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tư tưởng
Trong thời đại của sự Giác Ngộ (Descartes, đầu thế
kỷ XVII  .. Rousseau và Voltaire, cuối thế kỷ XVIII)
đã xuất hiện ý tưởng về quyền tự nhiên trong vũ trụ
nhật tâm.
Trong thế kỷ XIX, Charles Darwin về cơ bản chứng

Boris Mayorov
Cha mẹ tôi dành riêng

Hệ thống các giá trị dựa trên phẩm giá của con người

minh nhân phẩm của người, tính năng chính của nó đã
được hình thành bởi vượn chọn lọc tự nhiên trong hàng
triệu năm. Nó đã được chứng minh rằng người đó
không phải là một tôi tớ của Thiên Chúa, như một hữu
thể xã hội với nhân phẩm, và chỉ có sự đồng ý của họ

Lịch sử của con người, toàn thể nhân loại được làm đầy với việc tìm kiếm và biện minh của ý nghĩa, giá trị cho sự
sống còn, hiện đại hóa và môi trường sống bền vững trong định hướng tương đối và tuyệt đối ban đầu hoặc

cho nhà vua hay tổng thống của sự lựa chọn của mình.
Trước đây đã thảo luận trong nhiều thế kỷ hình ảnh
thiêng liêng của con người và tình yêu tha nhân trong

thông thường của họ thời gian xã hội và trình độ xã hội của họ. Trong cộng đồng này, các cá nhân trong các giai đoạn

thế giới địa tâm tạo ra bởi Thiên Chúa.

khác nhau của cuộc đời mình có thể sống trong một cột mốc (ví dụ: nhà, tình bạn, tình yêu, công việc, sự nghiệp dọc

Trên cơ sở những ý tưởng này đã được tạo ra và thông

hệ thống lệnh hành chính của cha mẹ hoặc trong chế độ dân chủ, và bạn có thể tập trung vào các bạn đồng hành,

qua Tuyên ngôn Nhân quyền ở Vương quốc Anh,

Tale địa phương, vô sản của tất cả các nước, và vân vân), một giá trị , hoặc không để cảm nhận và không có ý thức về

Tuyên ngôn Nhân quyền tại Hoa Kỳ, bản Tuyên ngôn

bất cứ điều gì là có giá trị , trong khi ở các nghiên cứu, trong việc tìm kiếm, chán nản, trong một xã hội ổn định,

về Quyền Con người và Đại Pháp.

bất cứ điều gì là có giá trị , trong khi ở các nghiên cứu, trong việc tìm kiếm, chán nản, trong một xã hội ổn định,
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chuyển tiếp, hoặc trong tình trạng bất ổn định kỳ do sự sụp

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai tiết lộ sự cần

đổ của khối lượng trí tuệ mực xã hội của mình hoặc trong

thiết của công ước nhân quyền phổ quát. Năm 1941,

mặt bằng chung của nền văn minh hiện tại.

Franklin Ruzvelt trong phát biểu của mình, "State of

Cha mẹ, cấp lãnh đạo hoặc các nhà lãnh đạo thực hiện quản
lý xã hội, định hướng hoặc chưng hửng một người hoặc những
người bằng vũ lực, tiền bạc và trí tuệ trong tỷ lệ khác nhau,
tạo cơ hội cho chính phủ hoặc trong giai đoạn khủng hoảng

the Union" kêu gọi sự ủng hộ của bốn quyền tự do cơ
bản: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do mong
muốn và tự do khỏi sợ hãi. Điều này đã thúc đẩy mới
cho sự phát triển của nhân quyền như một điều kiện
cần thiết cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

của xã hội còn lại của dân số con người tự tổ chức. Trong giai

Khi công chúng đã trở thành nhận thức được những tội

đoạn khủng hoảng của xã hội thường xuất hiện nhà thám

ác mà tôi cam kết của Đức Quốc xã, nó trở nên rõ

hiểm người lừa sống với hai bàn tay của mình .

ràng rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc không

Từ cộng đồng ăn thịt người, người nào đó đã cùng với nhau,

chính xác định nghĩa nhân quyền. thỏa thuận phổ

các khái niệm pháp lý hiện đại phát triển xã hội tôn trọng

quát trở nên cần thiết cho Nhân Quyền.

phẩm giá con người và thực hành với đi một con đường lịch sử
dài.
Tại thời điểm khác nhau người dựa vào các đối tượng của các
vị thần, pháp sư, gia đình và bộ tộc của mình, lãnh thổ và

Tuyên Ngôn Quốc Tế NHÂN QUYỀN
thông qua tại kỳ họp thứ ba của Nghị quyết Đại hội
đồng Liên Hiệp Quốc 217 A (III) của 10 tháng 12
năm 1948.

tôn giáo, sau đó theo quốc gia và Đất đai và ý thức hệ. Bây
giờ đã có một tập trung vào các nền văn hóa tiêu thụ và

Điều 1.

thương mại. Đồng thời, xã hội chưa được hiểu rõ và xác định

Tất cả mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân

cho mỗi khu vực và cộng đồng trong khu vực. Cùng lúc đó

phẩm và quyền. Họ được trời phú cho lý trí và lương

85% dân số sống theo cách như vậy như nó phải được cho tất cả các sinh vật sống  mà không có tranh chấp,

tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng

không phản chiếu, không phân tích hành động của họ.

hữu.

Ở nước ta hầu hết mọi người sau sự sụp đổ của chế độ Xô Viết, tổng số không có được hệ thống hướng dẫn khoa
học hiện đại, nhưng khá hấp thu mảnh khác nhau, thường là sai, khái niệm và ý tưởng. hệ thống giá trị của chúng
được làm đầy và thay đổi thậm chí trong tuần. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong điều kiện của cuộc đấu tranh
chính trị, tư tưởng và kinh tế cạnh tranh, khi nó là cần thiết để thao tác quần chúng của một khu vực hay quốc

...
Năm 1993, Nga đã thông qua một hiến pháp, trong
đó đặt nền tảng của việc bảo vệ phẩm giá con người,
quyền của mình, quyền tự do và lợi ích hợp pháp.
...

gia cụ thể. Các xã hội ngày mang tính bước ngoặt vượt thời gian chính cho tất cả các cộng đồng từ một nhóm ba

7 tháng 12 năm 2000 Nghị viện châu Âu long trọng

người lên cho đến khi đế quốc gần đây đã tồn tại  là sự phụ thuộc của nhà vua hiện tại, hoàng đế, lãnh đạo, chủ

tuyên bố Hiến chương về các quyền cơ bản của

tịch, chỉ huy, ông chủ, chồng, chương, lãnh đạo ... hoặc tuyên thệ có điều kiện của sự vâng phục mù quáng hoặc theo

Liên minh châu Âu.

thoả thuận trong biến thể khác nhau cho đến khi công việc và họ phải chấp nhận, hiểu và xây dựng thái độ khoan
dung của họ với mọi người trên cơ sở thực tế đang tồn tại.

Hôm nay, vào lúc bắt đầu của thế kỷ XXI, thứ hai

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, người ta sẽ có thể làm dịu đi mối quan hệ lệ thuộc và bằng cách nào đó ảnh hưởng

Giác Ngộ mới nổi. Cộng đồng khoa học, mỗi người

đến quyết định của nhà lãnh đạo.

cần phải tham gia vào việc thực hiện các tuyên bố của

đến quyết định của nhà lãnh đạo.
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Theo tôi, dân số của Nga có một mức độ cao của quán tính xã hội, sống như thể trong cộng đồng của Liên Xô, cho

đúng xứng đáng với cuộc sống của mọi người trên Trái

biết mô hình chương trình phát sóng truyền hình và là tập trung vào các nhà lãnh đạo cầm quyền. Tôi tin rằng

Đất. Nó là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền

sức mạnh, tiền bạc và kiến thức ngày nay tiếp tục được tập trung ở dọc liên bang quyền lực, và tại các tầng lớp

vững của mỗi người và cho công chúng một chuyển đổi

trong khu vực, và các địa phương và bộ máy quan liêu, và dân số vẫn còn nghèo, người yếu đuối và thất học. Đây
là thiết lập truyền thống xã hội, cơ sở cao cấp thuế, tiếp giáp trên một hoạt động tình nguyện. Điều này có thể
được thực hiện không chỉ vì sự thiếu minh bạch của các tính toán; viết về nó, nói rằng, " khẳng định khoa học " ...
và việc chuyển đổi sang một sự phát triển bền vững của Nga dường như xuất hiện sau khi bước đấng toàn năng của

suôn sẻ từ các quốc gia độc cho người dân tự trị.
Tác giả và biên tập viên của trang web cung cấp rõ
ràng hệ thống cá nhân của mỗi người về giá trị của
tọa độ (giá trị nhân văn) dựa trên giá trị của các khái

gia tộc trong khu vực, khi tỷ số công suất, tiền bạc và kiến thức ưu tú và dân số sẽ là 50 x 50. Bạn có thể lấy

niệm như một công cụ phổ biến để cập nhật các dân

đầu ra của các nhà khoa học, rằng con người là một nguồn gốc động vật xã hội hoàn thành giai đoạn từ khỉ, nhưng

tộc, các cộng đồng khác và hạnh phúc cá nhân.

đầy đủ theo quy định của cộng đồng xã hội, giờ địa phương, tại nhiều quốc gia chưa phát triển, và quá trình này có
khả năng chỉ trong giai đoạn đầu. Trong trường hợp này, các xu hướng xã hội và khối lượng của mọi người không

Chiến tranh luôn được phép đã tích lũy được trong lỗi

hiểu những vấn đề về sự tiến bộ bằng cách tham gia họ vì hoàn cảnh, và triệt để thay đổi truyền thống xã hội

thời bình, dập tắt với hoạt động của con người gây hại.

cho họ có hại. bế tắc này cho một số ít người có đầu óc cấp tiến ở Nga  đi bộ lặng lẽ hệ thống hoặc đứng với một

Tất cả các cuộc chiến tranh, trong đó có lạnh  một

poster trong cọc.
Sự phát triển của sự phức tạp của hệ thống xã hội, xu hướng phát triển của cộng đồng chắc chắn sẽ dẫn đến sự
xuất hiện của các lực lượng trong nhân dân  khối lượng của các mối quan hệ ngang trên cơ sở phẩm giá con người

thảm họa xã hội của xã hội vẫn không điều khiển các
yếu tố của sự phát triển, xây dựng một cộng đồng.
Gulag và Holocaust không được lặp đi lặp lại.
Đó là thời gian cho một giác ngộ thứ hai, cuộc cách

sẽ xây dựng nhiều không theo chiều dọc dựa trên pháp luật và đạo đức, có tính đến các yếu tố đa văn hóa. Đã

mạng khoa học và nhân đạo, khi định hướng giá trị dựa

ngày hôm nay, cho sự phát triển hòa bình của cộng đồng bền vững, cùng tồn tại của nền văn hóa, tạo thành một

trên phẩm giá của lĩnh vực quyền con người tự nhiên

phổ biến và rõ ràng đối với tất cả các hệ thống giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và sự tham gia của tất cả

sẽ được đưa vào tất cả các công nghệ hạnh phúc con

mọi người vào công việc cộng đồng  đóng cửa ra ngoài hoặc sống trong không gian và người ảo của họ, và nhà nước

người, đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng

là không hiệu quả. Thông qua giáo dục phổ cập và công nghệ đang phát triển giàu có và dân kiến thức. Đạt được sự ổn

đồng.

định của hệ thống xã hội phức tạp sẽ kích thích sự ham muốn của mỗi người với các giá trị của hạnh phúc, qua đó
giảm thiểu thiệt hại và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên khan hiếm trong nền kinh tế.
Trong thế kỷ XXI xu hướng tách của con người từ khái niệm cổ xưa của các mối quan hệ theo chiều dọc giữa các
bang, bộ lạc tập thể và như vậy, thay thế chúng bằng pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức của tôn trọng các quyền,
quyền tự do của họ và lợi ích hợp pháp. Non trẻ khác chất lượng con người  định hướng và giá trị trong tọa độ địa lý,

Ở Nga, lịch sử của cả công chúng và nhân quyền, lợi
thế của nó là ngẫu nhiên. Trong thế kỷ XX các nhà
chức trách của Liên Xô cái gọi là gần như hoàn toàn bị
xóa không chỉ là khái niệm, mà còn là một cảm giác giá
trị bản thân. Người đàn ông của Liên Xô trên cơ sở tổng

chỉ mới bắt đầu để hiển thị. Sinh ra và nhận thức khoa học và công nghệ của việc sử dụng nó để tạo ra các cộng đồng

số tất cả các tăng "niềm tự hào riêng."

mới và cuộc sống hạnh phúc của cá nhân.

Cả Hiến pháp Liên Xô 19181978 không bao gồm

Hôm nay ở Nga hầu như không tạo ra một tinh thần đoàn kết mới dựa trên những người có phẩm giá và giá trị định

trong bài viết của họ thậm chí một từ với gốc rễ

hướng của con người, trong đó sẽ quy tụ các gia đình, các chuyên gia, cộng đồng quan tâm và các tế bào tiểu học

"xứng đáng." Khái niệm về phẩm giá con người đã

khác của xã hội dân sự. Tôi tin rằng vào cuối thế kỷ XXI sẽ được sử dụng cá nhân tính định lượng về mức độ đánh

được đưa vào Nga năm 1993 Hiến pháp của Liên Xô

giá cao một người, có tính đến bộ gen của một người cụ thể, để thực hiện một quá trình chuyển đổi định tính từ

năm.

Homo sapiens để người định hướng giá trị.

Homo sapiens để người định hướng giá trị.
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Người đàn ông và cộng đồng luôn luôn phấn đấu để nâng cao hiệu quả của loại hình này hoạt động, đôi khi được

Chúng tôi, những người đa quốc gia của Liên bang

gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, yếu tố này nếu nó và sẽ đếm bao giờ hết, chắc chắn có một chút

Nga, đoàn kết bởi một số phận phổ biến trên đất

giống như một đầu máy 8% hoặc thậm chí ít hơn. Và mức này là nhiều thế kỷ để dân tộc và trong suốt cuộc đời

của chúng tôi, việc thiết lập nhân quyền và các

của mỗi người chúng ta, những gì ông sẽ không làm điều đó. hoạt động của con người là thường không hữu ích, nhưng

quyền tự do, hòa bình dân và phù hợp, giữ gìn sự

khi công việc của động cơ, trong đó có việc sử dụng các lý do đôi khi giáo viên.
Trong quá trình công nghiệp hóa (Art Nouveau), mức trung bình của giáo dục bách khoa công đã đạt được, thể hiện
trong sự hiểu biết về các quá trình vật lý quần chúng, lực lượng, công việc, năng lượng .... Theo tôi, ở nhiều quốc
gia của thế kỷ XX, cộng đồng sống đơn giản, dưới sự cai trị của các hoạt động của kẻ ngốc passionaries hậu duệ của

đoàn kết quốc gia thành lập lịch sử, tiến hành trên
nguyên tắc phổ biến công nhận bình đẳng và quyền
tự quyết của các dân tộc, tôn vinh ký ức của tổ tiên,
những người đã truyền đạt cho chúng tôi tình yêu và
sự tôn trọng Tổ quốc và niềm tin vào tốt và công

lý thuyết ethnogenesis LVA Gumilova , và ngày nay đa số các năng lượng là không thể kiểm soát . Đây là điển hình

bằng, bổ trở thành tiểu bang có chủ quyền của Nga

và Nga: nó thường bị hủy hoại các nhà lãnh đạo của mình của nhân dân, chứ không phải chinh phục  man rợ. Thế giới

và khẳng định vững chắc của cơ sở dân chủ của mình,

đã đạt đến giới hạn của sự phát triển chuyên sâu. Theo ước tính của tôi, kể từ cuối 60tệ ở Liên Xô và các nước trên

phấn đấu để đảm bảo hạnh phúc và thịnh vượng của

thế giới xã hội chủ nghĩa trước đây, trong bối cảnh của Đảng Cộng sản không tưởng kế hoạch đã được thành lập

Nga , Căn cứ trách nhiệm đối với Tổ quốc của chúng

cộng đồng tội phạm của pháp luật hiện hành và ý thức chung, và sau sự sụp đổ của Liên Xô, các cấu trúc doanh

tôi trước khi thế hệ hiện tại và tương lai, công nhận

nghiệp, một số liên quan đến nước ngoài và các tập đoàn xuyên quốc gia đã phát triển, nhân rộng và bắt Nga: cử

mình là một phần của cộng đồng thế giới, thông

đại diện Chính phủ và là đại biểu Quốc hội với một vé mua từ bất kỳ bên nào hoặc thiết lập lịch lãm các khuyến
nghị liên quan d, lên đến luận án tiến sĩ của bất kỳ khoa học.
Đối với các tập đoàn, điều chính  lợi nhuận và châu Âu đã đến với nhau để đơn giản hóa sự di chuyển của những ý

qua Hiến pháp của Liên bang Nga.
Điều 21
1. phẩm giá con người phải được bảo vệ bởi nhà nước.

tưởng, con người và vốn, và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ưu tiên của EU. Tuy nhiên, trên đường đi EU có

Không có gì có thể là cơ sở cho việc cản trở của nó.

rất nhiều khó khăn.

2. Không ai bị tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo

Trong giai đoạn chuyển tiếp ở Nga, có lẽ là KGB, nay là FSB đóng một vai trò quan trọng trong việc cai trị đất nước

hay hạ khác hoặc trừng phạt. Không ai phải chịu mà

và cố gắng để vượt qua các tập đoàn, mà lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng ta. Tôi tin rằng phương pháp này

không có sự tự do y tế, khoa học hoặc các thí nghiệm.

của quá trình chuyển đổi, phiên bản tiếng Nga của hình quản trị doanh nghiệp .
Nước Nga ngày nay, nhu cầu hiểu biết phổ biến các giá trị làm cơ sở cho cuộc sống trong xã hội thông tin. Vì vậy
nó là cần thiết, và việc cải tiến liên tục của phúc lợi của dân chúng, và đặc biệt là phần trung tâm của nó. quản lý
xã hội ở các cấp là cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ theo chiều ngang của tinh thần đoàn kết cho người dân

Bình luận cho nghệ thuật. 21
Nhân phẩm của cá nhân, như đã nêu trong Lời mở
đầu với công ước quốc tế về các quyền dân sự và

trong cộng đồng khác nhau, góp phần vào việc đào tạo cán bộ cho công tác quản lý hiện đại của đất nước và hợp tác

chính trị, là một đặc tính cố hữu của tất cả các thành

trong các tập đoàn trên thế giới để nhập khẩu từ nước ngoài, các chuyên gia công nghệ và vốn. Nga trong việc chuyển

viên của gia đình nhân loại, từ đó lấy được tất cả các

đổi sang hậu hiện đại có thể cho láng giềng lưu trữ vốn nước và các quốc gia hợp tác phát triển không có sức mạnh

quyền bất khả xâm phạm và đó là dựa trên sự tự do,

tuyệt vời với tên lửa và nước siêu quốc gia cảm thấy thoải mái với một hệ thống doanh nghiệp phát triển, thực sự

công lý và hòa bình trên thế giới.

đoàn kết với các liên kết xuyên quốc gia của họ với Liên minh châu Âu và phần còn lại của thế giới giá trị theo

Dignity  quyền sở hữu bất khả xâm phạm như giá

định hướng.

trị tối cao, hình thành cơ sở của việc công nhận và sự

Direct thiểu số sai khiến câu chuyện đi, một lựa chọn kiểm soát thông qua dân chủ ở Nga đã không xảy ra, và dân
số tự dựa trên giá trị được chỉ làm theo cách của mình vào tâm trí và trong thực tế, các nước chưa phát triển. Và đây

tôn trọng của tất cả các quyền và tự do của mình (Tòa
án Hiến pháp phán xét của ngày 27 tháng 6 năm

số tự dựa trên giá trị được chỉ làm theo cách của mình vào tâm trí và trong thực tế, các nước chưa phát triển. Và đây
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án Hiến pháp phán xét của ngày 27 tháng 6 năm
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nước phát triển, ổn định phát triển không chỉ quân đội, kinh tế và khoa học, mà còn dân định hướng giá trị.

Điều 2882 ..) Và thuộc với nó bất kể như thế nào,

Trong thế giới ngày nay sau sự sụp đổ của đế quốc và sự biến đổi của các chế độ độc tài của thế kỷ XX, khi kết

ông và những người xung quanh họ cảm nhận và đánh

thúc "chiến tranh lạnh", cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, và thời đại của nền kinh tế tự do của các nước phát

giá nhân cách của mình. Vì vậy, bất kể như thế nào

triển tan hàng tỷ người, quần chúng giải phóng cho cuộc sống trong môi trường mới các đến hậu hiện đại . Đối với
sự hình thành của cộng đồng sau khi chế độ dân chủ và chủ nghĩa tự do (ổn định, phát triển không nhanh do quá
trình xử lý nguyên liệu, và thông qua đổi mới và tăng cường mỗi người) cần căn cứ mới và hướng dẫn để xây dựng
hạnh phúc cá nhân và xã hội. Một lần nữa, lịch sử xã hội, nhưng lần đầu tiên trên phạm vi toàn cầu đã bắt đầu

thành lập bản thân người đàn ông, bất kể chất lượng,
bao gồm cả tiêu cực, anh ta có thể sở hữu, Nhà nước và
cơ quan chức năng của nó có nghĩa vụ đảm bảo đầy đủ
các điều kiện của mình cho việc thực hiện tất cả các
quyền, đảm bảo phẩm giá con người. Đảm bảo phẩm

thay thế các vị thần, giám đốc, lãnh đạo, tái thẩm định của cơ quan có đạo đức, thẩm quyền của brute force, số

giá con người  nó có nghĩa là trước hết phải đối xử

tiền bất công hoặc nghi ngờ kiến thức, tư tưởng và truyền thống xã hội lạc hậu khác.

với nó không phải là một đối tượng của ảnh hưởng

Trong thời niên thiếu của mình, trong công tác tuyên truyền liên tục, nhân dân Liên Xô tôi dường như là một cộng

trên một phần của nhà nước, cũng như một thực thể

đồng khá khá của người hiện đại, mà thiếu một chút tự do hành động. Tuy nhiên, tôi đã sai. Nhân dân Liên Xô đã

tương đương có thể bảo vệ quyền lợi của họ bởi tất cả

bật ra được đóng hộp, chế độ cộng đồng đông lạnh của quân chủ chuyên chế và chế độ độc tài Bolshevik; không ăn

có nghĩa là không bị cấm bởi pháp luật (Phần 2,

thịt người, nhưng xã hội không thế tục. Có lẽ là tháo dỡ hàng loạt các khái niệm, trong đó có một số trường hợp ăn

Điều 45 của Hiến pháp ..) Và tranh luận với chính

thịt người ở Nga có thể là một 100 năm. Cần nỗ lực ưu tú, ví dụ, kế hoạch năm năm việc loại bỏ các kiến thức thông
tin cho người dân sống trong một xã hội tri thức hiện đại. Rõ ràng, những người trẻ tuổi cần được khuyến khích xây
dựng các yếu tố của một xã hội mới, để hiển thị một hình ảnh chính xác của cuộc sống, để không rơi vào trạng thái

phủ vào mặt bất kỳ bộ phận cơ thể của nó (bản án Tòa
án Hiến pháp của 03 tháng năm 1995 N 4P // SZ Art
Federation. 1995. Nga N 19.. 1764).

sốc do ăn trực tiếp hoặc nghĩa bóng hàng xóm hoặc mất phương hướng và chết tương đối để tìm kiếm hạnh phúc
bên ngoài của xã hội hậu công.

Boris Mayorov I.  biên tập viên trang web và là tác giả

Ở Nga, ở nước giàu tài nguyên nhất trên thế giới, sau sự sụp đổ, rã đông và tái nhập cảnh của xã hội Liên Xô bước

của dự án cho thấy khổng lồ lực lượng dân số ở hầu

chuyển đổi. người hợp lý quy định chủ quyền của Nga trong Hiến pháp năm 1993, đã tạo ra một kế hoạch chi tiết

hết các nước trong những điều hão huyền và tư

cho tương lai, nhưng không dạy mọi người sử dụng những cơ hội mới để xây dựng hạnh phúc của họ và những người

tưởng bắt đầu trong kỷ nguyên hiện đại của toàn

vẫn mất phương hướng với các yếu tố của hệ thống lệnh hành chính thất bại, mầm dân chủ, một tội phạm mới,

cầu hóa. Mỗi dân tộc đang bắt đầu đi dựa trên

đạo đức mới, và khác tất cả các loại yếu tố nền văn minh hiện đại. người mất phương hướng tiếp tục, như trong

bằng chứng của Liên Hợp Quốc, các giá trị dựa trên

thời gian trước đây, để tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và công cộng, hãy bắt tay vào, ngoài mức lương thấp, khách

các khái niệm về "phẩm giá con người" mà trong thế

quan tương đương tài sản  Chứng từ đã được ném vào dân chuẩn bị gió.
Theo Chỉ số phát triển con người của LHQ ( HDI ) hôm nay dao động ở Nga trong lĩnh vực 55 trong tổng số 169
quốc gia. Tức là công dân Nga vẫn còn nghèo, được bao bọc bởi sự giàu có của mình (có thể không, không có thời gian
trong thế kỷ XX để phát triển nền kinh tế trên cơ sở hệ thống chỉ huy), không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm để xây

kỷ XXI sẽ là một tiên đề của ý thức cộng đồng, đầu
tính toán phát triển bền vững và nền văn minh của
con người, giá trị chính của cộng đồng trong mọi ý
nghĩa.
Giống như hệ thống Descartes của tọa độ (x, y, z  ai

dựng hạnh phúc của mình. Liên Hiệp Quốc đã thành lập 20 Tháng 3 2012 Ngày Quốc tế Hạnh phúc : Đánh giá của

cũng biết) và hệ thống nhật tâm, Galileo, sẽ đảm bảo

Nga cho hạnh phúc trong Liên Hiệp Quốc báo cáo cho đến nay là nhỏ.

sự phát triển của khoa học hiện đại và công nghệ, hôm

Làm trầm trọng thêm nghèo vật chất của xã hội, không kiểm soát được phương tiện truyền thông bởi quán tính

nay cho hiện đại hóa và cuộc sống sau khi Nouveau

tiếp tục áp đặt môi trường kinh tế và chính trị mơ hồ nào tiếp tục có ý thức, thường một cách vô thức, để thao tác

(chủ nghĩa tư bản) cần xóa tất cả các hệ thống con

tình cảm cộng đồng, hình thành nên khái niệm về văn hóa dựa trên các bài hát và nhảy trên sân khấu, và các băng,

người hiện đại của khía cạnh xã hội. Để trở thành trong

tình cảm cộng đồng, hình thành nên khái niệm về văn hóa dựa trên các bài hát và nhảy trên sân khấu, và các băng,
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người hiện đại của khía cạnh xã hội. Để trở thành trong

các mục tiêu giả khác để đạt được hạnh phúc người đàn ông có cuộc sống tiếp tục được đo ít hơn các nội dung của ví

từng vị trí và các thành phần định lượng của các giá trị

nhỏ của mình.

của giỏ tiêu dùng với giá trị bảo hiểm của mỗi đời

Trong thời đại chúng ta, đã có một sự cần thiết phải cập nhật tất cả tầng lớp ý nghĩa xã hội và nhân đạo của cuộc

sống con người. Tại thời điểm này, vào cuối năm

sống và nếu họ không được thiết kế và thiết kế thực tế, sau khi sự phát triển của hàng hoá công cộng và ý nghĩa
của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, các tiện ích của thời đại chúng ta trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay có
thể xảy ra một loạt các thảm họa xã hội do sự mất mát của các điểm tham chiếu tại thịnh vượng và phát triển cộng
đồng.

▼
truyền thống của sửa chữa và lậpНастройки
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2010, một hệ thống chung của các phép đo khoa học
xã hội không tồn tại. Tôi hy vọng rằng phẩm giá của
tất cả mọi người, mặt trời trên đầu của mình và
khuyến cáo của các tính toán các giá trị cho mỗi người
trong những năm tới sẽ là cơ sở của quan hệ xã hội, và

Sự sụp đổ của theo cách truyền thống (của bất kỳ định hướng trong cuộc sống) đã được trong quá khứ, nhưng

bản phác thảo của tôi trong lĩnh vực này sẽ có lợi cho tín

không phải trên phạm vi toàn cầu. Tôi cho rằng sự phức tạp của tình trạng này là do sự không thể nào lặp lại của lịch

đồ của tôi.

sử xã hội của các nước phát triển đang phát triển.

Chúng ta phải di chuyển ra khỏi tình nguyện trong tình

thách thức hiện đại  những thách thức của phát triển bền vững của con người, cộng đồng, Nga và tất cả các nước

trạng xây dựng và công ngẫu hứng xã hội và chính

(không có sự phát triển tự phát của nền kinh tế tiền, trì trệ, không giật và phanh đột ngột, không có chiến tranh và

quyền địa phương với các hành động của các ô vuông

cách mạng) Tôi đề nghị để bắt đầu để giải quyết ngay bây giờ mọi người trên ngón tay của chính mình mười

và các đường phố của bất kỳ khu định cư.

phương hướng giá trị dựa trên phẩm giá con người. Đồng thời bạn muốn bao gồm các phương pháp chuyên gia kỹ
thuật số của hạnh phúc con người trong tính toán của mỗi điện thoại thông minh, kết nối nó thông qua một máy
tính siêu với các hệ thống cơ bản của tọa độ của cuộc sống con người: thuyết nhật tâm, địa tâm, kinh tế xã hội

Hôm nay cần phân tích và kết luận từ những sai
lầm bi thảm của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng
sản, và ảo tưởng vượt tăng trưởng tự do của từng quốc
gia tại các chi phí của môi trường và những ý tưởng

(công cộng, dân dụng, tư nhân). Tôi đề nghị hiện nay mười phương hướng giá trị để giải quyết các vấn đề về hạnh

không tưởng của người đàn ông trong thiên niên kỷ

phúc của riêng của một người, tính bền vững của bất kỳ cộng đồng từ gia đình đến nhà nước, đánh giá của bất kỳ

trước.

chính phủ bước trong chính sách trong và ngoài nước. Các lợi ích quốc gia của người dân trong thời đại hậu công

Một lãnh đạo cập nhật, công nghệ, cộng đồng giá trị

nghiệp của chúng tôi nên phát triển thành các giá trị phổ quát của con người và của toàn thể nhân loại của Trái Đất.

theo định hướng bền vững cho phép nhân loại để

Đó là quốc gia chính trị và dân tộc và lợi ích quốc gia được chuyển thành giá trị của các cộng đồng bền vững dựa

tránh chiến tranh và kéo dài tuổi thọ của các cộng

trên hạnh phúc cần và đủ của từng người trong một địa phương cụ thể.

đồng và toàn bộ nền văn minh con người thực sự

Trong thế kỷ XXI nó sẽ đạt được kiến thức thông tin phổ biến, con người ngày nay cần phải cung cấp một tập hợp
các hệ thống, kiến thức và kỹ năng mà sẽ cho phép anh ta để xác định và chính thức hóa chủ yếu sở hữu các
quyền, quyền tự do và lợi ích hợp pháp để duy trì một giá trị sinh kế bền vững. Cụ thể, kỹ thuật số, chứ không
phải là phương pháp và kỹ thuật che khuất nên ở khắp mọi nơi để cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ thông tin,
cho thấy làm thế nào để sử dụng nó phù hợp với các tiêu chuẩn quy phạm pháp luật và đạo đức của một địa phương
cụ thể. Thậm chí ngày nay, nó là cần thiết để số hóa công nghệ, chính thức hóa và cung cấp cho mỗi phương pháp
người giải quyết hầu hết các tình huống trong cuộc sống, nhiều định hướng giá trị trong suốt thuận tiện với các
chi tiết cần thiết cho mỗi giá trị và rõ ràng mối quan hệ trên cơ sở nhân phẩm của con người.
Ngày nay, phần lớn không đọc văn học tuyệt vời, không đang tìm kiếm và không chứng minh được tài liệu tham
khảo có giá trị cho cuộc sống của mình, nó dường như không có thời gian để phát triển thiết bị mới, máy điều khiển
chương trình, hoặc các máy tính cầm tay. Con người hiện đại không phải là đủ, và dân chủ, và các giá trị cơ bản của nó

đối với sự tuyệt chủng của tất cả hợp lý và sống trong
sắp xảy ra cái chết sinh học của hành tinh Trái đất
và tử vong tiếp theo của phiên bản này của vũ trụ.

chương trình, hoặc các máy tính cầm tay. Con người hiện đại không phải là đủ, và dân chủ, và các giá trị cơ bản của nó
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 tự do. Đối với việc hiện đại hóa xã hội này phải đưa vào tài khoản và áp dụng tất cả các quyền, quyền tự do và lợi
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ích hợp pháp dựa trên cơ sở của phẩm giá con người, mà sẽ cung cấp một cơ sở vững chắc cho mọi lĩnh vực của tương
tác xã hội, quan hệ dọc và đặc biệt là ngang trong xã hội chưa phát triển từ những ngày của chế độ nô lệ ở Nga cho
đến ngày nay: trong họ không cần. Tất cả các loại bảng xếp hạng, bảo quản ở Nga từ thời Peter của Tuyệt vời, nó là
cần thiết để thay đổi quy tắc đạo đức và quy tắc trên cơ sở điều kiện kinh tếxã hội của cộng đồng hoặc một
nhóm người. Tôi cho rằng tại cơ sở của nhà nước pháp quyền không phải là để được thực hiện đời sống xã hội, và sự
cai trị của phẩm giá con người. lịch cập nhật sẽ được tạo ra ở Nga và nhiều quốc tịch riêng. Dân số chia tay với rất
nhiều các lỗi của văn hóa trong quá khứ và có được địa danh nổi tiếng hiện đại.
hệ toạ độ cá nhân dựa trên phẩm giá con người, và trong tương lai gần và trong quan điểm về bộ gen của mỗi người
phải được thực hiện ở khắp mọi nơi trong tâm trí công chúng và trong tương lai gần trở thành cơ sở của phương pháp
xã hội, phương pháp và mô hình toán học của vấn đề nhà nước và các phong trào xã hội. Trong trường hợp này,
thành công sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ và mức độ quyền lực, quy định tiền tệ và giáo dục của các mối quan hệ xã hội.
Như vậy mỗi phẩm giá con người có ý thức là yếu tố thúc đẩy tự trị. Sang châu Âu và Nga rơi vào tình trạng hỗn loạn

Hôm nay, tuy nhiên, nhiều điều trong tay chúng ta!

bởi một cách tự nhiên và tự do phân chia tài sản của Liên Xô cũ và tái định cư thứ hai của những người mà chúng ta
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thấy trong thời đại chúng ta, nó là cần thiết để chính thức hóa và công nghệ liên kết lợi ích và tài nguyên quốc

ngón tay, tôi đề nghị cho tất cả mọi người thân thiện

gia trong các hệ thống phối hợp cho việc thực hiện các giá trị của nền kinh tế, một nền văn hóa nhân loại chính
hãng và chính sách xã hội, vào quá trình quản lý và sự tương tác của con người là toán học trong suốt, hợp lý và có thể
dự đoán. Số hóa các công việc Trái đất đã được thực hiện thành công bởi Google , một trải nghiệm ấn tượng trong
cơ thể con người được thể hiện trong công nghệ số hóa Google Body cũ của trình duyệt . Bất kỳ sự tiến bộ hơn nữa

với mỗi hình ảnh cá nhân của việc tạo ra và duy trì
hạnh phúc trong hệ thống giá trị của tọa độ trên cơ sở
nhân phẩm (nối với nhau bằng hai tay) 10 định
hướng giá trị (10 ngón tay của cả hai tay).
không thể từ bỏ  hạnh phúc sẽ biến mất.

sẽ được liên kết với việc chính thức của cộng đồng thế giới trong dự án xuyên quốc gia (một phần của dự án có thể
được thực hiện trong Skolkovo, để bù đắp cho những tội ác và tham nhũng lag trầm trọng hơn trong dân chủ của xã

Google+

hội, trong đó đã bị hoãn lại trong điều kiện tiếp cận 90 năm của sự sụp đổ kinh tế, Nga). Tuy nhiên, thời gian
dictates sự cần thiết của việc tạo ra và thực hiện tại Nga và quan hệ xã hội hậu dân chủ.
Trong trường hợp này, bây giờ nó là cần thiết để cung cấp một mức tối thiểu của giáo dục đối với sự hiểu biết của
mỗi người khác nhau chênh lệch giữa hệ tọa độ và thời gian: thiên văn học, địa tâm, địa phương, xã hội, cá nhân. Ví
dụ, một người trong thời thơ ấu, thời niên thiếu và trưởng thành cư trú trong một loạt các thời gian cá nhân. Cộng
đồng của hành tinh chúng ta đang sống trong thời gian xã hội của họ và Trái Đất  Mặt Trời có thời gian và lịch
thiên văn của họ. Một hoạt động định kỳ của mặt trời không chỉ phụ thuộc chéo cắt các vòng hàng năm của cây, mà
còn là thế hệ chất lượng. Quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của bản thân đạt được mọi thế hệ, nhưng ở mức độ khác
nhau. Chúng ta không thể cho phép một thế hệ của một tên lửa, và một thế hệ của sự cẩu thả, sự tin tưởng tập thể
hoặc cá nhân của người lãnh đạo quốc gia về ứng dụng của nó. Chúng ta không được phép sự xuất hiện của các nước
thứ ba với kho vũ khí hạt nhân và hàng đầu Chiến tranh Lạnh của mình, hoặc sự ra mắt của vệ tinh của nó: ví dụ,
lãnh đạo của các fan âm nhạc thông qua việc bán rừng xung quanh Amazon tộc để phát sóng các ca khúc về người
lãnh đạo. Tôi tin rằng chính hiện nay năng suất cao, nếu dựa trên bất khả xâm phạm của phẩm giá con người: mở,
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lãnh đạo. Tôi tin rằng chính hiện nay năng suất cao, nếu dựa trên bất khả xâm phạm của phẩm giá con người: mở,
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phân bố phổ biến và nhanh chóng; Nó không ức chế hoạt động và phát huy giá trị định hướng nhân lực phục vụ
phát triển bền vững.
Hôm nay tốc độ quá trình xã hội sau đây thay đổi tỷ lệ trung bình . nền văn minh hiện đại đòi hỏi sự chú ý liên tục
và phổ biến đến định hướng giá trị con người, kể cả đó là thời gian để vào, và một cuốn lịch duy nhất cho các cư
dân của trái đất.
Ví dụ, không ai nghĩ rằng, nhưng nó có thể cho sự phát triển bền vững của khu vực Kavkaz ngành công nghiệp không
nên được mở rộng và nhân khẩu học, cũng như ở Trung Quốc, giới thiệu giới hạn rõ ràng đối với tất cả mọi người và
cung cấp công ăn việc làm cho thanh niên ở các vùng đông dân cư trong những khu vực đang phát triển của Nga và
phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ở các khu vực đang phát triển nên được giới thiệu
ngay lập tức. Đối với tôi và vector của sự phát triển của Moscow  một câu hỏi lớn. Moscow  thủ đô lục. vốn của
chúng tôi là không thổi gió biển như New York và do đạo đức, pháp luật xã hội, quy tắc đạo đức và các nhóm xã hội,
truyền thống của người dân Moskva trong một sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước nên đáng tin cậy hơn. Quan
trọng hiện nay là các nguyên tắc của sự cởi mở và đầy đủ của ngân sách và kiểm soát quyền lực ở Moscow, tạo ra
thông qua các kênh truyền thông hành động như vậy trên khắp nước Nga.
Nếu chúng ta giả định rằng hiện đại Nga đứng sau các nước phát triển ở châu Âu cho 100 năm, xã hội chúng ta ngày
hôm nay, trong năm 2010, một phần của sự hấp dẫn ban nhạc đến một trật tự nhất định của dân số (với các xu
hướng của, chủ nghĩa phát xít Đức tầm thường hoặc tệ hơn Ý với sự cố định của người lãnh đạo). Dân vẫn nghèo,
không đủ để tài sản quốc gia của mình và theo quán tính xã hội, không có ý tưởng về lòng tự trọng, sẽ tiếp tục cần
trong trưởng và lãnh đạo, cân bằng tài sản cá nhân của mình vào tổng số tên lửa và đầu đạn, đối với số lượng gia
súc, lợn và các chỉ số nằm rải rác như thời kỳ ban đầu của hiện đại hóa . Do đó, các nhà lãnh đạo khoa học và chính
trị, tinh hoa kinh tế, tất cả mọi người nhạy cảm nên khéo léo và cẩn thận áp dụng các biện pháp quản lý xã hội trong
giai đoạn này của sự phát triển của chúng tôi, để cung cấp các trung tâm cần thiết của nồng độ của các sáng kiến
xã hội, không ngừng chăm lo cải thiện về mặt vật chất và văn hóa xã hội, thấm nhuần tính độc lập và sự khoan
dung của dân số, các khái niệm về chủ quyền cá nhân và sinh kế bền vững tại thủ đô hôm nay và sau khi chủ
nghĩa tư bản đã đến các nước phát triển. Ví dụ, không có đủ tiền: hạnh phúc có thể tăng lên tại các chi phí của tình
yêu, kiến thức, làm việc hoặc các giá trị khác (xem hình), mà không quên rằng yếu tố chính cho những người đàn
ông  một người phụ nữ và ngược lại đối với phụ nữ  nam giới. Việc chuyển đổi sang các định hướng giá trị của dân
số trong tương lai gần có thể bắt đầu ở những người trẻ từ bỏ bia, thuốc lá, và dân số trưởng thành trong các
mối quan hệ ngang rộng bắt đầu áp dụng luật và các giá trị đạo đức trong quan hệ với nhau ở nhà và tại nơi làm
việc, tạo ra một nền kinh tế hậu hiện đại. Trong xã hội này với phẩm giá con người bắt nguồn từ tâm lý của người
dân được thuận tiện hơn để bắt đầu đưa qua cán bộ Quân đội (khung hình trước đó có được rèn cho các chế độ độc
tài của giai cấp vô sản và hệ thống lệnh hành chính, và bây giờ có một mối quan hệ dọc chiếm ưu thế), có thể
hoạt động như một máy phát điện của công dân với giáo phái được bảo vệ cho một xã hội mới. Khoảng cách giữa những
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hoạt động như một máy phát điện của công dân với giáo phái được bảo vệ cho một xã hội mới. Khoảng cách giữa những
Переведено на вьетнамский
Показать исходный текст
người nắm quyền, tiền bạc và kiến thức sẽ luôn luôn làm phẳng các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức. Tôi tin rằng
quyền tham gia vào pháp luật về các đảng chính trị không chỉ về số lượng, mà còn là nhu cầu nghiên cứu và phân
tích của trung tâm quản lý xã hội.
Tác giả tin rằng trong kỷ nguyên hiện đại của toàn cầu hóa, hành động xã hội phổ quát và hiểu biết về các nguồn
năng lượng giới hạn, bắt đầu một cuộc di cư hàng loạt của người dân của tất cả các nước thuộc Chimeras và ý thức
hệ. Sau cuộc cách mạng nhân loại khoa học và công nghệ sẽ tồn khoa học và nhân đạo. Mỗi người, cộng đồng, mọi
người sẽ có được hệ thống giá trị hợp lý dựa trên các khái niệm về "phẩm giá con người" mà trong thế kỷ XXI sẽ là
một tiên đề của ý thức công cộng, hằng số trong các công cụ edân chủ, làm cơ sở cho việc đánh giá và tính toán của
sự phát triển con người bền vững, các khu vực cộng đồng, và mỗi tiểu bang.
Descartes đã giới thiệu hệ thống tọa độ cho không gian x, y, z, và điều này từ
một khoá học ai cũng biết, nhưng ít người hiểu rằng sự hình thành của nó đã
diễn ra trong vòng ít nhất 1.000 năm, kể từ khi tổ tiên của chúng tôi sau khi
phát minh ra số tự nhiên hơn 1000 năm đã không nhập số Oh, mà hình thành
cơ sở của mình.
Giống như Descartes phối hợp hệ thống để đảm bảo sự phát triển của khoa
học hiện đại và công nghệ, ngày hôm nay để đánh giá những bước đầu tiên của
việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc sau khi Nouveau (chủ nghĩa tư bản) là
cần thiết cho việc nhân văn và dễ hiểu đối với mọi hệ thống của cơ sở đo
lường xã hội của phẩm giá con người. Trong trường hợp này, ba địa điểm truyền
thống (kênh) trên sức mạnh của quản lý xã hội (chính sách), tiền bạc (kinh
tế) và kiến thức (khoa học) phải được bổ sung bằng tương đương khác, minh bạch, dễ hiểu và dễ sử dụng cho các hệ
thống công cộng của các giá trị ( hệ tọa độ ). Trong trường hợp này, hôm nay chúng ta phải hiểu rằng lực lượng (tự tổ
chức), tiền bạc và trí tuệ (kiến thức) xã hội không phát triển tuyến tính, họ có chu kỳ sóng khách quan rằng sẽ sớm
được tìm thấy. Điều này có nghĩa rằng sau khi sự phát triển của một cộng đồng hoàn toàn có thể kỳ suy giảm, đòi
hỏi quan hệ đáng tin cậy bảo vệ cộng đồng thậm chí từ sự tự hủy diệt. Bất cứ hành động xã hội ngày nay có thể được
ước tính trên đầu ngón tay. Các tầng lớp cầm quyền ở nhiều quốc gia có quyền lực hơn, tiền bạc và kiến thức
hơn phe đối lập hoặc dân số. Này áp dụng cho Nga, mà không khởi hành từ thiết bị dọc của xã hội của mình, nâng
cao thời gian của Liên Xô phát triển của nó.
Mỗi người từ thời thơ ấu cần phải thúc đẩy sự tôn trọng bản thân và người khác, định hướng giá trị: sự tham gia của
công dân vào công việc và chính trị địa phương, cả hai một cách độc lập và là một phần của cộng đồng địa phương
về mức ngang, trong các vấn đề gia đình và trong nền kinh tế địa phương, để đính kèm vào tự tổ chức và cộng
đồng địa phương cho đạo đức thế tục, phù hợp cho từng nhóm tuổi.
Đối với giao tiếp hàng ngày giữa mọi người trong gia đình cho tất cả các dân tộc trên thế giới đưa ra một phiên bản
đơn giản của sự hiểu biết cùng các giá trị con người dựa trên một cọ nửa mở bàn tay của bạn (nắm tay) và ba ngón
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Переведено на вьетнамский
Показать исходный текст
tay. Hy vọng rằng, biểu tượng này sẽ trở thành một yếu tố của văn hóa thông tin của tất cả các dân tộc. Nhiều
phần mềm phức tạp và mô hình thông tin của một hạnh phúc máy tính cá nhân đề nghị để phát triển cho các
thiết bị di động cá nhân. điện thoại thông minh điện thoại di động trong tương lai gần sẽ được kết nối không chỉ
đối với bản đồ của khu vực, mà còn để các cơ sở dữ liệu xã hội có liên quan, mà hiện nay đang bùng nổ.
Rõ ràng là hệ thống
chính trị của một xã
hội phát triển bền
vững ở giai đoạn đầu
tiên sẽ bao gồm ba
lĩnh vực quan hệ xã
hội, trong ba hướng
chính (bên), kéo dài
năng lượng xã hội:
phạm vi quyền lực,
tiền bạc và kiến
thức. Tất cả các lĩnh
vực giao nhau và có
một thành phần phổ
biến trên cơ sở của
phẩm giá con người và
tất cả điều này sẽ nâng cao giá trị của mỗi người, hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của toàn bộ cộng đồng, quốc
gia chính trị, các dân tộc của Khối thịnh vượng chung trong chừng mực cần thiết. đảng phái chính trị trong tương
lai gần sẽ không dựa vào học thuyết, tín ngưỡng, và không phải trên khối lượng của dân số, và trên tư vấn khoa
học và học khoa học quốc gia của riêng mình, trong đó ít nhất sẽ được xác định bởi luật pháp. đảng phái chính trị
trong tương lai gần chỉ có thể dựa trên sức mạnh mở và chẵn lẻ riêng và quốc gia và khả năng tài chính. Trong quốc
hội của pháp luật về phát triển bền vững sẽ được cố định ít nhất ba phân số, mà sẽ được hình thành do các bên
hành động một cách độc lập của tiền lãi nhận được trong cuộc tổng tuyển cử, như cử tri không thể và không được có cơ
hội đặc biệt cho hành vi vi phạm của sự phát triển bền vững. Đồng thời việc chống lại bất kỳ hoạt động nào hợp
pháp sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nhiều so với hiện nay. một hệ thống chính trị như vậy trong ba bên có thể được
khai báo ở Nga vào năm 20152017 bởi sắc lệnh của Tổng thống đương nhiệm hoặc Quốc hội lập hiến AllNga
trong vòng 50 năm và nó sẽ cung cấp một sự cân bằng về lợi ích. Tuy nhiên, quá trình xã hội như thời tiết trong
khi hầu như không dự kiến trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi tin rằng trên toàn thế giới sự phát triển của nền dân chủ hiện tại hoặc các chế độ độc tài dựa trên các lệnh của
giai cấp thống trị (hoặc gia tộc quan liêu ở các cấp độ khác nhau) đều tập trung trong tay sức mạnh, tiền bạc và
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kiến thức sẽ chảy theo hướng cân bằng của các thành phần. Sự mất cân đối có thể gây ra, khoa học, văn học vĩ
đại, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, mà còn rối loạn đẫm máu, như không phải tất cả phe đối lập tập trung vào thực
hiện hòa bình văn học hoặc khác tố cáo chế độ, mà trong thời đại chúng ta là không có của đất thần thánh. Một ví
dụ nổi bật của sự mất cân bằng này cho thấy thế giới Nga. Chào mừng bạn đến giới quý tộc và phẩm giá của nó
hoàn toàn coi thường cho dân số của đế chế và tạo ra một nghệ thuật cổ điển và nổi dậy của Nga.
Điều thú vị là Aleksandr Sergeevich Pushkin, đã nhiều lần đã chiến đấu một trận đấu vì danh dự và nhân
phẩm, trong công việc của mình Người con gái viên đại úy của Nga chống bạo động từ nhân phẩm không bao giờ áp
dụng, mặc dù các chỉ huy pháo đài Mironov, và Grinyov, và Pugachev, gián tiếp những tài sản con người cơ bản ưu
đãi .
PHẨM GIÁ Từ để mô tả các thuộc tính cơ bản của một người không nằm trong các tác phẩm của Chiến tranh và Hòa
bình của Leo Tolstoy, và chỉ trong một vài trường hợp, nó nhấn mạnh đến cách cư xử tinh tế của một số các anh
hùng vĩ đại của tiểu thuyết. Trong công việc A. I. Solzhenitsyna Gulag Archipelago PHẨM GIÁ tìm thấy một nửa và
chỉ có một mảnh với những lời này về cơ bản "save trước sự tàn phá của phẩm giá con người"  phần thứ sáu trong
chương 1, nơi Aleksandr Isaevich kể lại cuộc đời của chủ nghĩa xã hội 30 lưu vong đầu tiên .
Phiên bản hoàn chỉnh Vladimira Lenina, trong 55 tập của mình, tôi đã không tìm thấy cụm từ "phẩm giá con người",
nhưng có 23 cụm từ tương tự về chính quyền Sa hoàng ngược đãi với công dân.
Nếu tôi đúng, thì trong tương lai gần là cần thiết cho giáo dục để cân bằng khoa học xã hội, vật lý và toán học, và
thiết lập ba đảng cầm quyền: Đảng Bảo thủ của Nga (phụ thuộc vào hiệu lực), Tự do (Dân chủ) Đảng của Nga (sự
phụ thuộc vào nền kinh tế), Đảng Tiến bộ của Nga (kiến thức cơ bản). Thành phố luôn có thể có một cốt lõi của
ba ủy viên được bầu trong các lĩnh vực như cơ sở của hội đồng địa phương, và ít nhất là năm khác để chọn bất kỳ
đại diện của công dân, không phân biệt thành viên trong các đảng chính trị, mà có thể là nhiều, tùy thuộc vào
truyền thống địa phương.
(Nhớ lại những nội dung của Điều 6 của hiến pháp gần đây, được công bố vai trò của một trong những đảng cầm
quyền. "Các lãnh đạo và chỉ đạo lực lượng của xã hội Xô và hạt nhân của tổ chức hệ thống chính trị, nhà nước và công
chúng của nó là Đảng Cộng sản Liên Xô. Các CPSU tồn tại cho nhân dân và phục vụ nhân dân. Vũ trang với chủ nghĩa
Mác giảng dạy leninskim, đảng Cộng sản xác định những quan điểm chung về sự phát triển của xã hội và quá trình
chính sách đối nội và đối ngoại của Liên Xô, chỉ đạo các hoạt động sáng tạo tuyệt vời với người Soviet, và truyền
đạt một kế hoạch nhân vật một cách khoa học chứng minh để đấu tranh của họ cho sự chiến thắng của chủ nghĩa
cộng sản. ")
sơ đồ phẳng phát triển hệ thống chính trị của Hiệp hội quốc gia của Nga trong thế kỷ XXI với ba đảng chính 1,2 và
3, cung cấp các dự án ổn định cộng đồng của họ trong cuộc bầu cử tiếp theo sẽ như thế nào theo con số nêu trên.
Tuy nhiên, bất kỳ tổ chức phi chính phủ từ ba người trở lên, và các phương tiện truyền thông nói riêng cần được xây
dựng trên một cơ sở khoa học và ba trụ cột trong tất cả các phiên bản: sức mạnh, tiền bạc, kiến thức, từ chối như vô
ích bất kỳ đại hội chỉ các nhà kinh tế, nhưng các nhà làm phim, giới trí thức và các tướng lĩnh như vô ích và sai lầm
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trong cấu trúc của nó tuyên bố  trên một bánh xe không phải là để đi. Ví dụ, tất cả các bên thành công của thế kỷ
XX đã được xây dựng trên những nền tảng, và thành công lâu dài phụ thuộc vào trị giá khai báo một cách chính xác
và những điều cơ bản của việc xây dựng rất nhiều.
Hơn nữa sự phát triển bền vững của Nga, chất lượng tăng trưởng của nền văn minh của mình sẽ có thể thực hiện chỉ
tự cung tự cấp, người có giá trị định hướng trên cơ sở của tất cả hiểu và tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người.
Khối lượng của người mới bắt đầu tận hưởng tất cả các quyền, quyền tự do và lợi ích hợp pháp của con người và
công dân để xây dựng ý nghĩa của sự tồn tại riêng, tự hoàn thiện mình và tự tổ chức của cộng đồng, xã hội và nhân
loại. Đây là chìa khóa để một người hạnh phúc, hiện tại và tương lai ở Nga, dân số của thế giới trong thời đại chúng
ta chuyển đổi từ chế độ dân chủ để phát triển con người bền vững. Đây là bản chất bắt đầu từ đôi mắt của chúng
tôi một giác ngộ thứ hai.
Các trang web chủ yếu là thiết lập cho năm năm
2008/09/09  2013/09/09
Thời gian hiện tại được phản ánh trong cuốn nhật ký và các phần khác
Vui lòng đánh giá mức độ hạnh phúc ở Nga
Đánh giá bảo vệ phẩm giá con người ở Nga
Trang con (10): An toàn Money Trang chủ Sức khỏe Tình yêu Giáo dục Job Tự do gia đình đạo đức
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