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ide
Di Era Pencerahan (Descartes, awal abad XVII  ..
Rousseau dan Voltaire, akhir abad XVIII) muncul ide
hak alami di alam semesta heliosentris.
Pada abad XIX, Charles Darwin dasarnya dibuktikan
martabat pribadi, fitur utamanya yang telah dibentuk

Boris Mayorov
Orang tua saya didedikasikan

Sistem nilai berdasarkan martabat manusia

oleh antropoid seleksi alam selama jutaan tahun. Telah
terbukti bahwa orang tersebut bukan seorang hamba
Tuhan, sebagai makhluk sosial yang bermartabat, dan
hanya pada persetujuan mereka untuk raja atau
presiden pilihannya.

Sejarah manusia, semua manusia penuh dengan pencarian dan justifikasi makna, nilainilai untuk kelangsungan
hidup, modernisasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam orientasi relatif dan mutlak asli atau

Sebelumnya dibahas selama berabadabad citra ilahi
manusia dan kasih kepada sesama di dunia geosentris
diciptakan oleh Allah.

konvensional mereka waktu sosial dan tingkat sosial mereka. Dalam komunitas ini, individu dalam periode yang

Atas dasar ideide ini telah dibuat dan mengadopsi

berbeda dari hidupnya dapat hidup dalam satu landmark (misalnya: rumah, persahabatan, cinta, pekerjaan, karir

Bill of Rights di Inggris, Bill of Rights di Amerika

sistem komandoadministrasi Vertikal orang tua atau dalam demokrasi, dan Anda dapat fokus pada sahabat, Tale

Serikat, Deklarasi Hak Asasi Manusia di Perancis.

lokal, kaum proletar semua negara, dan sebagainya), satu nilai , atau tidak merasa dan tidak sadar apa yang berharga
, sedangkan dalam studi, dalam menemukan, depresi, dalam, masyarakat transisi yang stabil, atau selama

Pertama dan Perang Dunia II mengungkapkan

, sedangkan dalam studi, dalam menemukan, depresi, dalam, masyarakat transisi yang stabil, atau selama
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kerusuhan periodik
karena jatuhnya
berat intelek di tingkat
sosialnya
atau dalam

Pertama dan Perang Dunia II mengungkapkan
perlunya perjanjian hak asasi manusia
universal.
Настройки
▼ Pada

Orang tua, elit atau pemimpin dilakukan manajemen sosial,

tahun 1941, Franklin Ruzvelt dalam pidatonya,

orientasi atau disorient seseorang atau orang secara paksa,

"Negara Persatuan" meminta dukungan dari empat

uang dan kebijaksanaan dalam berbagai proporsi,

kebebasan esensial: kebebasan berbicara, kebebasan

memberikan kesempatan bagi pemerintah atau dalam
periode krisis masyarakat yang tersisa dari populasi manusia
untuk diriorganisasi. Pada periode krisis masyarakat sering
muncul petualang yang ditipu hidup dengan tangannya .

beribadah, kebebasan dari keinginan dan kebebasan
dari rasa takut. Hal ini memberikan dorongan baru
untuk pengembangan hak asasi manusia sebagai
kondisi yang diperlukan untuk perdamaian dan
mengakhiri perang.

Dari masyarakat kanibal, yang entah bagaimana bergaul

Ketika masyarakat menjadi sadar akan kekejaman

bersamasama, untuk konsep hukum modern yang

yang dilakukan oleh Nazi Jerman, menjadi jelas

dikembangkan masyarakat dengan menghormati martabat

bahwa Piagam PBB tidak akurat mendefinisikan hak

manusia dan praktek datang jalan sejarah yang panjang.

asasi manusia. kesepakatan universal menjadi penting

Pada waktu yang berbeda orang mengandalkan pada mata

untuk Hak Asasi Manusia.

pelajaran para dewa, dukun, keluarganya dan suku, wilayah
dan agama, maka dengan kebangsaan dan negara real dan
ideologi. Sekarang ada fokus pada budaya konsumsi dan
perdagangan. Pada saat yang sama, sosial kurang dipahami

PERNYATAAN UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA
diadopsi pada sesi ketiga dari resolusi Majelis Umum
PBB 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

dan ditetapkan untuk masingmasing daerah dan

Pasal 1.

masyarakat daerah. Pada saat yang sama 85% dari

Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam

penduduk hidup sedemikian rupa sebagaimana mestinya

martabat dan hakhak. Mereka dikaruniai dengan akal

untuk semua makhluk hidup  tanpa bersengketa, tidak

dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu

reflektif, tidak menganalisis tindakan mereka.

sama lain dalam semangat persaudaraan.

Di negara kita kebanyakan orang setelah runtuhnya rezim Soviet, total tidak memperoleh sistem bimbingan ilmiah

...

modern, melainkan diserap fragmen yang berbeda, sering salah, konsep dan ide. sistem nilai mereka dipenuhi dan
berubah bahkan selama seminggu. Hal ini terutama terlihat dalam hal perjuangan politik, ideologi dan ekonomi dari
kompetisi, jika diperlukan untuk memanipulasi massa dari daerah atau negara tertentu. Tanggal tengara utama
sosial abadi bagi semua masyarakat dari kelompok tiga orang sampai kerajaan barubaru ini ada  adalah subordinasi

Pada tahun 1993, Rusia mengadopsi konstitusi, yang
meletakkan dasardasar perlindungan martabat
manusia, hakhaknya, kebebasan dan kepentingan
sah.
...

raja saat, Kaisar, pemimpin, presiden, komandan, bos, suami, bab, pemimpin ... atau sumpah bersyarat ketaatan

7 Desember 2000 Parlemen Eropa sungguhsungguh

tidak perlu diragukan lagi atau dengan perjanjian dalam berbagai variasi sampai pekerjaan dan mereka seharusnya

menyatakan Piagam Hak Fundamental dari Uni

menerima, memahami dan membangun sikap toleran mereka kepada orangorang atas dasar realitas yang ada.

Eropa.

Saya berharap bahwa di masa depan, orang akan dapat melunakkan hubungan subordinasi dan entah bagaimana
mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemimpin.

Hari ini, pada awal abad XXI, kedua Pencerahan

Menurut pendapat saya, penduduk Rusia memiliki tingkat tinggi inersia sosial, hidup seolaholah di masyarakat

muncul. Komunitas ilmiah, setiap orang perlu untuk

Soviet, kata pola siaran televisi dan difokuskan pada para pemimpin yang berkuasa. Saya percaya bahwa kekuasaan,

berpartisipasi dalam pelaksanaan deklarasi martabat

Soviet, kata pola siaran televisi dan difokuskan pada para pemimpin yang berkuasa. Saya percaya bahwa kekuasaan,
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uang dan pengetahuan tentang hari ini terus terkonsentrasi di vertikal federal kekuasaan, dan pada elit regional, dan

berpartisipasi dalam pelaksanaan deklarasi martabat
manusia dengan teknologi yang tepat
dan metode
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lokal dan birokrasi, dan penduduk tetap miskin, yang lemah dan tidak berpendidikan. Hal ini didirikan tradisi sosial,

layak kehidupan setiap orang di Bumi. Hal ini

junior senior yang perpajakan, berbatasan dengan operasi sukarela. Hal ini dimungkinkan tidak hanya karena

diperlukan untuk menjamin pembangunan

kurangnya transparansi dari perhitungan; menulis tentang hal itu, mengatakan, " menegaskan ilmu " ... dan transisi

berkelanjutan dari setiap orang dan masyarakat

ke pembangunan berkelanjutan dari Rusia tampaknya muncul setelah langkah kemahakuasaan klan daerah, ketika
rasio kekuasaan, uang dan elit pengetahuan dan penduduk akan 50 x 50. Anda dapat mengambil output dari
ilmuwan, bahwa manusia sebagai asal hewan sosial menyelesaikan tahap dari monyet, tapi cukup sesuai dengan
komunitas sosial, waktu setempat, di banyak negara belum berkembang, dan proses ini mungkin hanya di tahap

transisi yang mulus dari negara otoriter kepada orang
orang pemerintahan sendiri.
Penulis dan editor website menawarkan sistem
pribadi setiap orang yang jelas tentang nilainilai

awal. Dalam hal ini, tren sosial dan massa orang tidak memahami masalah kemajuan dengan berpartisipasi di

koordinat (nilainilai kemanusiaan) berdasarkan pada

dalamnya karena keadaan, dan secara radikal mengubah tradisi sosial bagi mereka berbahaya. kebuntuan ini untuk

manfaat dari konsep sebagai alat umum untuk

sejumlah kecil orang berpikiran progresif di Rusia  untuk berjalan diamdiam sistem atau berdiri dengan poster di

memperbarui bangsa, komunitaskomunitas lain dan

piket.

kebahagiaan pribadi.

Evolusi kompleksitas sistem sosial, tren pengembangan masyarakat pasti akan menyebabkan munculnya kekuatan
kekuatan di antara penduduk  massa hubungan horisontal atas dasar martabat manusia akan membangun beberapa
non vertikal berdasarkan hukum dan etika, dengan mempertimbangkan faktor multikultural. Sudah hari ini, untuk
pengembangan damai masyarakat yang berkelanjutan, koeksistensi budaya, membentuk umum dan jelas untuk
setiap sistem nilainilai kemanusiaan, solidaritas dan partisipasi dari semua orang dalam urusan masyarakat 

Perang selalu diizinkan untuk memiliki akumulasi
kesalahan masa damai, dipadamkan dengan aktivitas
manusia yang berbahaya. Semua perang, termasuk
dingin  bencana sosial masyarakat takterarah masih
faktor pembangunan, membangun komunitas. Gulag

menutup atau tinggal di ruang virtual mereka dan orang, dan negara tidak efisien. Melalui pendidikan dan teknologi

dan Holocaust tidak harus diulang.

yang universal tumbuh kekayaan dan populasi pengetahuan. Mencapai stabilitas sistem sosial yang kompleks akan

Ini adalah waktu untuk Pencerahan kedua, revolusi

merangsang keinginan setiap orang untuk nilainilai kebahagiaan, sehingga meminimalkan kerugian dan

ilmiah dan kemanusiaan, ketika orientasi nilai

pemanfaatan sumber daya yang langka dalam perekonomian.

berdasarkan martabat bidang hak asasi manusia

Pada abad XXI tren pemisahan manusia dari konsep kuno dari hubungan vertikal antara negara, suku kolektif dan

alami akan disertakan dalam setiap teknologi

sebagainya, menggantinya dengan hukum dan standar etika menghormati hakhak mereka, kebebasan dan

kebahagiaan manusia, menjamin pembangunan

kepentingan sah. Baru lahir lain kualitas manusia  berorientasi dan nilai dalam koordinat geografis, hanya mulai
menunjukkan. Lahir dan ilmu kognitif, dan teknologi dari penggunaannya untuk penciptaan komunitas baru dan
kehidupan bahagia individu.
Hari ini di Rusia hampir tidak menciptakan solidaritas baru berdasarkan orangorang dengan martabat dan nilai

berkelanjutan masyarakat.
Di Rusia, sejarah baik masyarakat dan hak asasi
manusia, keuntungan yang insidental. Pada abad XX
yang disebut pihak berwenang Soviet hampir

orientasi manusia, yang akan mempertemukan keluarga, profesional, masyarakat dari bunga dan sel primer

sepenuhnya terhapus tidak hanya konsep, tetapi juga

masyarakat sipil lainnya. Saya percaya bahwa pada akhir abad XXI akan digunakan pribadi perhitungan kuantitatif

rasa harga diri. Orang Soviet atas dasar semua total

dari tingkat nilai seseorang, dengan mempertimbangkan genom orang tertentu, untuk membuat transisi kualitatif

mengangkat "kebanggaan sendiri."

dari Homo sapiens ke orang berorientasi nilai.

Baik konstitusi Soviet 19181978 tidak termasuk

Pria dan masyarakat selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dari jenisnya aktivitas, kadangkadang disebut

dalam artikel mereka bahkan satu kata dengan akar

sebagai makna hidup. Namun, faktor ini jika dan akan menghitung pernah, pasti menjadi sedikit seperti lokomotif

"layak." Konsep martabat manusia telah dimasukkan

8% atau bahkan kurang. Dan tingkat ini adalah selama berabadabad untuk etnis dan sepanjang hidup kita masing

di Rusia 1993 Soviet Konstitusi tahun.

8% atau bahkan kurang. Dan tingkat ini adalah selama berabadabad untuk etnis dan sepanjang hidup kita masing
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masing, apa yang dia tidak akan melakukannya. Kegiatan manusia sering tidak berguna, tetapi sebagai karya mesin,
yang penggunaan akal kadangkadang guru.
Dalam perjalanan industrialisasi (Art Nouveau), ratarata tingkat pendidikan politeknik publik telah dicapai,
diwujudkan dalam pemahaman proses fisik massa, pasukan, kerja, energi .... Menurut pendapat saya, di banyak

di Rusia 1993 Soviet Konstitusi tahun.
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Konstitusi Rusia
Kami, orangorang multinasional Federasi Rusia,
disatukan oleh nasib umum di tanah kami,
membangun hak asasi manusia dan kebebasan,

negara abad kedua puluh, masyarakat hidup sederhana, di bawah kekuasaan aktivitas idiot passionaries keturunan

perdamaian sipil dan kesepakatan, memelihara

teori ethnogenesis Lva Gumilova , dan hari ini mayoritas energi tidak terkendali . Ini adalah khas dan Rusia: sering

kesatuan negara historis didirikan, berangkat dari

merusak para pemimpin mereka sendiri dari orang, dan tidak penakluk  barbar. dunia telah mencapai batas

prinsipprinsip yang diakui secara universal

pembangunan yang intensif. Dalam perkiraan saya, sejak akhir 60ies di Uni Soviet dan di negaranegara dunia

kesetaraan dan penentuan nasib sendiri bangsa,

sosialis sebelumnya, dengan latar belakang Partai Komunis utopis berencana telah dibentuk masyarakat pidana

menghormati memori dari nenek moyang yang telah

hukum saat ini dan akal sehat, dan setelah runtuhnya Uni Soviet, struktur perusahaan, beberapa melibatkan asing

disampaikan kepada kita cinta dan hormat untuk

dan perusahaanperusahaan transnasional telah tumbuh, dikalikan dan ditangkap Rusia: mengirimkan wakilnya
untuk Pemerintah dan sebagai deputi ke DPR dengan tiket yang dibeli dari pihak atau set sopan dari rekomendasi
yang relevan d, hingga tesis doktor ilmu apapun.
Untuk perusahaan, utama hal  keuntungan dan Eropa telah datang bersamasama untuk menyederhanakan gerakan

tanah dan iman yang baik dan keadilan,
menghidupkan kembali kenegaraan berdaulat Rusia
dan menyatakan ketegasan dasar demokrasi, berjuang
untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran
Rusia , Proceeding dari tanggung jawab Tanah kami

ideide, orang dan modal, dan pembangunan berkelanjutan prioritas perusahaan Uni Eropa. Namun, dalam

sebelum generasi sekarang dan masa depan,

perjalanan Uni Eropa memiliki banyak kesulitan.

mengenali diri kita sebagai bagian dari masyarakat

Dalam masa transisi di Rusia, mungkin KGB, sekarang FSB memainkan peran penting dalam mengatur negara dan

dunia, mengadopsi KONSTITUSI FEDERASI RUSIA.

mencoba untuk mendapatkan lebih dari perusahaan, yang sejarahnya membentang di depan mata kita. Saya percaya
bahwa metode ini transisi, versi Rusia pembentukan tata kelola perusahaan .

Pasal 21

Rusia saat ini, kebutuhan untuk melek universal nilainilai sebagai dasar untuk hidup dalam masyarakat informasi.

1. Manusia martabat harus dilindungi oleh negara.

Oleh karena itu perlu, dan peningkatan konstan kesejahteraan penduduk, dan terutama bagian pusat. manajemen
sosial di semua tingkatan perlu untuk mempromosikan hubungan horisontal solidaritas bagi orangorang di
komunitas yang berbeda, memberikan kontribusi pada pelatihan personil untuk manajemen modern dari negara dan

Tidak ada yang bisa menjadi dasar untuk
pengurangan nya.
2. Tidak seorangpun dapat mengalami penyiksaan
atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau

kerjasama di perusahaanperusahaan di seluruh dunia untuk mengimpor dari luar negeri, ahli teknologi dan modal.

merendahkan atau hukuman. Tidak ada satu harus

Rusia selama transisi ke postmodern bisa untuk penyimpanan ibukota negaranegara tetangga dan negaranegara

dikenai tanpa persetujuan bebas untuk medis, ilmiah

kolaborasi dikembangkan tidak memiliki kekuatan besar dengan rudal dan negara supranasional nyaman dengan

atau eksperimen.

sistem perusahaan yang dikembangkan, sebenarnya bersatu dengan link transnasional mereka dengan Uni Eropa dan
seluruh dunia berorientasi nilai.
minoritas langsung mendikte ceritanya, pilihan kontrol melalui demokrasi di Rusia tidak terjadi, dan penduduk
berbasis nilai diri hanya membuat jalan ke dalam pikiran dan dalam praktek, negaranegara belum berkembang. Dan
di sini Rusia memiliki kesempatan untuk tidak menyeret ekor Barat (yang tidak buruk), dan mencapai tingkat yang
sama seperti negaranegara maju, terus berkembang tidak hanya tentara, ekonomi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga
penduduk berorientasi nilai.

Komentar untuk seni. 21
Martabat individu, seperti yang dinyatakan dalam
Pembukaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil
dan Politik, adalah properti yang melekat dari semua
anggota keluarga manusia, dari mana berasal semua

penduduk berorientasi nilai.
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Dalam dunia sekarang ini setelah runtuhnya kerajaan dan transformasi rezim otoriter abad kedua puluh, akhir

hakhak asasi dan yang berdasarkan kemerdekaan,

"perang dingin", revolusi ilmiah dan teknologi, dan era ekonomi liberal dari negaranegara maju dicairkan miliaran

Martabat  hak milik dapat dicabut sebagai nilai

orang, massa dibebaskan untuk hidup dalam lingkungan yang baru datang postmodern . Untuk pembentukan

tertinggi, membentuk dasar dari pengakuan dan rasa

komunitas setelah demokrasi dan liberalisme (yang stabil, pembangunan tidak cepat karena pengolahan bahan baku,

hormat dari semua hak dan kebebasan (MK

dan melalui inovasi dan meningkatkan setiap orang) diperlukan basis baru dan pedoman untuk membangun
kebahagiaan pribadi dan sosial. Sekali lagi, sejarah sosial, namun untuk pertama kalinya pada skala global telah
mulai menggantikan dewa, kepala, pemimpin, reevaluasi otoritas moral, otoritas kekerasan, uang yang tidak adil
atau meragukan pengetahuan, ideologi dan tradisi sosial usang lainnya.
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keadilan dan perdamaian di dunia.

penghakiman 27 Juni 2000 N 11P // SZ Federasi
Rusia 2000. N 27. Pasal 2882 ..) Dan milik itu terlepas
dari bagaimana dia dan orangorang di sekitar mereka
melihat dan mengevaluasi kepribadiannya. Oleh
karena itu, tidak peduli seberapa membuktikan

Di masa mudanya, selama propaganda terus menerus, orangorang Soviet saya tampaknya cukup komunitas yang

dirinya pria, apa pun kualitas, termasuk negatif, ia

layak manusia modern, yang tidak memiliki sedikit kebebasan tindakan. Namun, aku salah. Orangorang Soviet telah

mungkin memiliki, Negara dan wewenangnya wajib

ternyata kaleng, mode masyarakat beku monarki absolut dan kediktatoran Bolshevik; tidak kanibal, tetapi

untuk sepenuhnya memastikan kondisi nya untuk

masyarakat tidak sekuler. Mungkin pembongkaran besarbesaran konsep, termasuk beberapa kasus kanibalisme di

realisasi semua hak, memastikan martabat manusia.

Rusia mungkin 100 tahun lagi. Upaya yang diperlukan elit, misalnya, rencana lima tahun penghapusan literasi

Pastikan martabat manusia  itu berarti pertamatama

informasi bagi masyarakat yang tinggal dalam masyarakat pengetahuan modern. Ternyata, orangorang muda harus

untuk memperlakukannya bukan sebagai obyek

didorong untuk membangun elemen masyarakat baru, untuk menunjukkan gambaran hidup yang benar, agar tidak
jatuh ke dalam syok dari makan hidup atau kiasan tetangga atau disorientasi dan sekarat relatif mencari kebahagiaan
di luar masyarakat pascaindustri.

pengaruh pada bagian dari negara, serta entitas yang
sama yang dapat membela hakhak mereka dengan
segala cara tidak dilarang oleh hukum (Bagian 2, Pasal
45 dari Konstitusi ..) Dan berdebat dengan

Di Rusia, di negara paling kaya sumber daya di dunia, setelah runtuhnya, defrost dan reentry masyarakat Soviet

pemerintah di wajah setiap organnya (penghakiman

melangkah transisi. orang yang masuk akal ditentukan kedaulatan Rusia dalam Konstitusi 1993, menciptakan

Mahkamah Konstitusi 3 Mei 1995 N 4P // SZ

sebuah cetak biru untuk masa depan, tetapi tidak mengajarkan orang untuk menggunakan kesempatan baru untuk

Federasi Rusia. 1995. N 19. Art. 1764).

membangun kebahagiaan mereka dan orangorang tetap bingung dengan unsurunsur dari sistem komando
administrasi gagal, kecambah demokrasi, kejahatan baru, etika baru, dan lainnya semua jenis faktor peradaban
modern. orang bingung melanjutkan, seperti pada masa lampau, untuk mencari kebahagiaan pribadi dan umum,

Boris Mayorov I.  situs editor dan penulis proyek

mendapatkan tangan Anda pada, selain upah rendah, setara impersonal properti  voucher yang telah dilempar ke

menunjukkan bahwa eksodus massa dari populasi di

angin populasi tidak siap.

sebagian besar negara di chimera dan ideologi

Menurut Indeks Pembangunan Manusia PBB ( HDI ) hari ini bervariasi di Rusia di bidang 55 dari 169 negara. Yaitu
warga Rusia tetap miskin, dikelilingi oleh kekayaannya (tidak bisa, tidak punya waktu pada abad kedua puluh untuk
mengembangkan ekonominya atas dasar sistem komando), tidak bisa pergi pada pencarian untuk pembangunan
kebahagiaannya. PBB telah membentuk 20 Maret 2012 Hari Internasional Happiness : Peringkat Rusia untuk

dimulai di era modern globalisasi. Setiap bangsa
mulai mengambil berbasis bukti oleh PBB, nilainilai
berdasarkan pada konsep "martabat manusia" bahwa
pada abad XXI akan menjadi aksioma kesadaran
publik, awal perhitungan pembangunan berkelanjutan

kebahagiaan di PBB melaporkan sejauh ini kecil.

dan peradaban manusia, nilai utama masyarakat

Peracikan kemiskinan materi dari masyarakat, tidak terkendali media dengan inersia terus memaksakan lingkungan

dalam setiap arti.

ekonomi dan politik jelas masyarakat terus sadar, sering tidak sadar, untuk memanipulasi sentimen publik,

Seperti sistem Descartes koordinat (x, y, z  semua

membentuk konsep budaya berdasarkan lagulagu dan tarian di atas panggung, dan es, target palsu lain untuk

orang tahu) dan sistem heliosentris, Galileo, akan

mendapatkan pria kebahagiaan yang hidup terus diukur kurang dari isi tas kecilnya.

memastikan perkembangan ilmu pengetahuan

mendapatkan pria kebahagiaan yang hidup terus diukur kurang dari isi tas kecilnya.
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memastikan perkembangan ilmu pengetahuan

Pada waktu kita, telah ada kebutuhan untuk memperbarui semua tingkatan makna sosial dan kemanusiaan dari

kehidupan setelah Nouveau (kapitalisme) perlu

kehidupan dan jika mereka tidak dirancang dan praktis dirancang, setelah pengembangan barangbarang publik dan

membersihkan setiap sistem manusia modern dari

makna revolusi ilmiah dan teknologi, gadget waktu kita di dunia global ini dapat terjadi serangkaian bencana sosial

dimensi sosial. Untuk berada dalam tradisi

karena hilangnya titik referensi sekarang berkembang dan mengembangkan masyarakat.
Runtuhnya cara tradisional (dari orientasi dalam kehidupan) telah di masa lalu, tetapi tidak pada skala global. Saya
kira bahwa kompleksitas situasi ini disebabkan ketidakmungkinan pengulangan sejarah sosial negaranegara maju
berkembang.
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modern dan teknologi, hari ini untuk
modernisasi

memperbaiki dan undangundang khusus untuk
setiap lokasi dan komponen kuantitatif nilai dari
keranjang konsumen dengan nilai diasuransikan dari
setiap kehidupan manusia. Pada titik ini, akhir 2010,
sistem umum pengukuran ilmiah sosial tidak ada.

tantangan modern  tantangan pembangunan berkelanjutan manusia, masyarakat, Rusia dan semua negara (tanpa

Saya berharap bahwa martabat semua orang,

perkembangan spontan dari ekonomi uang, stagnasi, tanpa tersentak dan pengereman mendadak, tanpa perang dan

matahari di atas kepalanya dan direkomendasikan

revolusi) saya mengusulkan untuk mulai memecahkan sekarang setiap orang di jarijarinya sendiri sepuluh orientasi

oleh perhitungan nilainilai untuk setiap orang di

nilai berdasarkan martabat manusia. Pada saat yang sama Anda ingin memasukkan metode ahlidigital

tahuntahun mendatang akan menjadi dasar dari

kebahagiaan manusia dalam perhitungan masingmasing smartphone, menghubungkan melalui super komputer

hubungan sosial, dan sketsa saya di daerah ini akan

dengan sistem dasar koordinat kehidupan manusia: heliosentris, geosentris, sosialekonomi (publik, sipil, swasta).

bermanfaat bagi pengikut saya.

Saya mengusulkan hari ini sepuluh nilai orientasi untuk memecahkan masalah kebahagiaan seseorang sendiri,
keberlanjutan masyarakat apapun dari keluarga ke negara, evaluasi dari setiap pemerintah langkahlangkah dalam
kebijakan dalam dan luar negeri. Kepentingan nasional orangorang di usia pascaindustri kami harus berkembang ke

Kita harus menjauh dari kerelawanan di negara
bangunan dan masyarakat sosial dadakan dan
pemerintah daerah dengan tindakan kotak dan jalan
jalan setiap pemukiman.

dalam nilainilai universal rakyat dan seluruh umat manusia dari Bumi. Itu adalah bangsa politik dan etnis dan

Hari analisis dan kesimpulan dari kesalahan tragis

kepentingan nasional berubah menjadi nilainilai masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan kebahagiaan perlu dan

fasisme, komunisme, dan delusi luar pertumbuhan

cukup dari setiap orang di sebuah wilayah tertentu.

liberal dari masingmasing negara dengan

Pada abad XXI itu akan dicapai literasi informasi universal, manusia saat ini harus menawarkan seperangkat sistem,

mengorbankan lingkungan dan ideide utopis orang

pengetahuan dan keterampilan yang akan memungkinkan dia untuk mengidentifikasi dan merumuskan terutama

selama milenium terakhir yang dibutuhkan.

memiliki hak, kebebasan dan kepentingan sah untuk mempertahankan nilainilai mata pencaharian yang

Kepemimpinan diperbarui, teknologi, masyarakat

berkelanjutan. Secara khusus, digital, daripada metode jelas dan teknik harus di manamana untuk menawarkan
satu set yang cukup alat informasi, yang menunjukkan bagaimana menggunakannya sesuai dengan standar hukum
dan etika dari sebuah wilayah tertentu. Bahkan saat ini, perlu untuk mendigitalkan teknologi, meresmikan dan
menawarkan untuk setiap metode orang mengatasi kebanyakan situasi dalam hidup, banyak nyaman nilai

berorientasi nilai berkelanjutan memungkinkan
manusia untuk menghindari perang dan
memperpanjang kehidupan masyarakat dan seluruh
peradaban manusia nyata untuk kepunahan semua
wajar dan tinggal di dekat kematian biologis dari

transparan orientasi dengan detail yang diperlukan untuk setiap nilai dan jelas hubungan atas dasar martabat

planet Bumi dan kematian berikutnya dari varian ini

manusia.

alam semesta.

Hari ini, mayoritas tidak membaca sastra besar, tidak mencari dan tidak membuktikan referensi berharga bagi
hidupnya, tidak mungkin untuk memiliki waktu untuk mengembangkan peralatan baru, mesin dengan kontrol
program, atau komputer genggam. manusia modern tidak cukup, dan demokrasi, dan nilainilai dasar  kebebasan.
Untuk modernisasi masyarakat ini harus memperhitungkan dan menerapkan semua hak, kebebasan dan kepentingan
sah atas dasar martabat manusia, yang akan memberikan dasar yang kuat untuk semua bidang interaksi sosial,

sah atas dasar martabat manusia, yang akan memberikan dasar yang kuat untuk semua bidang interaksi sosial,
Переведено на индонезийский
Показать исходный текст
hubungan vertikal dan terutama horisontal dalam masyarakat yang belum berkembang sejak zaman perbudakan di
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Rusia sampai hari ini: di mereka tidak perlu. Semua jenis peringkat, diawetkan di Rusia sejak Peter Agung kali, maka
perlu mengubah kode etik dan aturan atas dasar kondisi sosialekonomi masyarakat atau sekelompok orang. Saya
kira bahwa di dasar aturan hukum tidak akan diambil kehidupan masyarakat, dan supremasi martabat manusia.
kalender diperbarui akan dibuat di Rusia dan bagi banyak negara secara terpisah. Penduduk berpisah dengan banyak
kesalahan dari budaya masa lalu dan memperoleh landmark modern.
sistem koordinat pribadi berdasarkan martabat manusia, dan dalam waktu dekat dan dalam pandangan genom
setiap orang harus dilaksanakan di manamana dalam pikiran publik dan dalam waktu dekat menjadi dasar
metodologi sosial, metode dan pemodelan matematika dari negara dan gerakan sosial peduli. Dalam hal ini,
kesuksesan akan tergantung pada proporsi dan tingkat daya, peraturan moneter dan pendidikan hubungan sosial.
Dengan demikian setiap martabat manusia sadar adalah faktor pendorong pemerintahan sendiri. Ke Eropa dan Rusia
jatuh ke dalam kekacauan oleh alam dan bebas dari pembagian harta dari bekas Uni Soviet dan pemukiman kembali
kedua orangorang yang kita lihat dalam waktu kita, perlu untuk meresmikan dan teknologi untuk menghubungkan

Hari ini, bagaimanapun, banyak hal di tangan kita!

kepentingan dan sumber daya nasional dalam sistem koordinat ini untuk realisasi nilai ekonomi, budaya manusia

Selain gambar utama seseorang nilainilai dari 3 jari,

asli dan kebijakan sosial, untuk proses pemerintahan dan interaksi manusia adalah matematis transparan, wajar dan

saya sarankan untuk semua orang yang ramah untuk

dapat diprediksi. Digitalisasi karya Earth berhasil dilakukan oleh Google , sebuah pengalaman yang mengesankan
dalam tubuh manusia diwakili dalam teknologi digitalisasi Google Tubuh tua Browser . Kemajuan lebih jauh akan
dihubungkan dengan formalisasi masyarakat dunia dalam proyek transnasional (bagian dari proyek dapat
diimplementasikan dalam Skolkovo, untuk mengimbangi kejahatan dan korupsi lag diperburuk dalam demokratisasi

setiap gambar individu dari penciptaan dan retensi
kebahagiaan dalam sistem nilai koordinat atas dasar
martabat (dihubungkan dengan dua tangan) 10 nilai
orientasi (10 jarijari kedua tangan).
tidak bisa menyerah  kebahagiaan akan hilang.

masyarakat, yang ditunda dalam kondisi mendekati 90 tahun keruntuhan ekonomi, Rusia). Namun, kali mendikte
kebutuhan untuk penciptaan dan implementasi di Rusia dan hubungan sosial pascademokrasi.

Google+

Dalam hal ini, sekarang perlu untuk memberikan tingkat minimum pendidikan untuk memahami setiap orang
perbedaan antara yang berbeda sistem koordinat dan waktu: astronomi, geosentris, lokal, sosial, pribadi. Sebagai
contoh, seseorang di masa kecil, remaja dan kedewasaan berada dalam berbagai waktu pribadi. Komunitas planet kita
hidup dalam waktu sosial mereka dan Bumi  Matahari punya waktu astronomi dan kalender. Kegiatan periodik
Matahari tidak hanya tergantung crosscut untuk cincin tahunan pohon, tetapi juga generasi yang berkualitas. Hak,
kebebasan dan kepentingan sah memperoleh sendiri setiap generasi, tetapi pada tingkat yang berbeda. Kita tidak bisa
membiarkan satu generasi rudal, dan generasi lain kelalaian, keyakinan kolektif atau pribadi pemimpin nasional
aplikasi. Kita tidak harus membiarkan munculnya negaranegara ketiga dengan persenjataan nuklir dan memimpin
Perang Dingin nya, atau peluncuran satelit: misalnya, pemimpin penggemar musik melalui penjualan hutan di
sekitar suku Amazon untuk menyiarkan lagulagu tentang pemimpin. Saya percaya bahwa memimpin saat produktif,
jika didasarkan pada tidak dapat diganggu gugat martabat manusia: terbuka, didistribusikan secara universal dan
cepat; Ini tidak menghambat aktivitas dan mempromosikan nilai orientasi manusia untuk pembangunan
berkelanjutan.
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berkelanjutan.
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kecepatan saat ini proses sosial berikut tingkat perubahan menengah . peradaban modern membutuhkan perhatian
konstan dan populer dengan orientasi nilai manusia, termasuk saatnya untuk masuk, dan kalender tunggal untuk
penduduk bumi.
Misalnya, tidak ada yang berpikir, tapi mungkin untuk pembangunan berkelanjutan dari Kaukasus ada tidak harus
diperluas industri dan demografi, serta di Cina, memperkenalkan batas yang jelas untuk semua orang dan
menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda di daerah padat penduduk daerah berkembang dari Rusia dan seluruh
dunia. Namun, pemerintah daerah di daerah berkembang harus diperkenalkan segera. Bagi saya dan vektor
pembangunan Moskow  pertanyaan besar. Moskow  metropolis benua. Modal kami tidak ditiup angin laut sebagai
New York dan karena itu moralitas, hukum sosial, kode etik dan kelompok sosial perusahaan, tradisi Moskow dalam
pemisahan agama dan negara harus lebih dapat diandalkan. Penting saat ini adalah prinsipprinsip keterbukaan dan
kecukupan anggaran dan kontrol daya di Moskow, menghasilkan melalui saluran media tindakan seperti seluruh
Rusia.
Jika kita berasumsi bahwa Rusia modern yang tertinggal negaranegara maju di Eropa selama 100 tahun, masyarakat
kita hari ini, pada tahun 2010, bagian dari daya tarik band untuk urutan tertentu dari populasi (dengan tren dari
Italia dangkal atau lebih buruk, fasisme Jerman dengan fiksasi pemimpin). Orang tetap miskin, tidak memadai
untuk kekayaan nasional dan sesuai dengan inersia sosial, dengan tidak tahu diri, akan terus butuhkan dalam kepala
dan pemimpin, mengikat kekayaan pribadinya untuk jumlah rudal dan hulu ledak, untuk nomor dari sapi, babi dan
indikator yang tersebar seperti era awal modernisasi . Oleh karena itu, para pemimpin ilmiah dan politik, elit
ekonomi, semua orang yang masuk akal harus terampil dan hatihati menerapkan langkahlangkah manajemen
sosial dalam periode pembangunan kita, untuk menawarkan pusat diperlukan konsentrasi inisiatif sosial, terus
menerus mengurus meningkatkan tingkat material dan sosial budaya, menanamkan kemandirian dan toleransi
penduduk, konsep kedaulatan pribadi dan mata pencaharian yang berkelanjutan di ibukota hari ini dan setelah
kapitalisme telah datang ke negaranegara maju. Misalnya, tidak memiliki cukup uang: kebahagiaan dapat
ditingkatkan dengan mengorbankan cinta, pengetahuan, pekerjaan atau nilainilai lain (lihat gambar), tanpa
melupakan bahwa faktor utama untuk pria  wanita dan sebaliknya bagi perempuan  lakilaki. Transisi ke orientasi
nilai dari populasi dalam waktu dekat mungkin mulai pada orang muda menyerah bir dan rokok, dan populasi orang
dewasa dalam hubungan horisontal yang luas mulai menerapkan hukum dan nilainilai etika dalam hubungan satu
sama lain di rumah dan di tempat kerja, menciptakan ekonomi postmodern. Dalam masyarakat ini dengan martabat
manusia berakar dalam mentalitas orangorang lebih nyaman untuk memulai untuk menempatkan melalui personil
Angkatan Darat (frame sebelumnya ada yang ditempa untuk kediktatoran proletariat dan sistem komando
administrasi, dan sekarang ada hubungan vertikal mendominasi), yang dapat bertindak sebagai generator warga
dengan denominasi yang dilindungi untuk masyarakat baru. Kesenjangan antara orang yang berkuasa, uang dan
pengetahuan akan selalu meratakan standar hukum dan etika. Saya percaya hak untuk masuk ke dalam undang
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undang tentang partai politik tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kebutuhan untuk penelitian dan analisis dari pusat
manajemen sosial.
Penulis percaya bahwa di era modern globalisasi, aksi sosial universal dan pemahaman sumber daya energi terbatas,
dimulai eksodus massal dari populasi semua negara di chimera dan ideologi. Setelah ilmiah dan teknologi revolusi
kemanusiaan akan bertahan ilmiah dan kemanusiaan. Setiap orang, masyarakat, orang akan mendapatkan sistem
nilai wajar berdasarkan konsep "martabat manusia" bahwa pada abad XXI akan menjadi aksioma kesadaran publik,
konstan dalam alatalat edemokrasi, sebagai dasar untuk penilaian dan perhitungan pembangunan manusia yang
berkelanjutan, daerah masyarakat, dan masingmasing negara.
Descartes memperkenalkan sistem koordinat untuk ruang x, y, z, dan ini dari
kursus sekolah semua orang tahu, tetapi hanya sedikit orang memahami bahwa
pembentukannya berlangsung selama setidaknya 1.000 tahun, sejak nenek
moyang kita setelah penemuan bilangan lebih dari 1000 tahun tidak
memasukkan nomor Oh, yang membentuk dasar dari dirinya.
Seperti Descartes sistem koordinat untuk memastikan perkembangan ilmu
pengetahuan modern dan teknologi, hari ini untuk menilai langkah pertama
membangun kehidupan yang bahagia setelah Nouveau (kapitalisme)
diperlukan untuk Humaniora dan dimengerti untuk setiap sistem dari dasar
pengukuran sosial martabat manusia. Dalam hal ini, tiga landmark
konvensional (channel) pada kekuatan manajemen sosial (kebijakan), uang
(ekonomi) dan pengetahuan (science) harus dilengkapi dengan setara lainnya, transparan, dimengerti dan untuk
sistem publik nilai (userfriendly sistem koordinat ). Dalam hal ini, hari ini kita harus memahami bahwa gaya (self
organization), uang, dan kecerdasan (pengetahuan) masyarakat tidak tumbuh secara linear, mereka siklus gelombang
objektif yang akan segera ditemukan. Ini berarti bahwa setelah pengembangan masyarakat adalah periode sangat
mungkin penurunan, yang membutuhkan hubungan diandalkan untuk melindungi masyarakat bahkan dari
penghancuran diri. Setiap tindakan sosial saat ini dapat diperkirakan dengan jari. Para elit yang berkuasa di banyak
negara memiliki lebih banyak kekuatan, uang dan pengetahuan dari oposisi atau penduduk. Hal ini berlaku untuk
Rusia, yang tidak berangkat dari perangkat vertikal masyarakatnya, tinggi periode Soviet perkembangannya.
Setiap orang dari masa kanakkanak perlu untuk menumbuhkan rasa hormat untuk diri mereka sendiri dan orang
lain, orientasi nilai: partisipasi warga dalam urusan lokal dan politik, baik secara independen dan sebagai bagian dari
masyarakat setempat pada tingkat horisontal, dalam hal keluarga dan dalam ekonomi lokal, untuk melampirkan diri
organisasi dan masyarakat lokal etika sekuler, disesuaikan untuk setiap kelompok usia.
Untuk komunikasi seharihari antara orangorang dalam keluarga untuk semua bangsa di dunia menawarkan versi
sederhana dari pemahaman yang sama tentang nilainilai kemanusiaan berdasarkan pada telapak setengah terbuka
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tangan Anda (tinju) dan tiga jari. Mudahmudahan, simbol ini akan menjadi elemen budaya informasi dari semua
orang. Lebih software yang kompleks dan model informasi dari kebahagiaan kalkulator pribadi mengusulkan untuk
mengembangkan untuk perangkat mobile pribadi. ponsel smartphone dalam waktu dekat akan terhubung tidak
hanya dengan peta daerah, tetapi juga ke database sosial yang relevan, yang sekarang booming.
Hal ini jelas bahwa
sistem politik dari
masyarakat
pembangunan
berkelanjutan pada
tahap pertama akan
terdiri dari tiga bidang
hubungan sosial, dari
tiga arah utama
(pihak), yang meluas
energi sosial: lingkup
kekuasaan, uang dan
pengetahuan. Semua
bidang berpotongan
dan memiliki
komponen umum atas
dasar martabat manusia dan semua ini akan meningkatkan nilai setiap orang, kebahagiaan pribadi dan
kesejahteraan seluruh masyarakat, bangsa politik, orangorang dari Commonwealth sejauh yang diperlukan. Partai
politik dari waktu dekat tidak akan bergantung pada doktrin atau keyakinan, dan bukan pada massa penduduk, dan
saran ilmiah dan sendiri sekolah ilmiah nasional, yang setidaknya akan ditentukan oleh hukum. Partai politik dari
waktu dekat bisa hanya didasarkan pada daya terbuka dan paritas sendiri dan nasional dan kemungkinan keuangan.
Di parlemen hukum pembangunan berkelanjutan akan tetap setidaknya tiga fraksi, yang akan dibentuk oleh pihak
bertindak secara independen dari bunga yang diterima dalam pemilihan umum, sebagai pemilih tidak dapat dan
tidak harus memiliki kesempatan yang luar biasa untuk pelanggaran pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang
sama melawan setiap kegiatan publik yang sah akan dihukum lebih berat daripada sekarang. Seperti sistem politik
tiga partai bisa dinyatakan di Rusia pada 20152017 tahun dengan Keputusan incumbent Presiden atau Majelis
Konstituante AllRusia selama 50 tahun dan itu akan memberikan keseimbangan kepentingan. Namun, proses sosial
seperti cuaca sementara hampir tidak diproyeksikan dalam jangka waktu kecil.
Saya percaya bahwa di seluruh dunia pengembangan lebih lanjut dari demokrasi yang ada atau rezim otoriter
berdasarkan perintah dari elit penguasa (atau klan birokrasi di berbagai tingkatan) terkonsentrasi di tangan mereka
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kekuatan, uang dan pengetahuan akan mengalir ke arah keseimbangan komponen ini. Ketidakseimbangan ini
mungkin menyebabkan, ilmu pengetahuan, sastra, musik, seni visual, tetapi juga gejolak berdarah, karena tidak
semua oposisi berkonsentrasi pada sastra atau lainnya latihan damai untuk mengecam rezim, yang pada waktu kita
adalah tanpa tanah ilahi. Contoh yang mencolok dari ketidakseimbangan ini menunjukkan dunia Rusia. Selamat
datang di bangsawan dan martabat mengabaikan lengkap untuk penduduk kekaisaran dan menciptakan seni klasik
dan pemberontakan Rusia.
Menariknya, Aleksandr Sergeevich Pushkin, telah berulang kali telah berjuang duel untuk kehormatan dan martabat,
dalam karyanya Putri Kapten Rusia MARTABAT kata kerusuhan tidak pernah diterapkan, meskipun komandan
benteng Mironov, dan Grinyov, dan Pugachev, secara tidak langsung ini properti asasi manusia dikaruniai .
MARTABAT Kata untuk menggambarkan sifat dasar seseorang tidak dalam karyakarya Perang Leo Tolstoy dan
Perdamaian, dan hanya dalam beberapa kasus, itu menyoroti sikap indah dari beberapa pahlawan besar dari novel.
Dalam pekerjaan A. I. Solzhenitsyna Gulag Archipelago MARTABAT ditemukan setengah dan hanya satu bagian
dengan katakata ini pada dasarnya "menyimpan sebelum kehancuran martabat manusia"  bagian keenam dalam
bab 1, di mana Aleksandr Isaevich menceritakan kehidupan pertama sosialis 30an diasingkan .
Edisi lengkap Vladimira Lenina, dalam bukunya 55volume, saya belum menemukan kalimat "martabat manusia",
tetapi ada 23 frasa serupa tentang perlakuan buruk pemerintah Tsar dengan warga.
Jika aku benar, maka dalam waktu dekat ini diperlukan untuk pendidikan untuk menyeimbangkan ilmuilmu sosial,
fisik dan matematika, dan membangun tiga pihak yang mengatur: Konservatif Partai Rusia (ketergantungan pada
kekuatan), Liberal (Demokrat) Partai Rusia (ketergantungan pada ekonomi), Partai Progresif Rusia (basis
pengetahuan). Kota selalu dapat memiliki inti dari tiga komisaris yang terpilih di daerahdaerah sebagai dasar dari
dewan lokal, dan sedikitnya lima lain untuk memilih wakilwakil dari warga, terlepas dari keanggotaan dalam partai
politik, yang bisa banyak, tergantung pada tradisi lokal.
(Ingat teks Pasal 6 konstitusi barubaru ini, yang menyatakan peran dari salah satu partai yang berkuasa. "The
memimpin dan membimbing kekuatan masyarakat Soviet dan inti dari organisasi sistem politik, negara dan
masyarakat adalah Partai Komunis Uni Soviet. The CPSU ada untuk orangorang dan melayani orang. Bersenjata
dengan Marxis mengajar leninskim, partai Komunis menentukan perspektif umum perkembangan masyarakat dan
arah kebijakan dalam dan luar negeri dari Uni Soviet, mengarahkan aktivitas kreatif besar dengan orang Soviet, dan
menanamkan direncanakan secara ilmiah dibuktikan karakter untuk perjuangan mereka untuk kemenangan
komunisme. ")
Skema datar mengembangkan sistem politik dari National Society of Rusia di abad XXI dengan tiga pihak utama 1,2
dan 3, menawarkan proyek stabilisasi komunitas mereka dalam pemilu berikutnya akan terlihat seperti sesuai dengan
angka yang disebutkan di atas. Namun, setiap organisasi nonpemerintah dari tiga orang dan di atas, dan media
khususnya harus dibangun atas dasar ilmiah dan tiga pilar di semua versi: kekuatan, uang, pengetahuan, menolak
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dalam struktur menyatakan  pada satu roda tidak meninggalkan. Misalnya, semua partai yang sukses abad XX
dibangun di atas dasardasar tersebut, dan kesuksesan jangka panjang tergantung pada nilainilai dinyatakan benar
dan dasardasar membangun banyak.
Selanjutnya pembangunan berkelanjutan dari Rusia, kualitas pertumbuhan peradaban akan dapat melaksanakan
hanya mandiri, orang berorientasi nilai atas dasar semua memahami dan menghormati dan melindungi martabat
manusia. Massa orang baru mulai untuk menikmati semua hak, kebebasan dan kepentingan yang sah dari manusia
dan warga negara untuk membangun makna keberadaan sendiri, perbaikan diri dan selforganisasi masyarakat,
masyarakat dan kemanusiaan. Ini adalah kunci untuk seseorang kesejahteraan, sekarang dan masa depan di Rusia,
populasi dunia dalam waktu kita transisi dari demokrasi ke pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ini adalah
esensi memulai mata kita sebuah Pencerahan kedua.
Situs ini terutama diatur untuk lima tahun
2008/09/09  2013/09/09
Waktu saat ini tercermin dalam buku harian dan bagian lainnya
Silakan menilai tingkat kebahagiaan di Rusia
Beri perlindungan martabat manusia di Rusia
Subpages (10): Aman Uang Rumah Kesehatan Cinta Pendidikan Pekerjaan Freedom Keluarga Etika
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