraze similare cu privire la rele tratamente autoritățile țariste cu cetățenii.
Dacă am dreptate, atunci în viitorul apropiat, este necesar ca educația să echilibreze științele sociale, fizice și
matematice, și de a stabili trei partide care reglementează: Partidul Conservator din Rusia (dependența de forță),
liberal (Democrat) Partidul Rusia (dependența economiei), Partidul Progresist din Rusia (bază de cunoștințe).
Municipalitățile pot avea întotdeauna un nucleu de trei comisari aleși în aceste domenii ca bază a consiliului local, și
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cel puțin alte cinci pentru a alege orice reprezentanți ai cetățenilor, indiferent de apartenența la partidele politice, care
pot fi mai multe, în funcție de tradițiile locale.
( Să ne amintim textul articolului 6 din recenta constituție, care a fost declarat rolul unuia dintre partidului de
guvernământ. „The forța conducătoare și călăuzitoare a societății sovietice și nucleul organizațiilor sale sistem politic,
de stat și obștești este Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. PCUS există pentru oameni și servește poporul. Înarmat
cu marxistă predare leninskim, partidul comunist determină perspectivele generale ale dezvoltării societății și cursul
politicii interne și externe a URSS, conduce marea activitate de creație cu oameni, și conferă sovietic un caracter
planificat științific fundamentată lupta lor pentru victoria comunismului „) .
schema de plat a dezvoltat sistemul politic al Societății Naționale a Rusiei în secolul XXI cu cele trei partide principale
1.2 și 3, oferind proiectele lor de stabilizare a comunității în următoarele alegeri va arata ca in conformitate cu figura de
mai sus. Cu toate acestea, orice organizații nonguvernamentale din trei persoane și de mai sus, și massmedia, în
special, ar trebui să se bazeze pe o bază științifică și trei piloni în toate versiunile: puterea, banii, cunoștințele,
respingand inutile pentru orice congrese doar economiști, ci realizatori de film, intelectuali și generali ca inutil și
eronată în structura sa declarată  pe o singura roata nu este să plece. De exemplu, toate partidului de succes al
secolului XX au fost construite pe aceste fundații, iar succesul pe termen lung depinde de valorile declarate în mod
corect și elementele de bază de a construi loturi.
În continuare dezvoltarea durabilă a Rusiei, calitatea creșterii civilizației sale va fi în măsură să efectueze numai
autosuficientă, cu valoare orientate spre oameni , pe baza tuturor înțeleg și respectă și protejează demnitatea umană.
Masele de oameni abia încep să se bucure de toate drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului și cetățeanului
de a construi sensul existenței lor proprii, de autoîmbunătățire și autoorganizare a comunităților, a societății și a
umanității. Aceasta este cheia unei persoane de bine, prezent și viitor în Rusia, populația lumii în timpul nostru de
tranziție de la democrație la dezvoltarea umană durabilă. Aceasta este esența pornind de ochii noștri un al doilea
iluminiști.
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