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idé
I upplysningstiden (Descartes, i början av XVIItalet 
.. Rousseau och Voltaire, i slutet av XVIIItalet) dök
idén om naturliga rättigheter i heliocentric
universum.
I XIXtalet, Charles Darwin huvudsak underbyggd

Boris Mayorov
Mina föräldrar dedikerad

Systemet med värden baserade på värdighet människans

värdighet person, dess huvudsakliga funktion som har
bildats genom naturligt urval anthropoid i miljontals
år. Det har visat sig att personen inte är en Guds
tjänare, som en social varelse med värdighet och
endast vid sitt samtycke till kung eller president efter

Historien om man är hela mänskligheten fylld med sökandet efter och motivering betydelser, värden för överlevnad,
modernisering och hållbar livsmiljö i original eller konventionell relativ och absolut orientering av deras sociala tid

eget val.
Tidigare diskuterats i århundraden den gudomliga
bild av människan och kärleken till grannen i

och deras sociala nivå. I denna gemenskap, individen i olika perioder av sitt liv kan leva i ett landmärke (till exempel:

geocentriska värld skapad av Gud.

föräldrahem, vänskap, kärlek, arbete, karriär Vertikal kommando administrativt system eller i demokratier, och du

På grundval av dessa idéer har skapats och antog Bill

kan fokusera på följeslagare, lokal Tale, proletärer i alla länder, och så vidare), ett värde , eller inte känna och inte vara

of Rights i Storbritannien, Bill of Rights i USA,

medveten om vad som helst som värdefulla , medan i studierna, att hitta, deprimerad, i ett stabilt,

deklarationen om rättigheter för mannen i Frankrike.

övergångssamhälle, eller under periodiska oro på grund av nedgången av intellektet vikt i hans sociala nivå eller i den

övergångssamhälle, eller under periodiska oro på grund av nedgången av intellektet vikt i hans sociala nivå eller i den
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Föräldrar, eliter eller ledare genomförts social förvaltning,

Första och andra världskriget avslöjade behovet av

orient eller förvirra en person eller personer med våld, pengar

universella fördrag om mänskliga rättigheter. 1941,

och visdom i olika proportioner, ger möjligheter för

Franklin Ruzvelt i sitt anförande, "State of the Union"

regeringen eller i den period av kris i samhället finns kvar av
befolkningen för självorganisering. Under perioden av kris i
samhället ofta visas äventyrare som lurade live med
händerna .

kallas för stöd till de fyra grundläggande friheter:
yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från nöd och
frihet från fruktan. Detta gav ny fart åt utvecklingen av
de mänskliga rättigheterna som en nödvändig
förutsättning för fred och avsluta kriget.

Från grupper av kannibaler, som på något sätt fick

När allmänheten blev medveten om de grymheter som

tillsammans ihop till moderna rättsliga begrepp utvecklade

begåtts av Nazityskland, blev det klart att FNstadgan

samhällen med respekt för mänsklig värdighet och praxis

inte exakt definierar de mänskliga rättigheterna.

kommit en lång historisk väg.

Universal överenskommelse blev nödvändig för de

Vid olika tidpunkter människor förlitat sig på de ämnen av

mänskliga rättigheterna.

gudarna, shamaner, hans familj och stam, territorium och
religion, sedan med nationalitet och herrgårds och ideologi.
Nu fanns det en fokusering på den kultur av konsumtion och
handel. Samtidigt, dåligt socialt förstås och definieras för

Deklaration om de mänskliga rättigheter
som antogs vid den tredje sessionen i FN: s
generalförsamlings resolution 217 A (III) den 10
december 1948.

varje region och de samhällen i regionen. Samtidigt lever 85%
av befolkningen på ett sådant sätt som det bör vara att allt

Artikel 1.

levande  utan att ifrågasätta, inte reflekterande, inte

Alla människor är födda fria och lika i värde och

analysera sina handlingar.

rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete

I vårt land de flesta människor efter kollapsen av den sovjetiska regimen, den totala inte förvärva modern styrsystem

och bör handla gentemot varandra i en anda av

vetenskaplig utan absorberas fragment av olika, ofta falska, koncept och idéer. Deras värdesystem är fyllda och ändras

broderskap.

även under veckan. Detta är särskilt märkbart när det gäller politiska, ideologiska och ekonomiska kamp konkurrens,
när det är nödvändigt att manipulera massorna av en viss region eller ett land. Den viktigaste sociala tidlösa
landmärke dag för alla befolkningsgrupper från en grupp på tre personer fram till nyligen fanns imperier  är
underordning den nuvarande kungen, kejsare, ledare, president, commander, chef, make, kapitel ledaren ... eller

...
År 1993 antog Ryssland en konstitution, som lade
grunden för skyddet av mänsklig värdighet, sina
rättigheter, friheter och legitima intressen.
...

villkorlig ed av unquestioning lydnad eller genom en överenskommelse i olika varianter tills arbetet och deras

December 7, 2000 Europaparlamentet proklamerade

förmodade att acceptera, förstå och bygga sin toleranta inställning till människor på grundval av den befintliga

högtidligt den Europeiska unionens stadga om de

verkligheten.

grundläggande rättigheterna.

Jag hoppas att vi i framtiden kommer människor att kunna mjuka upp relationerna mellan underordning och på
något sätt påverka de beslut som fattas av ledaren.

Idag, i början av XXI århundradet, den framväxande

Enligt min mening har Rysslands befolkning en hög nivå av social tröghet, lever som om i den sovjetiska samhället,

andra upplysningen. Det vetenskapliga samfundet

sade mönster TVsändningar och är inriktad på ledarna vid makten. Jag tror att makt, pengar och kunskap i dag

måste varje person att delta i genomförandet av

sade mönster TVsändningar och är inriktad på ledarna vid makten. Jag tror att makt, pengar och kunskap i dag
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fortsätter att koncentreras i den federala vertikala makt och på regional och lokal elit och byråkrati, och befolkningen

måste varje person att delta i genomförandet av
deklarationer om mänsklig värdighet
med rätt teknik
Настройки
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förblir fattiga, de svaga och outbildade. Detta är den etablerade sociala tradition, skatter senior junior, som gränsar till

och metoder värdiga livet för varje person på jorden.

en frivillig verksamhet. Detta möjliggjordes inte bara på grund av bristen på insyn i beräkningarna; skriva om det,

Det är nödvändigt för att säkerställa en hållbar

säger, " hävdar vetenskap " ... och övergången till en hållbar utveckling av Ryssland verkar visas efter steg allmakt

utveckling av varje person och allmänheten en smidig

regionala klaner, när förhållandet mellan makt, pengar och kunskap eliten och befolkningen kommer att vara 50 x 50.
Du kan ta produktionen av forskare, att människan som en social animaliskt ursprung avslutat scenen från apan, men
tillräckligt enligt den sociala gemenskapen, lokal tid, i många länder har inte utvecklats, och denna process är
sannolikt bara i ett inledande skede. I det här fallet gör sociala trender och massan av människor inte förstår

övergång från auktoritära stater till självstyre
människor.
Författare och redaktör för webbplatsen finns klara
varje person personliga värdesystem av koordinater

problemen med utvecklingen genom att delta i dem på grund av omständigheterna, och radikalt förändra sociala

(mänskliga värden) baserat på fördelarna med

traditioner för dem skadliga. Detta dödläge för ett litet antal progressiva sinnade människor i Ryssland  att gå tyst

konceptet som ett gemensamt verktyg för att

system eller stå med en affisch i pickets.

uppdatera nationen, andra samhällen och personlig

Utvecklingen av komplexitet sociala system kommer utvecklingstrender i de samhällen oundvikligen att leda till

lycka.

uppkomsten av krafter bland befolkningen  massan av horisontella relationer på grundval av mänsklig värdighet
kommer att bygga flera icke vertikalt baserat på lagen och etik, med hänsyn till den mång faktorn. Redan i dag, för en
fredlig utveckling av hållbara samhällen, samexistens mellan kulturer, bildar en gemensam och tydlig för alla system
av mänskliga värden, solidaritet och delaktighet för alla i samhälls frågor  stänga ute eller bor i deras virtuella rymden
person, och staten är ineffektiv. Genom allmän utbildning och teknik växer rikedom och befolkning kunskap. Uppnå

War är alltid tillåtet att ha samlats i fredstid fel,
stoppades med skadlig mänsklig aktivitet. Alla krig,
inklusive den kalla  en social katastrof i samhället
ostyrda fortfarande utvecklingsfaktorer, bygga ett
samhälle. Gulag och Förintelsen får inte upprepas.

stabilitet av komplexa sociala system kommer att stimulera önskan varje person med värdena av lycka, vilket

Det är dags för en andra upplysningen, vetenskaplig

minimerar förluster och rationell användning av knappa resurser i ekonomin.

och humanitärt revolution, när värdet riktlinjer

I XXI århundradet utvecklingen av separation av människan från arkaiska begreppen vertikala relationer mellan

baserade på värdighet området naturliga mänskliga

staten, den kollektiva stammen och så vidare och ersätta dem med lagen och etiska normer om respekt för sina

rättigheter kommer att ingå i varje mänsklig lycka

rättigheter, friheter och legitima intressen. Nascent annan människa kvalitet  orienterad och värde i geografiska

teknik, säkerställa en hållbar utveckling av samhället.

koordinater, just har börjat att visa. Född och kognitionsvetenskap och teknik för dess användning för att skapa nya
samhällen och lyckliga liv av individer.
Idag i Ryssland skapade knappast en ny solidaritet bygger på människor med värdighet och värde av mänsklig
inriktning, som kommer att föra samman familjer, yrkesverksamma, intressegrupper och andra primära celler i det
civila samhället. Jag tror att i slutet av XXI århundradet kommer att användas personliga kvantitativ beräkning av

I Ryssland, historien om både den offentliga och
mänskliga rättigheter, dess fördelar var av
underordnad betydelse. I XXtalet den så kallade
sovjetiska myndigheterna nästan helt raderas inte
bara konceptet, men också en känsla av egenvärde.

nivån värderar en person, med hänsyn tagen till genomet hos en viss person, för att göra en kvalitativ övergång från

Den sovjetiska man på grundval av all den totala

Homo sapiens till värdeorienterad person.

upphöjd "egen stolthet."

Mannen och samhället alltid strävar efter att förbättra effektiviteten i sitt slag av aktivitet, som ibland kallas livets

Varken Sovjet konstitution 19181978 ingick inte i

mening. Men för att denna faktor om det och räknas någonsin säkert vara lite som ett lokomotiv 8% eller ännu mindre.

sina artiklar även ett ord med roten "värdig."

Och denna nivå var i århundraden för att etnisk och hela livslängd var och en av oss, vad han inte skulle göra det.

Begreppet mänsklig värdighet har inkluderats i

Mänskliga aktiviteter är ofta inte användbara, men som ett verk av motorn, där användningen av orsaken ibland

Ryssland 1993 sovjetiska konstitution året.

lärare.

lärare.
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Under industrialiseringen (Art Nouveau), har den genomsnittliga allmänna yrkeshögskoleutbildningen uppnåtts,

Vi, multinationella människor i Ryska federationen,

förkroppsligade i förståelsen av de fysikaliska processer massorna, styrkor, arbete, energi .... enligt min mening, i

som förenas av ett gemensamt öde på våra marker,

många länder i det tjugonde århundradet, levde samhället enkelt enligt regeln om aktiviteten idioter passionaries

upprättande av mänskliga fri och rättigheter,

ättlingar till ethnogenesisen teori Lva Gumilova och idag majoriteten av energin är okontrollerbar . Detta är typiskt

medborgar fred och överenskommelse, bevara den

och Ryssland: det ofta förstört sina egna ledare av folket, och inte erövrare  barbar. Världen har nått gränsen för
intensiv utveckling. Enligt min bedömning, sedan slutet av 60talet i Sovjetunionen och i den socialistiska världens
länder tidigare, mot bakgrund av den utopiska kommunistpartiet planerar att ha satts upp brotts gemenskap den
nuvarande lagen och sunt förnuft, och efter Sovjetunionens, dessa företags strukturer, något som involverar utländska

historiskt etablerade statliga enhet, med utgångspunkt
från de allmänt erkända principer om jämlikhet och
självbestämmande folk, hedra minnet av förfäder som
har förmedlas till oss kärlek och respekt för
fosterlandet och tro på bra och rättvisa, återuppliva

och transnationella företag har vuxit, multiplicerat och fångade ryska: skicka representanter till regeringen och som

den suveräna stat i Ryssland och hävda fasthet dess

suppleanter till parlamentet med en biljett köpt från en part eller gentlemanna uppsättning relevanta

demokratiska grundläggande, strävar efter att

rekommendationer d, upp till doktorsavhandlingar i någon vetenskap.

säkerställa välbefinnande och välstånd Ryssland ,

För företag, det viktigaste  har vinst och Europa samlas för att förenkla rörligheten för idéer, människor och kapital,

Utgående från ansvaret för vårt fosterland innan

och en hållbar utveckling av Corporate prioritet EU. Men på det sätt på vilket EU har en hel del svårigheter.

nuvarande och framtida generationer, erkänner oss

Under övergångsperioden i Ryssland, förmodligen KGB, nu FSB spelar en viktig roll i styr landet och försöker komma

som en del av världssamfundet, anta konstitutionen av

över företag, vars historia utspelas inför våra ögon. Jag tror att denna metod för övergången, den ryska versionen av
bolagsstyrningsbildning .
Ryssland idag, behovet av allmän läskunnighet av värden som ligger till grund för livet i informationssamhället. det

Ryska federationen.
Artikel 21
1. Mänsklig värdighet ska skyddas av staten. Ingenting

är därför nödvändigt, och den ständiga förbättringen av välbefinnande av befolkningen, och i synnerhet dess centrala

kan ligga till grund för dess undantag.

del. Social styrning på alla nivåer är nödvändigt för att främja horisontella band av solidaritet för människor i olika

2. Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym,

samhällen, bidra till utbildning av personal för den moderna förvaltningen av landet och samarbete i företag runt om i

omänsklig eller förnedrande behandling eller

världen att importera från utlandet, tekniska experter och kapital. Ryssland under övergången till det postmoderna

bestraffning. Ingen får utsättas utan fria samtycke till

kan vara för grannländerna kapital lagring och samarbete utvecklade länderna har ingen stormakt med missiler och

medicinska, vetenskapliga eller andra experiment.

bekväm övernationell land med ett utvecklat företags systemet faktiskt förenas med sina transnationella förbindelser
med Europeiska unionen och resten av värdeorienterad värld.

Kommentaren till konst. 21

Direkt minoritet diktera historien går, en kontrollalternativ genom demokrati i Ryssland inte ägde rum, och

Individens värdighet, som anges i ingressen till den

självvärdebaserad befolkningen bara göra sin väg in i medvetandet och i praktiken, men utvecklade länder. Och här

internationella konventionen om medborgerliga och

Ryssland har en chans att inte dra svansen i väst (vilket inte är dåligt), och nå samma nivå som de utvecklade

politiska rättigheter är en inneboende egenskap hos

länderna, ständigt utvecklas inte bara armén, ekonomi och vetenskap, men också värdeorienterad befolkning.

alla medlemmar av människosläktet, som härrör alla

I dagens värld efter kollapsen av imperier och omvandlingen av de auktoritära regimerna i det tjugonde århundradet, i

oförytterliga rättigheter och som bygger på frihet,

slutet av "kalla kriget", den vetenskapliga och tekniska revolutionen, och en tid präglad av den liberala ekonomin i de

rättvisa och fred i världen.

utvecklade länderna tinade miljarder människor, massorna frigörs för livet i den nya miljön come postmoderna . För

Värdighet  omistliga rättigheter som det högsta

bildandet av samhällen efter demokrati och liberalism (stadig, inte snabb utveckling på grund av bearbetning av
råvaror och genom innovation och förstärka varje person) behövde nya baser och riktlinjer för att konstruera

värdet, låg till grund för erkännande och respekt för
alla sina rättigheter och friheter

råvaror och genom innovation och förstärka varje person) behövde nya baser och riktlinjer för att konstruera
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personliga och sociala lycka. Än en gång, social historia, men för första gången på en global skala har börjat ersätta

alla sina rättigheter och friheter
(författningsdomstolen dom av 27 Настройки
jun 2000 N 11P
▼ //

gudom, chef, ledare, omvärdering av den moraliska auktoritet, överinseende av brute force, den orättvisa pengar eller

SZ Ryssland 2000. N 27. Artikel 2882 ..) och som hör

tveksam kunskap, ideologier och andra föråldrade sociala traditioner.

till det oavsett hur han och människorna omkring dem

I sin ungdom, under den kontinuerliga propaganda, att sovjetfolket jag verkade vara ganska anständig gemenskap av

uppfatta och utvärdera hans personlighet. Därför,

moderna människor, som saknar en liten handlingsfrihet. Men jag hade fel. Det sovjetiska folket har visat sig vara
konserverad, frysta gemenskap lägen absolut monarki och bolsjevikdiktaturen; inte kannibaler, men inte sekulärt
samhälle. Förmodligen den massiva nedmontering av begrepp, inklusive några fall av kannibalism i Ryssland kan
vara en annan 100 år. Insatser behövs elit, till exempel, femårsplan eliminering av informationskompetens för de

oavsett hur etablerat sig man, oavsett de egenskaper,
inklusive negativa, kan han ha, är staten och dess
myndigheter skyldiga att till fullo säkerställa sina
förutsättningar för att förverkliga alla rättigheter,
garanterar mänsklig värdighet. Se till mänsklig

människor som lever i ett modernt kunskapssamhälle. Tydligen ska ungdomar uppmuntras att bygga delar av ett nytt

värdighet  det betyder först och främst att behandla

samhälle, för att visa en korrekt bild av livet, för att inte falla in i chock från att äta levande eller bildligt granne eller

det inte som ett objekt för påverkan på den del av

desorienterad och döende släkting i jakt på lycka utanför postindustriella samhället.

staten, samt en lika enhet som kan försvara sina

I Ryssland, i de mest resursrika landet i världen, efter kollapsen, avfrostning och återinförsel av sovjetiska samhället

rättigheter med alla medel inte är förbjudet enligt lag

klev övergång. Förnuftiga personer specificerade ryska suveränitet i konstitutionen 1993, skapade en plan för

(del 2, artikel 45 i konstitutionen ..) och argumentera

framtiden, men inte lära människor att använda dessa nya möjligheter att bygga sin lycka och folket förblev

med regeringen i ansiktet något av dess organ (den

desorienterad med inslag av den misslyckade kommando administrativt system, groddar demokrati, ett nytt brott,
nya etik och andra alla typer av faktorer moderna civilisationen. Desorienterad människor fortsatte som i forna tider,

konstitutionella domstolen dom av den 3 maj 1995 N
4P // SZ ryska federationen. 1995. N 19. Art. 1764).

för att söka privata och offentliga lycka, få tag på, förutom låga löner, opersonlig motsvarigheter egendom  kuponger
som har kastats till vinden oförberedda befolkningen.
Enligt FN: s Human Development Index ( HDI ) idag varierar i Ryssland när det gäller 55 av 169 länder. förblir dvs

Boris Mayorov I.  site redaktör och författare av
projektet tyder på att massflykt av befolkningen i de

ryska medborgare fattiga, omgiven av sin förmögenhet (kunde inte, inte har tid i det tjugonde århundradet för att

flesta länder i chimären och ideologi börjar i modern

utveckla sin ekonomi på grundval av ledningssystemet), kunde inte gå på sökandet efter byggandet av hans lycka. FN

tid av globalisering. Varje nation börjar ta

har etablerat 20 mars 2012 International Day of Happiness : Rysslands rating för lycka i FN rapporterar hittills är

evidensbaserad av FN värden baserat på begreppet

liten.

"mänsklig värdighet", som i XXI århundradet

Compounding material fattigdom i samhället, okontrollerad media av tröghet fortsätter att införa allmän vag

kommer att bli ett axiom av allmänna medvetandet, i

ekonomiska och politiska miljön fortsätter att medvetet, ofta omedvetet, för att manipulera allmänna känslor, bildar

början av beräkningen av hållbar utveckling och

begreppet kultur som bygger på sånger och danser på scenen, och isen, de andra falska mål vinna lycka man vars livet
fortsätter som ska mätas är mindre än innehållet i hans lilla väska.
I vår tid har det funnits ett behov av att uppdatera alla nivåer av social och humanitär meningen med livet och om de
inte är utformade och praktiskt utformad efter utvecklingen av kollektiva nyttigheter och betydelser av vetenskapliga

mänskliga civilisationen, det viktigaste värdet av
samhället i alla bemärkelser.
Liksom Descartes koordinatsystem (x, y, z  alla vet)
och heliocentriska systemet, Galileo, kommer att
säkerställa utvecklingen av modern vetenskap och

och tekniska revolutionen, kan prylar i vår tid i den nuvarande globaliserade värld hända en rad sociala katastrofer på

teknik, i dag för att modernisera och livet efter

grund förlusten av referenspunkter nu blomstrande och utveckla samhällen.

Nouveau (kapitalism) behöver rensa alla moderna

Kollapsen av det traditionella sättet (oavsett orientering i livet) har varit tidigare, men inte på en global skala. Jag

människan system sociala dimensioner. Att vara i

antar att komplexiteten i situationen beror på att det är omöjligt att upprepning av sociala historia utvecklade

traditionen av fix och lagstifta specifikt för varje plats

länderna utvecklas.

och kvantitativa komponenter värden för

länderna utvecklas.
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Moderna utmaningar  de utmaningar som en hållbar mänsklig utveckling, gemenskap, Ryssland och alla länder

och kvantitativa komponenter värden för

(utan den spontana utvecklingen av penningekonomin, stagnation, utan ryck och plötslig inbromsning, utan krig och

mänskligt liv. Vid denna punkt, i slutet av 2010, inte

revolutioner) Jag föreslår att börja lösa just nu varje människa på sina egna fingrar tio värde riktlinjer baserade på

finns ett gemensamt system för sociala vetenskapliga

mänsklig värdighet. Samtidigt som du vill inkludera expert digitala metoder för mänsklig lycka i beräkningen av varje

mätningar. Jag hoppas att värdighet alla, kommer

smartphone, som förbinder det genom en superdator med de grundläggande system för koordinater för mänskligt liv:
den heliocentriska, geocentriska, socioekonomisk (allmänheten, civil, privat). Jag föreslår idag tio värdeorienteringar
för att lösa problemen i en persons egen lycka, hållbarhet varje samhälle från familjen till staten, utvärdering av några
åtgärder regeringar inrikes och utrikespolitik. De nationella intressen människor i vår postindustriella ålder bör

Настройки
▼
konsumenten korgen till försäkringsvärdet
för varje

solen ovanför huvudet och rekommenderas av
beräkningarna av värdena för varje person under de
närmaste åren vara grunden för sociala relationer, och
mina skisser på detta område kommer att gynna mina
anhängare.

utvecklas till de universella värdena för folket och för hela mänskligheten av jorden. Det är den politiska och etniska

Vi måste komma bort från frivillighet i statsbyggande

nationen och nationella intressen omvandlas till värden för hållbara samhällen baserade på nödvändig och tillräcklig

och social improviserad allmänheten och lokala

lycka varje person i en viss ort.

myndigheter med insatser av gator och torg av

I XXI talet kommer att uppnås universell informationskompetens, man idag måste erbjuda en uppsättning av system,

eventuella bosättningar.

kunskap och färdigheter som gör det möjligt för honom att identifiera och formalisera främst äger rättigheterna,

Idag behöver analyser och slutsatser från de tragiska

friheter och legitima intressen för att upprätthålla en varaktig försörjning värden. Närmare bestämt bör digitalt,

misstag fascism, kommunism, och bortom

snarare än obskyra metoder och tekniker vara överallt för att erbjuda en tillräcklig uppsättning informationsverktyg,
som visar hur man använder det i enlighet med lagar och etiska normer för en viss ort. Än idag är det nödvändigt att
digitalisera teknik, formalisera och erbjuda varje person metoder åtgärda de flesta situationer i livet, många praktiska

vanföreställningar liberala tillväxt av enskilda länder
på bekostnad av miljön och utopiska idéer mannen
under det senaste årtusendet.
En uppdaterad ledarskap, teknik, hållbara

transparent värdeoriente med de detaljer som krävs för varje värde och rensa förhållandet på grund av mänsklig

värdeorienterade samhällen tillåter mänskligheten för

värdighet.

att undvika krig och förlänga livslängden på de

Idag behöver de flesta inte läsa bra litteratur, inte söker och bevisar inte värdefull referens för sitt liv, är det osannolikt

samhällen och hela den verkliga mänskliga

att ha tid att utveckla nya apparater, maskiner med programkontrollen eller handdatorer. Den moderna människan är

civilisationen till utrotning av alla rimliga och bor i

inte tillräckligt, och demokrati, och dess grundläggande värderingar  frihet. För modernisering av det här samhället

den nära förestående biologiska död planeten jorden

måste ta hänsyn till och tillämpa alla de rättigheter, friheter och legitima intressen på grundval av mänsklig

och den efterföljande död av denna variant av

värdighet, som kommer att vara en solid grund för alla områden av social interaktion, vertikala och i synnerhet
horisontella relationer i samhället som inte har utvecklats sedan dagarna av slaveri i Ryssland i dag: i de behövde inte.
Alla typer av ranking, konserverade i Ryssland sedan Peter den stores tid, är det nödvändigt att ändra koden för etik
och regler på grundval av socioekonomiska förhållanden i samhället eller grupp av personer. Jag antar att till grund
för rättssäkerheten inte tas samhällslivet, och rätts mänsklig värdighet. Uppdaterad kalender skapas i Ryssland och
för många nationaliteter separat. Befolkning skildes med många av de fel i det förflutna kultur och skaffa moderna
landmärken.
Personal koordinatsystem baserat på mänsklig värdighet, och inom en snar framtid och med tanke på genomet hos
varje person måste genomföras överallt i det allmänna medvetandet och inom en snar framtid bli grunden för social
metodik, metoder och matematisk modellering av staten och sociala rörelser materia. I detta fall kommer framgång
beror på proportionerna och nivån av makt, monetära och utbildnings reglering av sociala relationer. Således varje

universum.
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medveten mänsklig värdighet är den drivande faktorn för självstyre. Till Europa och Ryssland störtade ner i kaos
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genom en naturlig och fri från bodelning i fd Sovjetunionen och andra återflyttning av människor som vi ser i vår tid,
är det nödvändigt att formalisera och teknik för att koppla nationella intressen och resurser i dessa koordinatsystem
för förverkligandet av värdet av ekonomin, en genuin mänsklig kultur och socialpolitik, till processen för styrning och
mänsklig interaktion var matematiskt transparent, rimliga och förutsägbar. Digitalisering av jordens arbetet
genomfördes framgångsrikt av Google , är en imponerande upplevelse i människokroppen representerad i
digitaliseringsteknik Google gamla kropp Browser . Varje ytterligare framsteg kommer att kopplas till formaliseringen
av världssamfundet i transnationella projekt (del av projektet kan genomföras i Skolkovo, för att kompensera för grov
brottslighet och korruption eftersläpning i demokratiseringen av samhället, som sköts upp under förhållanden att

Men i dag, många saker i våra händer!
Förutom huvudbilden hos en person värden på 3
fingrar, föreslår jag att alla människor vänligt till varje
enskild bild för att skapa och behålla lycka i värdet
koordinatsystem på basis av värdighet (ansluten med
två händer) 10 Pris riktlinjer (10 fingrar på båda
händerna).
Kan inte ge upp  lycka kommer att försvinna.

närma 90 år av ekonomisk kollaps, Ryssland). Men dikterar tid behovet av att skapa och genomföra i Ryssland och
postdemokratiska sociala relationer.

Google+

I det här fallet är det nu nödvändigt att tillhandahålla en miniminivå av utbildning för att förstå varje person
skillnaden mellan olika koordinatsystem och tid: astronomi, geocentriska, lokala, sociala, personliga. Till exempel kan
en person som i barndomen, tonåren och mognad är bosatt i en mängd personlig tid. Gemenskapen på vår planet lever
i deras sociala tid och jorden  Sun har sin astronomiska tid och kalender. En periodiskt återkommande av solen beror
inte bara crosscut till årsringarna i träd, men också generering av kvalitet. Rättigheter, frihet och legitima intressen få
sig varje generation, men på en annan nivå. Vi kan inte tillåta en generation av en missil, och en annan generation av
oaktsamhet, det kollektiva eller personliga övertygelse om nationell ledare av dess tillämpningar. Vi får inte låta
utseendet på tredje land med kärnvapen och leder sitt kalla kriget, eller lanseringen av sin satellit: till exempel ledaren
för musikälskare genom försäljning av skogen runt Amazonas stammen sända sånger om ledaren. Jag tror att den
nuvarande ledningen produktiv, om de baseras på människans okränkbara värdighet: öppen, distribueras allmänt och
snabbt; Det hämmar inte aktiviteten och främjar värdet av mänskliga orientering för en hållbar utveckling.
Idag hastighet sociala processer efter medeländringshastighet . Den moderna civilisationen kräver konstant och
populära uppmärksamhet oriente mänskliga värde, inklusive det är dags att komma in, och en enda kalender för
jordens invånare.
Till exempel, ingen trodde, men det är möjligt för en hållbar utveckling i Kaukasus bör inte utökas industri och
demografi, liksom i Kina, införa tydliga gränser för alla och ge jobb för ungdomar i tätbefolkade regioner i
utvecklingsregioner i Ryssland och resten av världen. Dock bör den lokala regeringen i utvecklingsregioner införas
omedelbart. För mig och vektorn utvecklings Moskva  den stora frågan. Moskva  kontinentala metropol. Vårt kapital
inte blåst ocean vindar som New York och därmed moral, sociala lagar, etiska koder och företagens sociala grupper bör
tradition av moskoviterna i en separation mellan religion och stat vara mer tillförlitlig. Viktigt idag är principerna om
öppenhet och lämplighet i budgeten och effektstyrning i Moskva, genererar genom mediekanaler sådana åtgärder över
hela Ryssland.
Om vi antar att moderna Ryssland bakom släpar utvecklade länderna i Europa för 100 år, vårt samhälle idag, år 2010,
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en del av bandet tilltalar en viss ordning av befolkningen (med trenderna i den italienska banala eller ännu värre, den
tyska fascismen med fixeringen av ledaren). förblir människor fattiga, otillräckliga för att den nationella rikedom och
enligt social tröghet, med ingen aning om självrespekt, kommer att fortsätta att behöva in chief och ledare, binda hans
personliga förmögenhet till det totala antalet missiler och stridsspetsar för antalet nötkreatur, svin och liknande
utspridda indikatorer initial era av modernisering . Därför vetenskapliga och politiska ledare, ekonomiska eliten, alla
förnuftiga människor borde vara skickligt och försiktigt vidta de åtgärder som social styrning under denna period i vår
utveckling, att erbjuda de nödvändiga centra koncentration av sociala initiativ, ständigt tar hand om att förbättra det
materiella planet och social kultur, ingjuta oberoende och tolerans av befolkningen, begreppet personlig suveränitet
och hållbar försörjning i dagens kapital och efter kapitalismen har kommit till de utvecklade länderna. Till exempel,
inte har tillräckligt med pengar: glädje kan ökas på bekostnad av kärlek, kunskap, arbete eller andra värden (se figur),
utan att glömma att den viktigaste faktorn för män  en kvinna och vice versa för kvinnor  män. Övergången till ett
värde orientering av befolkningen inom en snar framtid kan börja hos unga människor som ger upp öl och cigaretter,
och den vuxna befolkningen i de breda horisontella förhållanden börja tillämpa lagen och etiska värden i sina
förbindelser med varandra hemma och på jobbet, vilket skapar en postmodern ekonomi. I detta samhälle med rotade
mänsklig värdighet i mentaliteten hos människorna är mer praktiskt att börja sätta genom personal Army (tidigare
fanns smidda ramar för proletariatets diktatur och kommando administrativa systemet, och nu finns det ett vertikalt
förhållande dominerar), som kan fungera som en generator medborgare med skyddad valör för ett nytt samhälle.
Gapet mellan människorna i makt, pengar och kunskap kommer alltid platta de juridiska och etiska normer. Jag tror
att rätten att komma in i lagen om politiska partier är inte bara kvantitativ, utan också behovet av forskning och
analys av sociala Management Center.
Författaren anser att i den moderna globaliseringens tidevarv, universell social handling och förståelse av begränsade
energiresurser börjar en massflykt av befolkningen i alla länder i chimärer och ideologier. Efter den vetenskapliga och
tekniska revolutionen mänskligheten kommer att överleva den vetenskapliga och humanitärt. Varje person,
gemenskap, kommer folk att få rimliga värdesystem som bygger på begreppet "mänsklig värdighet", som i XXI
århundradet kommer att bli ett axiom av allmänna medvetandet, konstant i verktyg för edemokrati, som en grund för
bedömning och beräkning av hållbar mänsklig utveckling, communities, och varje stat.
Descartes introducerade koordinatsystem för rymd x, y, z, och detta från en skola naturligtvis alla vet, men få
människor att förstå att dess bildande skedde under minst 1000 år, eftersom våra förfäder efter uppfinningen av
naturliga tal flera 1000 år inte skriva siffror Oh, som låg till grund för henne.
Liksom Descartes koordinatsystem för att säkerställa utvecklingen av modern vetenskap och teknik, i dag för att
bedöma de första stegen för att bygga ett lyckligt liv efter Nouveau (kapitalism) är nödvändig för humaniora och
begriplig för varje system utifrån social mätning av mänsklig värdighet. I detta fall måste de konventionella tre
landmärken (kanal) på kraften i sociala förvaltningen (politiska), pengar (ekonomi) och kunskap (vetenskap)
kompletteras med motsvarande, transparent, begriplig och användarvänligt för de offentliga värdesystem (
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koordinatsystem ). I det här fallet, i dag måste vi förstå att kraften (självorganisering), inte pengar, och intelligens
(kunskap) samhället växer inte linjärt, de är objektiva vågcykler som snart
kommer att finnas. Detta innebär att efter utvecklingen av ett samhälle är fullt
möjligt period av nedgång, vilket kräver pålitliga band för att skydda samhället
även från självförstörelse. Alla sociala åtgärder i dag kan uppskattas på
fingrarna. Den styrande eliten i många länder har mer makt, pengar och
kunskap än oppositionen eller befolkningen. Detta gäller Ryssland, som inte
avviker från den vertikala anordningen i sitt samhälle, ökad sovjetiska perioden
av dess utveckling.
Varje person från barndomen måste främja respekt för sig själva och andra,
värde orientering: medborgarnas deltagande i lokala frågor och politik, både
självständigt och som en del av det lokala samhället horisontellt, i familjefrågor
och i den lokala ekonomin, att fästa på självorganisering och lokalsamhällen för sekulära etik, anpassad för varje
åldersgrupp.
För daglig kommunikation mellan människor i familjer för alla folk i världen erbjuder en förenklad version av samma
förståelse för mänskliga värden baserade på en halvöppen handflatan (knytnäve) och tre fingrar. Förhoppningsvis
kommer denna symbol att bli en del av informationen kultur alla folk. Mer komplex programvara och modell av en
personlig miniräknare lycka informationen föreslår att utveckla för personliga mobila enheter. Mobila smartphones
inom en snar framtid kommer att anslutas inte bara karta över området, men också att de relevanta sociala databaser
som nu går på högvarv.
Det är uppenbart att
det politiska systemet
i ett samhälle med en
hållbar utveckling i
det första skedet
kommer att bestå av
tre områden av sociala
relationer, av de tre
huvudriktningar
(partier) som sträcker
social energi:
omfattningen av
makt, pengar och
kunskap. Alla
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kunskap. Alla
områden skär och har

en gemensam komponent på basis av mänsklig värdighet och allt detta kommer att öka värdet av varje person,
personlig lycka och välbefinnande hela samhället, politisk nation, folk Samväldet i den utsträckning som krävs.
Politiska partier i en snar framtid kommer inte förlita sig på läran eller övertygelse, och inte på massan av
befolkningen, och om vetenskapliga råd och sin egen nationella vetenskapliga skolan, som åtminstone kommer att
bestämmas av lagen. Politiska partier i en snar framtid kan endast grundas på ett öppet och paritet egna och nationell
makt och ekonomiska möjligheter. I riksdagen lagen om hållbar utveckling kommer att fastställas minst tre fraktioner,
som kommer att bildas av partier som agerar oberoende av erhållen ränta i riksdagsval, som väljare kan inte och får
inte ha extraordinära möjligheter för brott mot en hållbar utveckling. Samtidigt motverka lagliga offentlig verksamhet
kommer att straffas mycket hårdare än i dagsläget. Ett sådant politiskt system av de tre parterna skulle kunna
förklaras i Ryssland 20152017 år genom dekret av den sittande presidenten eller Allryska konstituerande
församlingen i 50 år och det kommer att ge en balans mellan olika intressen. Men sociala processer som vädret medan
knappast projiceras i en liten tid.
Jag tror att hela världen vidareutveckling av befintliga demokratier eller auktoritära regimer som bygger på diktat den
styrande eliten (eller klaner byråkrati på olika nivåer) är koncentrerade i sina händer makt, pengar och kunskap
kommer att flöda i riktning mot balansen mellan dessa komponenter. Obalansen är sannolikt att orsaka, vetenskap,
stor litteratur, musik, bildkonst, men också blodigt kaos, eftersom inte alla oppositionen koncentrerar sig på litterära
eller andra fredliga motion för att fördöma regimen, som i vår tid saknar den gudomliga marken. Ett slående exempel
på denna obalans visade världen Ryssland. Välkommen till adeln och värdighet dess fullständiga brist på respekt för
befolkningen i riket och skapat en klassisk konst och ryska revolt.
Intressant, Aleksandr Sergeevich Pushkin, har vid upprepade tillfällen hade kämpat en duell för ära och värdighet, i
sitt arbete Kaptenens dotter av ryska upplopp ord DIGNITY aldrig tillämpats, trots kommendanten av fästningen
Mironov, och Grinyov och Pugachev indirekt dessa grundläggande mänsklig egenskap begåvad .
VÄRDIGHET ordet för att beskriva de grundläggande egenskaperna hos en person inte är i verk av Leo Tolstojs Krig
och fred, och endast i ett fåtal fall, det belyser den utsökta sätt av några av de stora hjältarna i romanen. I arbetet A. I.
Solzhenitsyna Gulagarkipelagen VÄRDIGHET funnit halv och endast ett stycke med dessa ord i huvudsak "spara
innan förstörelsen av mänsklig värdighet"  den sjätte delen i kapitel 1, där Alexander Isajevitj berättar livet för de
första exil socialister 30s .
Den fullständiga utgåvan Vladimira Lenina i sin 55volym, jag har inte hittat frasen "mänsklig värdighet", men det
finns 23 liknande fraser om misshandel tsaristiska myndigheter med medborgare.
Om jag har rätt, då inom en snar framtid är nödvändig för utbildning för att balansera de sociala, fysiska och
matematiska vetenskaperna och upprätta tre styrande partierna: konservativa partiet i Ryssland (beroende av kraft),
Liberal (Demokratiska) parti Ryssland (beroende av ekonomin), Framstegspartiet Rysslands (kunskapsbas).
Kommunerna kan alltid ha en kärna av tre valda kommissionärer inom dessa områden som grund för kommunen, och
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åtminstone ytterligare fem att välja någon företrädare för medborgare, oavsett medlemskap i politiska partier, som
kan vara många, beroende på lokala traditioner.
(Minns texten i artikel 6 i den senaste tidens konstitution, som förklarades rollen som en av det styrande partiet. "Den
ledande och styrande kraft sovjetiska samhället och kärnan i dess politiska system, statliga och offentliga
organisationer är Sovjetunionens kommunistiska parti. SUKP existerar för folket och tjänar folket. Beväpnad med
marxistiska leninskim undervisning, kommunistpartiet bestämmer de allmänna perspektiv på samhällsutvecklingen
och kursen för inrikes och utrikespolitik i Sovjetunionen, leder den stora skapande verksamhet med Soviet
människor och ger en planerad vetenskapligt underbyggd karaktär till deras kamp för kommunismens seger. ")
Flat system utvecklat politiska system av National Society of Ryssland XXItalet med de tre största partierna 1.2 och
3, erbjuder sina samhällsstabiliseringsprojekt i nästa val kommer att se ut i enlighet med vad som anges ovan. Dock
bör alla ickestatliga organisationer från tre personer och uppåt, och media i synnerhet byggas på vetenskaplig grund
och tre pelare i alla versioner: makt, pengar, kunskap, avslag som meningslösa alla kongresser bara ekonomer, men
filmskapare, intellektuella och generaler som meningslöst och felaktig i sin deklarerade struktur  på ett hjul är att inte
lämna. Till exempel alla de vinnande parten av XXtalet byggdes på dessa grunder, och långsiktig framgång berodde
på korrekt deklarerade värdena och grunderna för att bygga partier.
Ytterligare en hållbar utveckling i Ryssland, kommer kvaliteten på tillväxten av dess civilisation kunna utföra endast
självförsörjande, värdeorienterade människor på grundval av alla förstår och respekterar och skyddar mänsklig
värdighet. Massor av människor har precis börjat att njuta av alla de rättigheter, friheter och legitima intressen
människa och medborgare att konstruera innebörden av sin egen existens, självförbättring och självorganisering av
samhällen, samhället och mänskligheten. Detta är nyckeln till en persons välbefinnande, nutid och framtid i
Ryssland, befolkningen i världen i vår tid för övergång från demokrati till hållbar mänsklig utveckling. Detta är kärnan
börjar våra ögon en andra upplysning.
Webbplatsen är främst inrättas för fem år
2008/09/09  2013/09/09
Den aktuella tiden återspeglas i dagboken och andra avsnitt
Bedöm graden av lycka i Ryssland
Betyg mänsklig värdighet skydd i Ryssland
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