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idé
I oplysningstiden (Descartes, i begyndelsen af XVII
århundrede  .. Rousseau og Voltaire, i slutningen af
det XVIII århundrede) syntes ideen om naturlige
rettigheder i heliocentriske univers.
I det XIX århundrede, Charles Darwin væsentlige

Boris Mayorov
Mine forældre dedikeret

Systemet med værdier baseret på værdighed menneskets

begrundet værdighed på den person, dets vigtigste
funktion, der er blevet dannet ved naturlig selektion
anthropoid i millioner af år. Det er blevet bevist, at
personen ikke er en Guds tjener, som et socialt væsen
med værdighed, og kun på deres samtykke til kongen

Historien om manden, er hele menneskeheden fyldt med eftersøgningen af og begrundelse for betydninger, værdier for
overlevelse, modernisering og bæredygtig levevis miljø i den oprindelige eller konventionel relativ og absolut

eller formanden for hans valg.
Tidligere diskuteret i århundreder den guddommelige
billede af mennesket og kærligheden til nabo i

orientering af deres sociale tid og deres sociale niveau. I dette samfund, individet i forskellige perioder af sit liv kan

geocentriske verden skabt af Gud.

leve i én lokalitet (f.eks: forældres hjem, venskab, kærlighed, arbejde, karriere Lodret kommandoadministrative

På er blevet skabt grundlag af disse ideer og vedtaget

system eller i demokratier, og du kan fokusere på de kammerater, lokal Tale, proletarerne i alle lande, og så videre), en

Bill of Rights i Det Forenede Kongerige, Bill of Rights i

værdi , eller ikke at føle og ikke være bevidst om noget så værdifuldt , mens i undersøgelserne, i at finde, deprimeret, i

USA, erklæringen om Menneskerettighederne i

en stabil, overgangs samfund, eller i løbet af periodisk uro på grund af faldet af intellekt vægt i hans sociale niveau

Frankrig.

en stabil, overgangs samfund, eller i løbet af periodisk uro på grund af faldet af intellekt vægt i hans sociale niveau
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eller i det generelleПереведено
niveau for nuværende
civilisation.

Frankrig.
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Forældre, eliter eller ledere gennemført social styring,

Første og Anden Verdenskrig afslørede behovet for

orientere eller forvirre en person eller folk med magt, penge og

universelle menneskerettighedskonventioner. I 1941,

visdom i forskellige forhold, giver mulighed for regeringen

Franklin Ruzvelt i sin tale, "State of the Union"

eller i kriseperioden af samfundet er tilbage af den
menneskelige befolkning til selvorganisering. I perioden med
krise i samfundet ofte forekommer eventyrere, der lokket live
med sine hænder .

opfordrede til støtte for de fire essentielle friheder:
ytringsfrihed, religionsfrihed, frihed fra nød og frihed
fra frygt. Dette gav nye impulser til udviklingen af
menneskerettighederne som en nødvendig
forudsætning for fred og afslutte krigen.

Fra samfund af kannibaler, som en eller anden måde fik

Når offentligheden blev opmærksom på de

sammen sammen, til moderne retsbegreber udviklede

grusomheder, der er begået af det nazistiske Tyskland,

samfund med respekt for den menneskelige værdighed og den

blev det klart, at FNpagten ikke præcist definerer

praksis kommer en lang historisk vej.

menneskerettigheder. Universal aftale blev

På forskellige tidspunkter mennesker påberåbt sig de emner af

nødvendigt for Menneskerettigheder.

guderne, shamaner, hans familie og stamme, territorium og
religion, så ved nationalitet og land ejendom og ideologi. Nu
var der fokus på kulturen i forbrug og handel. Samtidig, social
dårligt forstået og defineret for hver region og samfundene i
regionen. Samtidig 85% af befolkningen bor på en sådan

Verdenserklæringen om menneskerettigheder
RETTIGHEDER
vedtaget på den tredje samling i FN
Generalforsamlings resolution 217 A (III) af 10.
december 1948.

måde, som det skal være for alle levende ting  Uden at
bestride, ikke reflekterende, ikke analysere deres handlinger.

Artikel 1.

I vores land de fleste mennesker efter sammenbruddet af det

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og

sovjetiske regime, den samlede ikke erhverve moderne videnskabelig vejledning system, men snarere absorberes

rettigheder. De er udstyret med fornuft og

fragmenter af forskellige, ofte falsk, koncepter og ideer. Deres værdisystemer er fyldt og ændres, selv i løbet af ugen.

samvittighed og bør handle mod hverandre i en

Dette er især tydeligt i form af politiske, ideologiske og økonomiske kamp for konkurrence, når det er nødvendigt at
manipulere masserne af en bestemt region eller land. Den vigtigste sociale tidløse skelsættende dato for alle samfund
fra en gruppe på tre personer indtil for nylig eksisterede imperier  er den underordning af den nuværende konge,
kejser, leder, præsident, kommandør, chef, mand, kapitel, lederen ... eller betinget ed for ubetinget lydighed eller ved

broderskabets ånd.
...
I 1993 vedtog Rusland en forfatning, der lagde
grundlaget for beskyttelsen af den menneskelige
værdighed, sine rettigheder, friheder og legitime

en aftale i forskellige variationer, indtil arbejde og deres formodes at acceptere, forstå og opbygge deres tolerant

interesser.

holdning til folk på baggrund af den eksisterende virkelighed.

...

Jeg håber, at i fremtiden vil folk være i stand til at blødgøre relationer underkastelse og på en måde påvirke de

December 7, 2000 EuropaParlamentet højtideligt

beslutninger, som den leder.

proklamerede charter om grundlæggende rettigheder.

Efter min mening, Ruslands befolkning har en høj grad af social inerti, lever, som om i den sovjetiske samfund, sagde
mønstre af tvudsendelser og er fokuseret på lederne i magten. Jeg tror, at den magt, penge og viden i dag fortsat blive
koncentreret i den føderale lodret af magt, og på regionalt og lokalt elite og bureaukrati, og befolkningen er stadig

I dag, i begyndelsen af det XXI århundrede, den
spirende anden oplysningstiden. Det videnskabelige

koncentreret i den føderale lodret af magt, og på regionalt og lokalt elite og bureaukrati, og befolkningen er stadig
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fattige, de svage og uuddannede. Dette er den etablerede sociale tradition, beskatning senior junior, grænser op til en

spirende anden oplysningstiden. Det videnskabelige
samfund, hver person har behov for
at deltage i▼
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frivillig operation. Dette blev gjort muligt, ikke kun på grund af den manglende gennemsigtighed i beregningerne;

gennemførelsen af erklæringer om menneskelig

skrive om det og sagde: " hævder videnskab " ... og overgangen til en bæredygtig udvikling af Rusland synes at dukke

værdighed med de rigtige teknologier og metoder

op efter trin almagt af regionale klaner, når forholdet mellem magt, penge og viden elite og befolkningen vil være 50 x

værdig tilværelsen for hver eneste person på Jorden.

50. Du kan tage produktionen af videnskabsmænd, at mennesket som et socialt animalsk oprindelse afsluttet etape
fra aben, men tilstrækkelig i henhold til det sociale fællesskab, lokal tid, i mange lande har ikke udviklet, og denne
proces er sandsynligvis kun i den indledende fase. I dette tilfælde behøver sociale tendenser og massen af mennesker

Det er nødvendigt at sikre en bæredygtig udvikling af
hver person, og det offentlige en smidig overgang fra
autoritære stater til selvstyre mennesker.

ikke forstår problemerne med fremskridt ved at deltage i dem på grund af omstændighederne, og radikalt ændre

Forfatter og redaktør af hjemmesiden tilbyder klare

sociale traditioner for dem skadelige. Dette dødvande for et lille antal progressiveminded folk i Rusland  til at gå

hver person personlige værdisystem af koordinater

lydløst systemer eller stå med en plakat i strejkevagter.

(menneskelige værdier) baseret på berettigelsen af

Udviklingen af kompleksitet sociale systemer, vil udviklingstendenser i de samfund uundgåeligt føre til fremkomsten

konceptet som et fælles værktøj til at opdatere

af kræfter i befolkningen  masse af horisontale relationer på grundlag af den menneskelige værdighed vil bygge flere

nationen, andre fællesskaber og personlig lykke.

ikke lodret baseret på loven og etik, under hensyntagen til den multikulturelle faktor. Allerede i dag, for en fredelig
udvikling af bæredygtige samfund, sameksistens mellem kulturer, danner en fælles og klar til ethvert system af
menneskelige værdier, solidaritet og deltagelse af alle i lokalsamfundet anliggender  lukket ude eller lever i deres
virtuelle rum og menneske, og staten er ineffektiv. Gennem universel uddannelse og teknologi vokser rigdom og
befolkning viden. Opnåelse stabilitet af komplekse sociale systemer vil stimulere ønske om hver person til værdierne af

Krig er altid tilladt at have akkumuleret i fredstid fejl,
standses med skadelige menneskelig aktivitet. Alle
krige, herunder den kolde  en social katastrofe for
samfundet unguided stadig faktorer af udvikling,
opbygning af et fællesskab. Gulag og Holocaust må

lykke, og derved minimere tab og rationel udnyttelse af knappe ressourcer i økonomien.

ikke gentages.

I det XXI århundrede tendensen om adskillelse af mennesket fra arkaiske koncepter af vertikale relationer mellem

Det er tid til en anden oplysningstiden, videnskabelig

staten, den kollektive stammen og så videre, og erstatte dem med loven og etiske standarder for respekt for deres

og humanitær revolution, når de værdiorienteringer

rettigheder, friheder og legitime interesser. Nascent andet menneske kvalitet  orienterede og værdi i geografiske

baseret på værdighed inden for naturlige

koordinater, lige begyndt at vise sig. Født og kognitiv videnskab, og teknologi i dets anvendelse til at skabe nye

menneskerettigheder vil indgå i enhver menneskelig

fællesskaber og lykkelige liv af enkeltpersoner.

lykke teknologi, sikre en bæredygtig udvikling af

I dag i Rusland næppe skabt en ny solidaritet baseret på mennesker med værdighed og værdien af menneskelig
orientering, der vil samle familier, fagfolk, interessefællesskaber og andre primære celler for civilsamfundet. Jeg tror, at
ved udgangen af det XXI århundrede vil blive brugt personlige kvantitativ beregning af det niveau værdier en person,
idet der tages hensyn genom en bestemt person, at foretage en kvalitativ overgang fra Homo sapiens til værdi

fællesskaber.
I Rusland, historien om både den offentlige og
menneskerettigheder, dens fordele var tilfældig. I det
XX århundrede de såkaldte sovjetiske myndigheder

orienterede person.

næsten helt slettet ikke blot konceptet, men også en

Manden og fællesskabet er altid stræber efter at forbedre effektiviteten af sin form for aktivitet, der undertiden omtales

følelse af selvværd. Den sovjetiske mand på grundlag

som meningen med livet. Men for at denne faktor, hvis det og vil tælle nogensinde, sikker være lidt ligesom et

af alle de samlede hævet "egen stolthed."

lokomotiv 8% eller endnu mindre. Og dette niveau var i århundreder til etnisk og gennem hele livet af hver enkelt af os,

Hverken sovjetiske forfatning 19181978 omfattede

hvad han ikke ville gøre det. Menneskelige aktiviteter er ofte ikke nyttige, men som arbejdet af motoren, som brugen af

ikke i deres artikler selv et ord med roden "værdig".

grunden til tider lærere.

Begrebet den menneskelige værdighed er blevet

I løbet af industrialiseringen (Art Nouveau), der er opnået det gennemsnitlige niveau for offentlig polytekniske

medtaget i Rusland 1993 sovjetiske forfatning af året.

I løbet af industrialiseringen (Art Nouveau), der er opnået det gennemsnitlige niveau for offentlig polytekniske
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uddannelse, legemliggjort i forståelsen af de fysiske processer masserne, kræfter, arbejde, energi .... Efter min mening i
mange lande i det tyvende århundrede, samfundet levede simpelthen, under reglen om aktiviteten af idioter
passionaries efterkommere af ethnogenesis teori Lva Gumilova , og i dag størstedelen af energien er ukontrollabel .
Dette er typisk og Rusland: det ofte ødelagt deres egne ledere af de mennesker, og ikke erobrere  barbarerne. Verden har
nået grænsen for intensiv udvikling. I min vurdering, siden slutningen af 60erne i USSR og i de socialistiske verdens

medtaget i Rusland 1993 sovjetiske forfatning af året.
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Forfatning Rusland
Vi, de multinationale folk i Den Russiske Føderation,
forenet af en fælles skæbne på vores jord, oprettelse
menneskerettigheder og frihedsrettigheder, borgerlige

lande før, på baggrund af den utopiske kommunistiske parti har planer om at have været oprettet kriminelle

fred og overenskomst, bevare den historisk etablerede

fællesskab af den gældende lov og sund fornuft, og efter Sovjetunionens sammenbrud, disse virksomheders strukturer,

enhed som stat, udgående fra de universelt

nogle med udenlandske og transnationale selskaber er vokset, ganget og erobrede russisk: sende repræsentanter til

anerkendte principper om lighed og selvbestemmelse

regeringen og som suppleanter til Parlamentet med en billet købt fra en part eller gentleman sæt relevante anbefalinger

af folk, ære mindet om forfædre, der har transporteret

d, op til doktorafhandlinger af enhver videnskab.

til os den kærlighed og respekt for fædreland og tro på

For virksomheder, det vigtigste  har overskud og Europa mødes for at forenkle den frie bevægelighed for ideer,

god og retfærdighed, genoplive den suveræne stat af

mennesker og kapital, og en bæredygtig udvikling af EUvirksomhedernes prioritet. Men på den måde, at EU har en
masse problemer,.
I overgangsperioden i Rusland, formentlig KGB, nu FSB spiller en vigtig rolle i styrer landet og forsøger at komme over
de virksomheder, hvis historie udfolder sig for vore øjne. Jeg mener, at denne metode til overgang, den russiske

Rusland og hævde fasthed sin demokratiske
grundlæggende, stræber efter at sikre trivsel og
velstand i Rusland , Med udgangspunkt ansvaret for
vores Fædrelandet før nuværende og kommende
generationer, der anerkender os selv som en del af

version af dannelse selskabsledelse .

verdenssamfundet, vedtage forfatningen i Den

Rusland i dag, behovet for analfabetisme af værdier som grundlag for livet i informationssamfundet. Det er derfor

Russiske Føderation.

nødvendigt, og den konstante forbedring af befolkningens velfærd, og især dens centrale del. Social ledelse på alle
niveauer er nødvendigt at fremme vandrette bånd af solidaritet for folk i forskellige samfund, bidrage til uddannelse af

Artikel 21

personale til moderne ledelse af landet og samarbejde i virksomheder rundt om i verden til at importere fra udlandet,

1. Den menneskelige værdighed skal være beskyttet af

teknologi eksperter og kapital. Rusland under overgangen til det postmoderne kan være for nabolandene kapital

staten. Intet kan være grundlaget for sin dispensation.

opbevaring og samarbejde udviklede lande har ikke den store effekt med missiler og komfortable overnational land
med et udviklet virksomhedssystem, faktisk forenet med deres transnationale forbindelser med Den Europæiske
Union og resten af værdiorienterede verden.

2. Ingen må underkastes tortur eller anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
straf. Ingen må underkastes uden fri samtykke til
medicinske, videnskabelige eller andre eksperimenter.

Direkte mindretal diktere historien går, gjorde en kontrol indstilling gennem demokratiet i Rusland ikke finde sted, og
den selvværdibaseret befolkningen var blot at gøre sin vej ind i hovedet og i praksis, men udviklede lande. Og her
Rusland har en chance for at ikke trække halen af Vesten (hvilket ikke er dårligt), og nå det samme niveau som de
udviklede lande, støt udvikling ikke kun hæren, økonomi og videnskab, men også værdiorienterede befolkning.
I dagens verden efter sammenbruddet af imperier og omdannelsen af de autoritære regimer i det tyvende århundrede, i
slutningen af "kolde krig", den videnskabelige og teknologiske revolution, og den æra af liberal økonomi af de udviklede
lande optøede milliarder af mennesker, masserne befriet for livet i det nye miljø come postmoderne . For dannelsen af
fællesskaber efter demokrati og liberalisme (stabil, ikke hurtige udvikling på grund af forarbejdning af råvarer, og
gennem innovation og styrker hver person) behov for nye baser og retningslinjer til at konstruere personlig og social
lykke. Igen, sociale historie, men for første gang på en global skala er begyndt at erstatte guddom, chef, leder,

Kommentarerne til teknikken. 21
Individets værdighed, som anført i præamblen til den
internationale konvention om borgerlige og politiske
rettigheder, er en iboende egenskab ved alle
medlemmer af den menneskelige familie, hvorfra
stammer alle de umistelige rettigheder, og som er
baseret på frihed, retfærdighed og fred i verden.
Værdighed  umistelige ejendomsrettigheder som

lykke. Igen, sociale historie, men for første gang på en global skala er begyndt at erstatte guddom, chef, leder,
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øverste værdi, dannede grundlag for anerkendelsen og

revurdering af den moralske autoritet, autoritet brute force, den uretfærdige penge eller tvivlsom viden, ideologier og

(forfatningsdomstol dom den 27. juni 2000 N 11P //

andre forældede sociale traditioner.

SZ Den Russiske Føderation 2000. N 27. Artikel 2882

I sin ungdom, under den kontinuerlige propaganda, det sovjetiske folk, jeg syntes at være en ganske anstændig

..) Og der tilhører det uanset hvordan han og de

fællesskab af moderne mennesker, der mangler lidt handlefrihed. Imidlertid var jeg forkert. De sovjetiske folk har vist
sig at være dåse, frosne community former for enevælden og den bolsjevikiske diktatur; ikke kannibaler, men ikke
sekulære samfund. Sandsynligvis den massive demontering af begreber, herunder nogle tilfælde af kannibalisme i
Rusland kan være en anden 100 år. Der er behov for en indsats for elite, for eksempel femårsplan afskaffelse af
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respekten for alle sine rettigheder og friheder

mennesker omkring dem opfatter og vurdere hans
personlighed. Derfor, uanset hvordan etableret sig
mand, uanset hvad de kvaliteter, herunder det
negative, kan han besidder, staten og dens
myndigheder er forpligtet til fuldt ud at sikre sine

informationskompetence for de mennesker, der bor i et moderne videnssamfund. Tilsyneladende, bør de unge

betingelser for realiseringen af alle rettigheder, der

tilskyndes til at bygge dele af et nyt samfund, for at vise et korrekt billede af livet, så for ikke at falde i chok fra at spise

sikrer den menneskelige værdighed. Sørg for

levende eller billedligt nabo eller desorienteret og døende forhold i deres søgen efter lykke uden for postindustrielle

menneskelig værdighed  det betyder først og

samfund.

fremmest at behandle det ikke som en genstand for

I Rusland, i det mest ressourcerige land i verden, efter sammenbruddet, afrimning og genindførsel af sovjetiske

indflydelse på den del af staten, såvel som en

samfund trådte overgang. Fornuftige personer specificerede russisk suverænitet i forfatningen af 1993, skabte en plan

ligeværdig enhed, der kan forsvare deres rettigheder

for fremtiden, men ikke lære folk at bruge disse nye muligheder for at bygge deres lykke og folket forblev desorienteret
med elementer af den mislykkede kommandoadministrative system, spirer af demokrati, en ny forbrydelse, nye etik
og andre alle mulige faktorer moderne civilisation. Desorienteret mennesker fortsatte, som i tidligere tider, til at søge
private og offentlige lykke, få dine hænder på, ud over lave lønninger, upersonlig ækvivalenter ejendom  kuponer, der

med alle midler ikke er forbudt ved lov (del 2, artikel
45 i forfatningen ..) Og argumentere med regeringen i
ansigtet nogen af dets organer (forfatningsdomstol
dom af den 3. maj 1995 N 4P // SZ den Russiske
Føderation. 1995. N 19. Art. 1764).

er blevet kastet til vinden uforberedt befolkning.
Ifølge FN Human Development Index ( HDI ) i dag varierer i Rusland inden for 55 ud af 169 lande. Dvs. russiske
borgere forbliver fattige, omgivet af sin rigdom (kunne ikke, havde ikke tid i det tyvende århundrede at udvikle

Boris Mayorov I.  stedet redaktør og forfatter af

økonomien på baggrund af kommandoen systemet), kunne ikke gå på jagt efter opførelsen af hans lykke. FN har

projektet tyder på, at den masseudvandring af

etableret 20 mar 2012 internationale dag for Happiness : Ruslands rating for lykke i FNrapporter hidtil er lille.

befolkningen i de fleste lande i kimære og ideologi

Sammenblandingen af materialet fattigdom i samfundet, ukontrolleret medier ved inerti fortsat pålægge offentlige

begynder i den moderne æra af globalisering. Enhver

vage økonomiske og politiske miljø fortsat bevidst, ofte ubevidst, til at manipulere den offentlige følelser, danner

nation er begyndt at tage evidensbaseret af FN,

begrebet kultur baseret på de sange og danse på scenen, og isen, at de andre falske mål opnår lykke mand, hvis livet
fortsætter skal måles, er mindre end indholdet af hans lille pung.
I vor tid har der været et behov for at opdatere alle niveauer af social og humanitær mening med livet, og hvis de ikke er
designet og praktisk designet, efter udviklingen af de offentlige goder og betydninger af videnskabelige og teknologiske

værdier baseret på begrebet "menneskelig
værdighed", som i det XXI århundrede vil være et
aksiom af offentlig bevidsthed, begyndelsen af
beregningen af en bæredygtig udvikling og den
menneskelige civilisation, den vigtigste værdi i

revolution, kan de gadgets i vores tid i den nuværende globaliserede verden ske en række sociale katastrofer som følge

samfundet i enhver forstand.

tabet af referencepunkter nu trives og udvikle fællesskaber.

Ligesom Descartes koordinatsystem (x, y, z  alle

Sammenbruddet af den traditionelle måde (af enhver orientering i livet) har været i fortiden, men ikke på en global

kender) og det heliocentriske system Galileo vil sikre

skala. Jeg formoder, at kompleksiteten af den situation skyldes den manglende mulighed for gentagelse af den sociale

udviklingen af moderne videnskab og teknologi, i dag

historie udviklede udviklingslande.

til modernisering og livet efter Nouveau (kapitalisme)

historie udviklede udviklingslande.
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Moderne udfordringer  mod en bæredygtig menneskelig udvikling, fællesskab, Rusland og alle lande (uden den

til modernisering og livet efter Nouveau (kapitalisme)

spontane udvikling af de penge økonomi, stagnation, uden ryk og pludselige opbremsninger, uden krige og

af sociale dimensioner. At være i traditionen fra fix og

revolutioner) Jeg foreslår at begynde at løse lige nu hver mand på sine egne fingre ti værdiorienteringer baseret på

lovgive specifikt for hver lokalitet og kvantitative

menneskelige værdighed. På samme tid, du ønsker at inkludere ekspertdigitale metoder til menneskelig lykke i

bestanddele af værdier for forbrugeren kurv til den

beregningen af hver smartphone, der forbinder den gennem en super computer med de grundlæggende systemer af
koordinater for menneskeliv: den heliocentriske, geocentriske, socioøkonomisk (offentlig, civil, privat). Jeg foreslår i
dag ti værdiorienteringer til at løse problemerne med en persons egen lykke, bæredygtighed i ethvert samfund fra
familien til staten, evalueringen af eventuelle trin regeringer i den indenlandske og udenrigspolitik. De nationale

▼
har brug for klare ethvert moderneНастройки
menneske system

forsikringsværdi ethvert menneskes liv. På dette
tidspunkt, i slutningen af 2010, et fælles system af
sociale videnskabelige målinger ikke eksisterer. Jeg
håber, at værdighed alle, vil solen over hovedet og
anbefalet af beregningerne af værdierne for hver

interesser mennesker i vores postindustrielle tidsalder bør udvikle sig til de universelle værdier folket og for hele

person i de kommende år være grundlaget for sociale

menneskeheden på Jorden. Det er den politiske og etniske nation og nationale interesser er omdannet til værdier for

relationer, og mine skitser på dette område vil være til

bæredygtige samfund baseret på nødvendige og tilstrækkelige lykke hver person i en bestemt lokalitet.

gavn for mine tilhængere.

I det XXI århundrede vil det blive opnået universel informationskompetence, mand i dag nødt til at tilbyde en række

Vi skal bevæge os væk fra frivillighed i statsopbygning

systemer, viden og færdigheder, som vil gøre det muligt for ham at identificere og formalisere primært ejer

og social improviseret offentlige og lokale

rettighederne, friheder og legitime interesser at opretholde en bæredygtig levebrød værdier. Konkret bør digitale,

myndigheder med aktionerne i pladser og gader i

snarere end obskure metoder og teknikker være overalt at tilbyde en tilstrækkelig sæt informationsværktøjer, der
angiver, hvordan man bruger det i overensstemmelse med juridiske og etiske standarder for en bestemt lokalitet. Selv i
dag, er det nødvendigt at digitalisere teknologi, formalisere og tilbyde at hver eneste person metoder løse de fleste

eventuelle bosættelser.
I dag har brug for analyser og konklusioner fra de
tragiske fejltagelser fascisme, kommunisme, og uden
vrangforestillinger af liberale vækst i de enkelte lande

situationer i livet, mange praktiske gennemsigtig værdiorienteringer med den nødvendige detaljer for hver værdi og

på bekostning af miljøet og de utopiske forestillinger

rydde forholdet på grundlag af den menneskelige værdighed.

om manden i løbet af det sidste årtusinde.

I dag har de fleste ikke læse stor litteratur, ikke søger og ikke vise sig værdifulde reference for sit liv, er det

En opdateret ledelse, teknologi, bæredygtig værdi

usandsynligt, at have tid til at udvikle nye apparater, maskiner med programmet kontrol, eller håndholdte

orienterede samfund tillader menneskeheden at

computere. Det moderne menneske er ikke nok, og demokrati, og dens grundlæggende værdier  frihed. Til

undgå krige og forlænge levetiden af de samfund og

modernisering af dette samfund er nødt til at tage hensyn til og anvende alle de rettigheder, friheder og legitime

hele den virkelige menneskelige civilisation til

interesser på grundlag af den menneskelige værdighed, som vil give et solidt grundlag for alle områder af social
interaktion, lodrette og især vandrette relationer i samfundet, som ikke har udviklet sig siden de dage i slaveri i
Rusland til denne dag: i de ikke behøver at. Alle former for rangordning, konserveret i Rusland siden Peter den Stores
tid, er det nødvendigt at ændre de etiske regler og regler på grundlag af socioøkonomiske forhold i samfundet eller
gruppe af personer. Jeg formoder, at der på baggrund af retsstaten er ikke at blive taget samfundslivet, og reglen om
menneskelig værdighed. Opdateret kalender vil blive oprettet i Rusland, og for mange nationaliteter hver for sig.
Befolkning skiltes med mange af fejlene fra fortiden kultur og erhverve moderne vartegn.
Personlig koordinatsystem baseret på menneskelig værdighed, og i den nærmeste fremtid, og i betragtning af genomet
af hver person skal gennemføres overalt i den offentlige mening og i den nærmeste fremtid blive grundlaget for social
metodologi, metoder og matematisk modellering af staten og sociale bevægelser sagen. I dette tilfælde vil succes
afhænge af proportioner og niveauet af magt, penge og uddannelsesmæssige regulering af sociale relationer. hver

udryddelsen af alle rimelige og leve i den forestående
biologiske død af planeten Jorden og efterfølgende død
af denne variant af universet.

afhænge af proportioner og niveauet af magt, penge og uddannelsesmæssige regulering af sociale relationer. hver
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bevidst menneskelig værdighed er således den drivende faktor for selvstyre. Til Europa og Rusland kastet ud i kaos af
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en fysisk og fri for bodeling i det tidligere Sovjetunionen og den anden genhusning af de mennesker, som vi ser i vores
tid, er det nødvendigt at formalisere og teknologi til at forbinde nationale interesser og ressourcer i disse
koordinatsystemer for realisering af værdien af økonomien, en ægte menneskelig kultur og socialpolitik, til processen
med styring og menneskelig interaktion var matematisk gennemsigtig, rimelig og forudsigelig. Digitalisering af
Jordens arbejde med succes udført af Google , er en imponerende oplevelse i den menneskelige krop repræsenteret i
digitalisering teknologi Google gamle Krop Browser . Enhver yderligere fremskridt vil blive knyttet til formaliseringen
af verdenssamfundet i det transnationale projekt (en del af projektet kan gennemføres i Skolkovo, for at kompensere for
den forværrede kriminalitet og korruption forsinkelse i demokratisering af samfundet, som blev udsat i forhold til at
nærme 90 års økonomisk kollaps, Rusland). Men tiden dikterer behovet for oprettelse og implementering i Rusland og
postdemokratiske sociale relationer.
I dette tilfælde, nu er det nødvendigt at fastsætte et mindstemål af uddannelse for forståelsen af hver person forskellen
mellem forskellige koordinatsystemer og tid: astronomi, geocentrisk, lokale, sociale, personlige. For eksempel, en

Men i dag, mange ting i vores hænder!

person i barndommen, ungdommen og modenhed er bosat i en bred vifte af personlig tid. Fællesskab på vores planet

Ud over de vigtigste billede af en person af værdier på

lever i deres sociale tid og Jorden  Solen har deres astronomiske tid og kalender. En periodisk aktivitet af Solen

3 fingre, foreslår jeg at alle mennesker venlige til hvert

afhænger ikke kun crosscut til de årlige ringe af træer, men også dannelsen af kvalitet. Rettigheder, frihed og legitime
interesser få sig selv hver generation, men på et andet niveau. Vi kan ikke tillade en generation af et missil, og endnu
en generation af uagtsomhed, den kollektive eller personlige overbevisning om national leder af dets applikationer. Vi

enkelt billede af skabelsen og fastholdelse af lykke i
værdien koordinatsystem på grundlag af værdighed
(forbundet af to hænder) 10 værdiorienteringer (10
fingre på begge hænder).

må ikke tillade fremkomsten af tredjelande med atomarsenaler og førte sit kolde krig, eller lanceringen af sin satellit:

Kan ikke give op  lykke vil forsvinde.

for eksempel, at lederen af musikfans gennem salg af skoven omkring Amazonas stammen broadcast sange om
lederen. Jeg mener, at den nuværende bly produktive, hvis de er baseret på ukrænkelighed menneskelig værdighed:

Google+

åben, fordelt universelt og hurtigt; Det hæmmer ikke aktiviteten og fremmer værdien af menneskelige orientering for
bæredygtig udvikling.
I dag hastighed sociale processer efter medie ændre kurs . Moderne civilisation kræver konstant og populær
opmærksomhed på de menneskelige værdiorienteringer, herunder det tid til at komme ind, og en enkelt kalender for
jordens indbyggere.
For eksempel, ingen troede, men det er muligt for en bæredygtig udvikling af Kaukasus der ikke bør udvides industri
og demografi, samt i Kina, indføre klare grænser for alle og give job til unge i de tætbefolkede områder i
udviklingslandene regioner i Rusland og resten af verden. Dog bør den lokale regering i udviklingslandene regioner
indføres med det samme. For mig og vektoren af udviklingen i Moskva  det store spørgsmål. Moskva  kontinentale
metropol. Vores hovedstad er ikke blæst havet vinde som New York og derfor moral, sociale love, etiske regler og
virksomhedernes sociale grupper, bør traditionen med Moskovitter i en adskillelse af religion og stat være mere
pålidelige. Vigtig dag er principperne om åbenhed og tilstrækkeligheden af budgettet og magt kontrol i Moskva,
genererer gennem mediekanaler sådanne handlinger over hele Rusland.
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Hvis vi antager, at det moderne Rusland bag halter udviklede lande i Europa i 100 år, vores samfund i dag, i 2010, en
del af bandet appel til en bestemt rækkefølge af befolkningen (med tendenserne i den italienske banale eller værre, tysk
fascisme med fiksering af lederen). Folk forbliver fattige, utilstrækkelig til sin nationale rigdom og i henhold til social
inerti, med nogen idé om selvrespekt, vil fortsætte med at brug i chef og leder, binde sin personlige formue til det
samlede antal missiler og sprænghoveder, for antallet af kvæg, svin og lignende spredte indikatorer indledende æra af
modernisering . Derfor, videnskabelige og politiske ledere, økonomisk elite, alle fornuftige mennesker bør være dygtigt
og omhyggeligt anvende de sociale forvaltningsforanstaltninger i denne periode af vores udvikling, for at tilbyde de
nødvendige centre for koncentration af sociale initiativer, hele tiden passe på at forbedre materialet niveau og sociale
kultur, indgyde uafhængighed og tolerance af befolkningen, begrebet personlig suverænitet og bæredygtige levevilkår i
dagens kapital og efter kapitalismen er kommet til de udviklede lande. For eksempel, ikke har penge nok: lykke kan
øges på bekostning af kærlighed, viden, arbejde eller andre værdier (se figur), uden at glemme, at den vigtigste faktor
for mænd  en kvinde og omvendt for kvinder  mænd. Overgangen til de værdiorienteringer af befolkningen i den
nærmeste fremtid kan begynde i unge opgiver øl og cigaretter, og den voksne befolkning i de brede horisontale
forbindelser begynder at anvende loven og etiske værdier i sine forbindelser med hinanden i hjemmet og på
arbejdspladsen, hvilket skaber en postmoderne økonomi. I dette samfund med rødder menneskelige værdighed i
mentalitet folk er mere bekvemt at begynde at sætte gennem personale Army (tidligere var der smedede rammer for
proletariatets diktatur og kommandoenadministrative system, og nu er der en vertikalt forhold fremherskende), der
kan fungere som en generator af borgere med beskyttet betegnelse for et nyt samfund. Kløften mellem folk i magt,
penge og viden vil altid flade de juridiske og etiske standarder. Jeg tror, at retten til at træde ind i loven om politiske
partier er ikke kun kvantitativt, men også behovet for forskning og analyse af sociale forvaltning center.
Forfatteren mener, at i den moderne æra med globalisering, universel social handling og forståelse af begrænsede
energiressourcer, begynder en massiv udvandring af befolkningen i alle lande i de kimærer og ideologier. Efter
revolutionen menneskeheden videnskabelige og teknologiske vil overleve videnskabelige og humanitære. Hver person,
fællesskab, vil folk få rimelig værdi systemer baseret på begrebet "menneskelig værdighed", som i det XXI århundrede
vil være et aksiom af offentlig bevidsthed, den konstante i de værktøjer for edemokrati, som grundlag for vurdering og
beregning af bæredygtig menneskelig udvikling, EFområder, og hver stat.
Descartes introducerede systemet med koordinater for rummet x, y, z, og dette fra en skole kursus alle ved, men kun få
mennesker forstår, at dens dannelse fandt sted i mindst 1000 år, da vores forfædre efter opfindelsen af naturlige tal
flere 1000 år ikke indtaste tal Åh, som dannede grundlag for hende.
Ligesom Descartes koordinatsystem for at sikre udviklingen af moderne videnskab og teknologi, i dag for at vurdere de
første skridt i opbygningen af et lykkeligt liv efter Nouveau (kapitalisme) er nødvendig for humaniora og forståeligt for
enhver social målingsgrundlag for menneskelig værdighed. I så fald skal de konventionelle tre vartegn (kanal) på
kraften i sociale forvaltning (politik), penge (økonomi) og viden (videnskab) suppleres med andre tilsvarende,
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gennemsigtig, forståelig og brugervenlig for de offentlige systemer af værdier ( koordinatsystemer ). I dette tilfælde, i
dag må vi forstå, at den kraft (selvorganisering), er penge, og intelligens (viden)
samfund ikke vokse lineært, er de objektive bølge cyklusser, der snart vil blive
fundet. Det betyder, at efter udviklingen af et samfund er meget muligt periode
med fald, hvilket kræver pålidelige bånd til at beskytte samfundet selv fra
selvdestruktion. Enhver social handling i dag kan estimeres på fingrene. Den
herskende elite i mange lande har mere magt, penge og viden end oppositionen
eller befolkningen. Dette gælder for Rusland, som ikke afviger fra den lodrette
anordning af hans samfund, øget sovjetiske periode af sin udvikling.
Hver person fra barndommen har brug for at fremme respekt for sig selv og
andre, værdiorientering: borgerdeltagelse i lokale anliggender og politik, både
selvstændigt og som en del af det lokale samfund på den vandrette niveau, på
det familieretlige område og i den lokale økonomi, at knytte til selvorganisering og lokalsamfund for sekulære etik,
tilpasset til hver aldersgruppe.
Til hverdagsbrug kommunikation mellem mennesker i familier for alle folkeslag i verden tilbyder en forenklet version af
den samme forståelse af menneskelige værdier baseret på en halvåben håndfladen (næve) og tre fingre. Forhåbentlig
vil dette symbol bliver et element af informationer kultur for alle folk. Mere komplekse software og information model
af en personlig regnemaskine lykke foreslår at udvikle personlige mobile enheder. Mobile smartphones i den nærmeste
fremtid vil være forbundet ikke kun til den kort over området, men også til de relevante sociale databaser, som nu
boomer.
Det er indlysende, at
det politiske system i
et samfund med en
bæredygtig udvikling
på det første trin vil
bestå af de tre områder
af sociale relationer, af
de tre hovedretninger
(parter), der strækker
social energi:
omfanget af magt,
penge og viden. Alle
sfærer skærer
hinanden og har en

Настройки ▼

Переведено на датский

Показать исходный текст

hinanden og har en
fælles komponent på

grundlag af den menneskelige værdighed og alt dette vil øge værdien af hver person, den personlige lykke og velfærd i
hele samfundet, politisk nation, befolkningerne i Commonwealth i det omfang, det er nødvendigt. Politiske partier i
den nærmeste fremtid vil ikke stole på doktrinen eller tro, og ikke på massen af befolkningen, og på videnskabelig
rådgivning og sin egen nationale videnskabelige skole, som i det mindste vil blive bestemt ved lov. Politiske partier af
den nærmeste fremtid kan kun være baseret på åbne og paritet egne og nationale magt og økonomiske muligheder. I
parlamentet loven i en bæredygtig udvikling vil blive fastsat til mindst tre fraktioner, som vil blive dannet af, der
handler uafhængigt af den modtagne renter i valget, som vælgerne kan ikke og må ikke have ekstraordinære
muligheder for overtrædelse af en bæredygtig udvikling. Samtidig modvirke alle lovlige offentlige aktiviteter vil blive
straffet langt hårdere end i dag. Et sådant politisk system i de tre parter kunne erklæres i Rusland i 20152017 år ved
dekret af den siddende præsident eller Allrussiske grundlovsgivende forsamling i 50 år, og det vil give en afvejning af
interesser. Men sociale processer som vejr, mens næppe forventet i en lille periode.
Jeg tror, at hele verden videreudvikling af eksisterende demokratier eller autoritære regimer baseret på diktat fra den
herskende elite (eller klaner bureaukrati på forskellige niveauer) er koncentreret i deres hænder magt, penge og viden
vil flyde i retning af resten af disse komponenter. Ubalancen kan forårsage, videnskab, stor litteratur, musik,
billedkunst, men også blodige uro, da ikke alle oppositionen koncentrerer sig om litterære eller anden fredelig øvelse at
fordømme regimet, som i vor tid er blottet for den guddommelige jorden. Et slående eksempel på denne ubalance viste
verden Rusland. Velkommen til adel og værdighed sin fuldstændige mangel på respekt for befolkningen i imperiet og
skabte en klassisk kunst og russisk oprør.
Interessant, Aleksandr Sergeevich Pushkin, har gentagne gange havde kæmpet en duel for den ære og værdighed, i
hans arbejde The Captain Datter af russisk optøjer ord VÆRDIGHED aldrig anvendes, selvom den kommandant for
fæstningen Mironov, og Grinyov, og Pugachev, indirekte disse grundlæggende menneskeret ejendom begavet .
Værdighed ord til at beskrive de grundlæggende egenskaber ved en person ikke er i værker af Leo Tolstojs Krig og Fred,
og kun i få tilfælde, det fremhæver de udsøgte manerer af nogle af de store helte i romanen. I værket A. I. Solzhenitsyna
Gulag Øhavet VÆRDIGHED fundet halvdelen og kun et stykke med disse ord væsentlige "gem før ødelæggelsen af den
menneskelige værdighed"  den sjette del i kapitel 1, hvor Aleksandr Isaevich fortæller livet for de første landsforviste
socialister 30'erne .
Den komplette udgave Vladimira Lenina, i sin 55volumen, jeg har ikke fundet udtrykket "menneskelig værdighed",
men der er 23 lignende fraser om mishandling zaristiske myndigheder med borgerne.
Hvis jeg har ret, så i den nærmeste fremtid er nødvendig for uddannelse for at afbalancere de sociale, fysiske og
matematiske videnskaber, og etablere tre regeringspartier: Konservative Parti Rusland (afhængighed af kraft),
Liberalisme (Demokratiske) Parti Rusland (afhængighed af økonomien), Progressive Parti Rusland (vidensbase).
Kommunerne kan altid have en kerne af tre folkevalgte kommissærer på disse områder som grundlag for
kommunalbestyrelsen, og i det mindste en anden fem at vælge nogen repræsentanter for borgere, uanset medlemskab i
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politiske partier, som kan være mange, afhængig af lokale traditioner.
(Husk teksten i artikel 6 i den seneste grundlov, der blev erklæret rollen som en af det regerende parti. "Den førende og
ledende kraft af det sovjetiske samfund og kernen af dets politiske system, statslige og offentlige organisationer er
Sovjetunionens kommunistiske parti. SUKP eksisterer for de mennesker og tjener folket. Bevæbnet med marxistisk 
leninskim undervisning, det kommunistiske parti bestemmer de generelle perspektiver for udviklingen af samfundet
og forløbet af indenlandske og udenrigspolitik af USSR, dirigerer den store skabende aktivitet med Soviet mennesker
og formidler en planlagt videnskabeligt underbygget karakter til deres kamp for sejren kommunismens. ")
Flad ordning udviklet politiske system for National Society of Rusland i XXI århundrede med de tre største partier 1.2
og 3, der tilbyder deres samfund stabilisering projekter i det næste valg vil se ud i overensstemmelse med figuren
angivet ovenfor. Dog bør enhver ikkestatslige organisationer fra tre personer og derover, og medierne i særdeleshed
blive bygget på et videnskabeligt grundlag og tre søjler i alle versioner: den magt, penge, viden, afviser som forgæves
eventuelle kongresser kun økonomer, men filmskabere, intellektuelle og generaler som forgæves og fejlagtig i sin
erklærede struktur  på et hjul er ikke at forlade. For eksempel blev alle de vindende part af det XX århundrede bygget
på disse fonde, og langsigtede succes afhang korrekt deklarerede tal og de grundlæggende principper for opbygning af
partier.
Yderligere bæredygtig udvikling af Rusland, vil kvaliteten af væksten i dets civilisation kunne udføre kun
selvforsynende, valueorienterede mennesker på basis af alle forstår og respekterer og beskytter den menneskelige
værdighed. Masserne af mennesker er lige begyndt at nyde alle de rettigheder, friheder og legitime interesser menneske
og borger til at konstruere betydningen af deres egen eksistens, selvforbedring og selvorganisering af lokalsamfund,
samfundet og menneskeheden. Dette er nøglen til en persons velbefindende, nutid og fremtid i Rusland, befolkningen i
verden i vores tid med overgang fra demokrati til bæredygtig menneskelig udvikling. Dette er essensen starter vores
øjne en anden oplysning.
Sitet er primært oprettet for fem år
2008/09/09  2013/09/09
Den aktuelle tid er afspejlet i den dagbog og andre sektioner
Please rate det niveau af lykke i Rusland
Bedøm menneskelig værdighed beskyttelse i Rusland
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