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idé
I Age of Enlightenment (Descartes, begynnelsen av
XVII århundre  .. Rousseau og Voltaire, slutten av
XVIII århundre) dukket ideen om naturlige
rettigheter i heliosentriske univers.
I det nittende århundre, Charles Darwin i hovedsak

Boris Mayorov
Mine foreldre dedikert

Systemet med verdier basert på verdighet av mannen

begrunnet verdighet personen, dens viktigste funksjon
som har blitt dannet ved naturlig utvalg anthropoid i
millioner av år. Det har vist seg at personen ikke er en
Guds tjener, som et sosialt vesen med verdighet, og
bare på deres samtykke til kongen eller presidenten

Historien om mannen, er hele menneskeheten fylt med søk etter og begrunnelse av betydninger, verdier for overlevelse,
modernisering og bærekraftig bomiljø i det opprinnelige eller konvensjonell relativ og absolutt orientering av deres

for hans valg.
Tidligere diskutert i århundrer Guds bilde av mannen
og nestekjærlighet i geosentriske verden skapt av

sosiale tid og deres sosiale nivå. I dette fellesskapet, den enkelte i ulike perioder av sitt liv kan leve i en landemerke (for

Gud.

eksempel: foreldrenes hjem, vennskap, kjærlighet, arbeid, karriere Vertical kommandoadministrative systemet eller i

På grunnlag av disse ideene har blitt opprettet og

demokratier, og du kan fokusere på de følgesvenner, lokal Tale, proletarene i alle land, og så videre), en verdi , eller ikke

vedtatt Bill of Rights i Storbritannia, Bill of Rights i

å føle og ikke være bevisst på noe så verdifullt , mens i studiene, i å finne, deprimert, i en stall, overgangs samfunnet,

USA, Erklæringen om menneskerettighetene i

eller i løpet av periodisk uro på grunn av fallet av intellektet vekt i hans sosiale nivå eller i det generelle nivået på

Frankrike.

eller i løpet av periodisk uro på grunn av fallet av intellektet vekt i hans sosiale nivå eller i det generelle nivået på
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dagens sivilisasjon.

Frankrike.
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Foreldre, eliter eller ledere gjennomført sosiale ledelse,

Første og andre verdenskrig avdekket behovet for

orientere eller desorientere en person eller folk med makt,

universelle menneskerettighetstraktater. I 1941

penger og visdom i forskjellige forhold, gi muligheter for

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

regjeringen eller i den perioden av krisen i samfunnet som er
igjen av befolkningen for selvorganisering. I perioden med
krise i samfunnet ofte vises eventyrere som lures leve med
hendene .

støtte av de fire grunnleggende friheter: ytringsfrihet,
religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt. Dette
ga ny giv til utviklingen av menneskerettighetene som
en nødvendig forutsetning for fred og få slutt på
krigen.

Fra samfunn av kannibaler, som en eller annen måte fikk

Når publikum ble klar over grusomhetene som blir

sammen sammen, til moderne juridiske begreper utviklede

begått av NaziTyskland, ble det klart at FNpakten

samfunn med respekt for menneskeverdet og praksis kommet

ikke nøyaktig definerer menneskerettigheter.

en lang historisk sti.

Universell enighet ble nødvendig for

Til forskjellige tider folk stolt på fagene av gudene, sjamaner,

menneskerettigheter.

hans familie og stamme, territorium og religion, så etter
nasjonalitet og landeiendom og ideologi. Nå var det fokus på
kulturen i forbruk og handel. På samme tid, sosial dårlig
forstått og definert for hver region, og de samfunn i regionen.

Menneskerettighetserklæringen
ble vedtatt på den tredje sesjonen av FNs
generalforsamling resolusjon 217 A (III) av 10.12.1948.

Samtidig 85% av befolkningen lever på en slik måte at det

Artikkel 1.

skal være for alle levende ting  uten å bestride, ikke

Alle mennesker er født frie og med samme

reflekterende, ikke analysere sine handlinger.

menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt

I vårt land folk flest etter sammenbruddet av den sovjetiske

med fornuft og samvittighet og bør handle mot

regimet, er den totale ikke erverve moderne vitenskapelig veiledning system, men snarere absorbert fragmenter av

hverandre i brorskapets ånd.

ulike, ofte falske, konsepter og ideer. Deres verdisystemer er fylt og endret selv i løpet av uken. Dette er spesielt

...

merkbart i form av politiske, ideologiske og økonomiske kamp av konkurranse, når det er nødvendig å manipulere
massene av en bestemt region eller land. Den viktigste sosiale tidløs landemerke dato for alle samfunn fra en gruppe på
tre personer inntil nylig eksistert imperier  er underordning av den nåværende kongen, keiser, leder, president, sjef,
sjefen, mann, kapittel, leder ... eller betinget ed på urokkelig lydighet eller ved avtale i ulike varianter til arbeid og deres

I 1993, Russland vedtatt en grunnlov som la
grunnlaget for vern av menneskeverd, sine rettigheter,
friheter og legitime interesser.
...
07.12.2000 Europaparlamentet høytidelig proklamert

skal akseptere, forstå og bygge sin tolerant holdning til mennesker på grunnlag av den eksisterende virkelighet.

Den europeiske unions charter om grunnleggende

Jeg håper at i fremtiden vil folk kunne myke opp forholdet til underordning og liksom påvirke beslutninger som leder.

rettigheter.

Etter min mening, har Russlands befolkning et høyt nivå av sosial treghet, leve som om i Sovjet samfunnet, sa
mønstre av tvsendinger og er fokusert på lederne i kraft. Jeg tror at makt, penger og kunnskap i dag fortsetter å være

I dag, i begynnelsen av XXI århundre, den nye andre

konsentrert i den føderale vertikale av makt, og på regionalt, og den lokale eliten og byråkrati, og befolkningen forblir

opplysningstiden. Det vitenskapelige samfunn, må

fattige, de svake og uneducated. Dette er etablert sosial tradisjon, skatt senior junior, på grensen til en frivillig drift.

hver person til å delta i gjennomføringen av

Dette ble gjort mulig ikke bare på grunn av mangel på åpenhet i beregningene; skrive om det og sa: " hevder vitenskap

erklæringer menneskeverd med riktig teknologi og

Dette ble gjort mulig ikke bare på grunn av mangel på åpenhet i beregningene; skrive om det og sa: " hevder vitenskap
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" ... og overgangen til en bærekraftig utvikling i Russland ser ut til å dukke opp etter trinn allmakt regionale klaner, når

erklæringer menneskeverd med riktig teknologi og
metoder verdig livet til hver person
på jorden. Det
Настройки
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forholdet mellom makt, penger og kunnskap eliten og befolkningen vil være 50 x 50. Du kan ta utgangen av forskere,

nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av hver

at mennesket som et sosialt animalsk opprinnelse fullført scenen fra ape, men tilstrekkelig i henhold til sosialt

person og det offentlige en myk overgang fra

fellesskap, lokal tid, i mange land ikke har utviklet, og denne prosessen er sannsynligvis bare i den innledende fasen. I

autoritære stater til selvstyre mennesker.

dette tilfellet, trenger sosiale trender og massen av mennesker ikke forstår problemene med fremgang ved å delta i dem
på grunn av omstendighetene, og radikalt endre sosiale tradisjoner for dem skadelig. Dette fastlåst situasjon for et lite
antall progressivetenkende mennesker i Russland  å gå lydløst systemer eller stå med en plakat i pickets.
Utviklingen av kompleksiteten i sosiale systemer, vil utviklingstrekk av de samfunnene uunngåelig føre til fremveksten
av krefter blant befolkningen  masse av horisontale relasjoner på grunnlag av menneskeverdet vil bygge flere ikke

Forfatter og redaktør av nettstedet tilbyr klare hver
person personlig system av verdier av koordinater
(menneskelige verdier) basert på fortjeneste av
konseptet som et felles verktøy for å oppdatere
nasjonen, andre samfunn og personlig lykke.

vertikalt basert på jus og etikk, tar hensyn til det flerkulturelle faktor. Allerede i dag, for fredelig utvikling av
bærekraftige lokalsamfunn, sameksistens mellom kulturer, danner en felles og klart for hvert system av menneskelige

Krig er alltid lov til å ha samlet seg i fredstid feil,

verdier, solidaritet og deltakelse fra alle i samfunnssaker  stengt ute eller bor i deres virtuelle rom og person, og staten

avbrutt med skadelig menneskelig aktivitet. Alle

er ineffektiv. Gjennom universell utdanning og teknologi er økende rikdom og befolkningen kunnskap. Oppnå

kriger, inkludert den kalde  en sosial katastrofe av

stabilitet av komplekse sosiale systemer vil stimulere ønsket av hver person til verdiene av lykke, og dermed minimere

samfunnet unguided fortsatt faktorer for utvikling,

tap og rasjonell bruk av knappe ressurser i økonomien.
I XXI århundre trenden med separasjon av mann fra arkaiske begreper i vertikale relasjoner mellom staten, den
kollektive stammen og så videre, og erstatte dem med lov og etiske standarder for respekt for sine rettigheter, friheter

bygge et fellesskap. Gulag og Holocaust må ikke
gjentas.
Det er tid for en ny opplysningstid, vitenskapelig og
humanitær revolusjon, når verdien orientering basert

og legitime interesser. Gryende annet menneske kvalitet  orientert og verdi i geografiske koordinater, bare begynner å

på verdighet av feltet av naturlige

vise. Født og kognitiv vitenskap og teknologi i bruk for å skape nye samfunn og lykkelige liv av individer.

menneskerettigheter vil bli inkludert i ethvert

I dag i Russland skapte knapt en ny solidaritet basert på mennesker med verdighet og verdien av menneskelig

menneske lykke teknologi, sikre en bærekraftig

orientering, som vil bringe sammen familier, fagfolk, samfunn av renter og andre primære celler fra det sivile samfunn.

utvikling av lokalsamfunn.

Jeg tror at ved slutten av det XXI århundre vil bli brukt personlig kvantitativ beregning av nivået verdier en person,
idet det tas hensyn til genomet av en spesiell person, for å gjøre en kvalitativ overgang fra Homo sapiens til verdi
orientert person.
Mannen og samfunnet er alltid med å forbedre effektiviteten i sitt slag aktivitet, noen ganger referert til som meningen
med livet. Men denne faktoren om det, og vil telle noensinne, sikkert være litt som et lokomotiv 8% eller enda mindre.
Og dette nivået var i århundrer til etnisk og gjennom hele livet til hver av oss, hva han ikke ville gjøre det.

I Russland, historien til både publikum og
menneskerettigheter, sine fordeler var tilfeldig. I det
XX århundre de såkalte sovjetiske myndighetene
nesten helt visket ikke bare konseptet, men også en
følelse av egenverd. Den sovjetiske mannen på
bakgrunn av alt det totale hevet "egen stolthet."

Menneskelige aktiviteter er ofte ikke nyttig, men som arbeidet med motoren, som bruk av årsaken noen ganger lærere.

Verken sovjetiske grunnloven 19181978 ikke

I løpet av industrialisering (Art Nouveau), har det gjennomsnittlige nivået på offentlig polyteknisk utdanning er

inkludere i sine artikler enda ett ord med roten

oppnådd, nedfelt i forståelsen av de fysiske prosessene massene, krefter, arbeid, energi .... Etter min mening, i mange

"verdig". Begrepet menneskelig verdighet er tatt inn i

land i det tjuende århundre, samfunnet levde enkelt, under regelen for virksomhet av idioter passionaries

Russland 1993 sovjetiske grunnloven av året.

etterkommere av ethnogenesis teori Lva Gumilova , og i dag mesteparten av energien er ukontrollerbar . Dette er
typisk og Russland: det ofte ødelagt sine egne ledere av folket, og ikke erobrere  barbarene. Verden har nådd grensene
for intensiv utvikling. I min vurdering, siden slutten av 60tallet i Sovjetunionen og i de sosialistiske verden land før,

Grunnloven av Russland

for intensiv utvikling. I min vurdering, siden slutten av 60tallet i Sovjetunionen og i de sosialistiske verden land før,
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på bakgrunn av den utopiske kommunistpartiet planlegger å ha blitt satt opp kriminelle fellesskap av gjeldende lov og
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sunn fornuft, og etter sammenbruddet av Sovjetunionen, disse selskapsstrukturer, noen som involverer utenlandske

Vi, de multinasjonale folk i Russland, forent av en

og transnasjonale selskaper har vokst, multiplisert og fanget russisk: sende representanter for regjeringen og som

felles skjebne på vårt land, etablere

varamedlemmer til Stortinget med en billett kjøpt fra noe parti eller gentleman sett relevante anbefalinger d, opp til

menneskerettigheter og friheter, kommunal fred og

doktorgradsavhandlinger av noe vitenskap.

enighet, bevare den historisk etablerte staten enhet,

For bedrifter, det viktigste  har overskudd og Europa kommer sammen for å forenkle bevegelse av ideer, mennesker og

fortsetter fra universelt anerkjente prinsipper for

kapital, og en bærekraftig utvikling av EU bedriftens prioritet. Men på den måten EU har en masse problemer.

likeverd og selvbestemmelse av folk, hedre minnet om

I overgangsperioden i Russland, sannsynligvis KGB, nå FSB spiller en viktig rolle i å styre landet og prøver å komme
over bedrifter, som historien utfolder seg foran øynene våre. Jeg tror at denne metoden for overgangen, den russiske
versjonen av corporate governance formasjon .

forfedre som har formidlet til oss kjærlighet og respekt
for fedreland og tro på god og rettferdighet,
gjenopplive den suverene stat i Russland og hevde
fastheten av sin demokratiske grunnleggende, og

Russland i dag, behovet for universell literacy av verdier som grunnlag for liv i informasjonssamfunnet. Det er således

prøver å sikre trivsel og velstand i Russland , Fortsetter

nødvendig, og konstant forbedring av velferd i befolkningen, og særlig dens sentrale del. Sosiale ledelse på alle nivåer

fra ansvaret for vår fedre før nåværende og fremtidige

er nødvendig for å fremme horisontale bånd av solidaritet for mennesker i ulike samfunn, bidra til opplæring av

generasjoner, erkjenner oss selv som en del av

personell for moderne ledelse av landet og samarbeid i bedrifter rundt om i verden til å importere fra utlandet,

verdenssamfunnet, vedta Grunnloven av Russland.

teknologieksperter og kapital. Russland under overgangen til postmoderne kan være for nabolandene kapital lagring
og samarbeids utviklet land har ingen stormakt med raketter og komfortabel overnasjonalt land med en utviklet
bedriftens system, faktisk forent med sine transnasjonale forbindelser med EU og resten av verdiorientert verden.
Direkte mindretall diktere historien går, en styringsalternativet gjennom demokratiet i Russland fant ikke sted, og den
selv verdibaserte befolkningen var bare å gjøre sin vei inn i hodet og i praksis, men likevel utviklede land. Og her
Russland har en sjanse til å ikke dra halen av West (som ikke er dårlig), og nå på samme nivå som utviklede land,
stadig å utvikle ikke bare hæren, økonomi og vitenskap, men også verdiorientert befolkning.

Artikkel 21
1. Menneskeverdet skal være beskyttet av staten.
Ingenting kan være grunnlag for sin unntak.
2. Ingen må utsettes for tortur eller annen
umenneskelig eller degraderende behandling eller
straff. Ingen må utsettes uten frie samtykke til
medisinske, vitenskapelige eller andre forsøk.

I dagens verden etter sammenbruddet av imperier og transformasjon av autoritære regimer i det tjuende århundre,
slutten av "kald krig", den vitenskapelige og teknologiske revolusjonen, og den æra av den liberale økonomien i de
utviklede landene tint milliarder av mennesker, massene frigjort for livet i det nye miljøet come postmoderne . For
dannelsen av samfunn etter demokrati og liberalisme (jevn, ikke rask utvikling på grunn av foredling av råvarer, og
gjennom innovasjon og styrke hver person) trengte nye baser og retningslinjer for bygging av personlige og sosiale
lykke. Igjen, sosialhistorie, men for første gang på en global skala har begynt å erstatte de guddom, sjef, leder, re

Kommentar til kunst. 21
Verdighet for den enkelte, som nevnt i fortalen til FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter, er en
iboende egenskap ved alle medlemmer av den
menneskelige familie, som henter alle umistelige

evaluering av den moralske autoritet, myndighet av brute force, den urettferdige penger eller tvilsomt kunnskap,

rettigheter, og som er basert på frihet, rettferdighet og

ideologier og andre utdaterte sosiale tradisjoner.

fred i verden.

I sin ungdom under kontinuerlig propaganda, det sovjetiske folk jeg syntes å være ganske anstendig samfunn av

Verdighet  umistelige rettigheter som suveren verdi,

moderne mennesker, som mangler litt handlingsrom. Men jeg tok feil. De sovjetiske folk har vist seg å bli hermetisert,

dannet grunnlaget for anerkjennelse og respekt fra alle

frossen samfunnet moduser av eneveldet og bolsjevikiske diktatur; ikke kannibaler, men ikke sekulære samfunn.

sine rettigheter og friheter (konstitusjonelle domstolen

Sannsynligvis den massive demontering av konsepter, inkludert noen tilfeller av kannibalisme i Russland kan være

dom 27 juni 2000 N 11P // SZ Russland 2000. N 27.

100 år. Innsats er nødvendig elite, for eksempel femårs plan eliminering av informasjonskompetanse for de som bor i

Artikkel 2882 ..) Og som tilhører det uavhengig av

100 år. Innsats er nødvendig elite, for eksempel femårs plan eliminering av informasjonskompetanse for de som bor i
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et moderne kunnskapssamfunn. Angivelig, bør unge mennesker oppmuntres til å bygge elementer av et nytt samfunn,

Artikkel 2882 ..) Og som tilhører det uavhengig av
hvordan han og menneskene rundtНастройки
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for å vise et korrekt bilde av livet, for ikke å falle inn i sjokk av å spise levende eller billedlig nabo eller desorientert og

vurdere hans personlighet. Derfor, uansett hvor

døende slektning på jakt etter lykke utenfor det postindustrielle samfunn.

etablerte seg mann, uansett kvaliteter, inkludert

I Russland, i den mest ressursrike land i verden, etter sammenbruddet, avriming og reentry av sovjetiske samfunnet

negative, kan han ha, staten og dens myndigheter er

trappet overgang. Sensible personer spesifisert russisk suverenitet i Grunnloven av 1993, skapte en blåkopi for
fremtiden, men ikke lære folk å bruke disse nye muligheter for å bygge deres lykke og folk holdt seg desorientert med
elementer av den mislykkede kommandoadministrative systemet, spirer av demokrati, en ny kriminalitet, nye etikk
og andre typer faktorer moderne sivilisasjon. Desorienterte mennesker fortsatte, som i tidligere tider, til å søke privat

forpliktet til å fullt ut sikre sine vilkår for realisering av
alle rettigheter, sikre menneskelig verdighet. Sørg for
menneskeverdet  det betyr først og fremst å behandle
det ikke som et objekt for innflytelse på den delen av
staten, samt en lik enhet som kan forsvare sine

og offentlig lykke, få hendene på, i tillegg til lav lønn, upersonlig ekvivalenter eiendom  bilag som har blitt kastet til

rettigheter for all del ikke er forbudt ved lov (Part 2,

vinden uforberedt befolkningen.

artikkel 45 i grunnloven ..) Og argumentere med

Ifølge FNs Human Development Index ( HDI ) i dag varierer i Russland i området 55 ut av 169 land. Dvs. russiske

regjeringen i ansiktet noen av dets organer (den

statsborgere forblir fattige, omgitt av sin rikdom (kunne ikke, hadde ikke tid i det tjuende århundre å utvikle sin

konstitusjonelle domstolen dom 03.05.1995 N 4P //

økonomi på bakgrunn av kommandoen system), kunne ikke gå på søk etter bygging av hans lykke. FN har etablert 20

SZ Russland. 1995. N 19. Art. 1764).

mars 2012 International Day of Happiness : Russlands vurdering for lykke i FN rapporterer så langt er liten.
Compounding materiell fattigdom i samfunnet, ukontrollert media treghet fortsette å pålegge offentlige vag
økonomiske og politiske miljø fortsatt bevisst, ofte ubevisst, å manipulere offentlige følelser, danner kulturbegrepet
basert på sanger og danser på scenen, og isen, de andre falske mål å oppnå lykke mann hvis livet fortsetter å bli målt er
mindre enn innholdet i hans lille vesken.
I vår tid har det vært et behov for å oppdatere alle nivåer av sosial og humanitær meningen med livet, og hvis de ikke er

Boris Mayorov I.  nettsted redaktør og forfatter av
prosjektet tyder på at masseflukt av befolkningen i de
fleste land i chimera og ideologi begynner i moderne
tid med globalisering. Hver nasjon er i ferd med å ta
evidensbasert av FN, verdier basert på begrepet

designet og praktisk designet, etter at utviklingen av offentlige goder og betydningene av vitenskapelig og teknologisk

"menneskelig verdighet" som i XXI århundre vil være

revolusjon, kan gadgets i vår tid i dagens globaliserte verden skje en rekke sosiale katastrofer på grunn tap av

et aksiom av offentlig bevissthet, begynnelsen av

referansepunkter nå blomstrende og utvikle lokalsamfunn.

beregningen av bærekraftig utvikling og menneskelig

Sammenbruddet av den tradisjonelle måten (uansett retning i livet) har vært i det siste, men ikke på en global

sivilisasjon, den viktigste verdien av fellesskapet i

skala. Jeg antar at kompleksiteten i situasjonen skyldes umuligheten av repetisjon av den sosiale historien til

enhver forstand.

utviklede land utvikler.

Som Descartes koordinatsystem (x, y, z  alle vet) og

Moderne utfordringer  utfordringer for bærekraftig menneskelig utvikling, samfunnet, Russland og alle land (uten den
spontane utvikling av pengene økonomien, stagnasjon, uten rykk og plutselig oppbremsing, uten kriger og
revolusjoner) Jeg foreslår å begynne å løse akkurat nå hver på sitt egne fingre ti verdiorienteringer basert på
menneskeverdet. Samtidig vil du ta med ekspertdigitale metoder for menneskelig lykke i beregningen av hver

heliosentrisk system, Galileo vil sikre utviklingen av
moderne vitenskap og teknologi, i dag for
modernisering og livet etter Nouveau (kapitalisme)
må fjerne alle moderne menneske system av sosiale
dimensjoner. For å være i tradisjonen fix og lovfeste

smarttelefon, knytter det gjennom en super datamaskin med de grunnleggende systemer av koordinater for

spesielt for hver plassering og kvantitative

menneskeliv: heliosentrisk, geosentriske, sosioøkonomisk (offentlig, sivil, privat). Jeg foreslår i dag ti

komponenter av verdier av forbrukeren kurv til

verdiorienteringer å løse problemer av en persons egen lykke, bærekraften i ethvert samfunn fra familien til staten,

forsikringsverdien for hvert menneskeliv. På dette

evaluering av eventuelle tiltak regjeringene i innenriks og utenrikspolitikk. De nasjonale interessene til folk i vår

punktet, slutten av 2010, et felles system av sosiale

postindustrielle alder bør utvikle seg til de universelle verdiene av folket og for hele menneskeheten på Jorden. Det er

vitenskapelige målinger ikke eksisterer. Jeg håper at

postindustrielle alder bør utvikle seg til de universelle verdiene av folket og for hele menneskeheten på Jorden. Det er
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vitenskapelige målinger ikke eksisterer. Jeg håper at

den politiske og etniske nasjonen og nasjonale interesser blir forvandlet til verdier av bærekraftige samfunn basert på

beregninger av verdier for hver person i de

nødvendig og tilstrekkelig lykke til hver person i en bestemt lokalitet.

kommende årene være grunnlaget for sosiale

I XXI århundre vil det oppnås universell informasjonskompetanse, mann i dag trenger å tilby et sett av systemer,

relasjoner, og mine skisser i dette området vil være til

kunnskap og ferdigheter som vil gjøre ham til å identifisere og formal primært eier rettighetene, friheter og legitime
interesser å opprettholde en bærekraftig levebrød verdier. Spesielt bør digitale, snarere enn obskure metoder og
teknikker være overalt til å tilby et tilstrekkelig sett av informasjonsverktøy, som indikerer hvordan den skal brukes i
samsvar med juridiske og etiske standarder for en bestemt lokalitet. Selv i dag, er det nødvendig å digitalisere
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verdigheten til alle, vil solen over hodet
og anbefalt

nytte for mine etterfølgere.
Vi må bevege seg bort fra frivillighet i statsbygging og
sosial improvisert offentlige og lokale myndigheter
med handlingene til torg og gater av alle bosetninger.
I dag trenger analyse og konklusjoner fra de tragiske

teknologi, formalisere og gi til hver enkelt person metoder løse de fleste situasjoner i livet, mange praktiske

feilene til fascisme, kommunisme, og utover

gjennomsiktig verdiorienteringer med nødvendige detaljer for hver verdi og tømme forholdet på grunnlag av

vrangforestillinger om liberal vekst av enkelte land på

menneskeverdet.

bekostning av miljøet og de utopiske ideer om

I dag har de fleste ikke lese stor litteratur, søker ikke, og beviser ikke verdifull referanse for sitt liv, er det usannsynlig å

mannen det siste årtusenet.

ha tid til å utvikle nye hvitevarer, maskiner med program kontroll, eller håndholdte datamaskiner. Det moderne

En oppdatert ledelse, teknologi, bærekraftige

mennesket er ikke nok, og demokrati, og dets grunnleggende verdier  frihet. For modernisering av dette samfunnet må

verdiorientert samfunn tillate menneskeheten for å

ta hensyn og bruke alle de rettigheter, friheter og legitime interesser på grunnlag av menneskets verdighet, som vil gi et
solid grunnlag for alle områder av sosial interaksjon, vertikale og spesielt horisontale relasjoner i samfunnet som ikke
har utviklet seg siden dagene av slaveriet i Russland i dag: i de ikke må. Alle typer ranking, bevart i Russland siden
Peter den stores tid, er det nødvendig å endre etiske retningslinjer og regler på bakgrunn av sosioøkonomiske forhold i

unngå kriger og forlenge levetiden på de samfunn og
hele den ekte menneskelig sivilisasjon til utryddelse av
alle rimelige og bor i den forestående biologisk død av
planeten Jorden og påfølgende død av denne varianten
av universet.

samfunnet eller gruppe av personer. Jeg antar at på grunnlag av rettsstaten er ikke å bli tatt livet av samfunnet, og
regelen om menneskeverd. Oppdatert kalender vil bli opprettet i Russland og for mange nasjonaliteter separat.
Befolknings skiltes med mange av feilene fra fortiden kultur og skaffe moderne landemerker.
Personlig koordinatsystem basert på menneskeverd, og i nær fremtid og i lys av genomet til hver person må iverksettes
overalt i det offentlige sinn og i nær fremtid bli grunnlaget for sosial metodikk, metoder og matematisk modellering av
staten og sosiale bevegelser saken. I dette tilfellet vil lykkes avhenger av proporsjoner og nivået av makt, økonomisk og
pedagogisk regulering av sosiale relasjoner. Dermed hver bevisst menneskeverdet er den drivende faktor for
selvstyre. Til Europa og Russland kastet ut i kaos av en naturlig og fri for deling av eiendom i det tidligere
Sovjetunionen og andre omplassering av de menneskene som vi ser i vår tid, er det nødvendig å formalisere og
teknologi for å knytte nasjonale interesser og ressurser i disse koordinatsystemer for realisering av verdien av
økonomien, en ekte menneskelig kultur og sosialpolitikk, til prosessen med styring og menneskelig interaksjon var
matematisk gjennomsiktig, rimelig og forutsigbart. Digitalisering av Jorden arbeidet ble vellykket gjennomført av
Google , er en imponerende opplevelse i menneskekroppen representert i digitalisering teknologi Google gammel Body
Browser . Enhver videre fremdrift vil være knyttet til formalisering av verdenssamfunnet i det transnasjonale
prosjektet (del av prosjektet kan gjennomføres i SKOLKOVO, for å kompensere for grov kriminalitet og korrupsjon
etterslep i demokratiseringen av samfunnet, som ble utsatt i forhold til nærmer 90 års økonomisk kollaps, Russland).

Men i dag, mange ting i våre hender!
I tillegg til hoved bildet av en person av verdier av 3
fingre, foreslår jeg for alle mennesker vennlige til
hvert enkelt bilde av dannelsen og fastholdelse av lykke

etterslep i demokratiseringen av samfunnet, som ble utsatt i forhold til nærmer 90 års økonomisk kollaps, Russland).
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Men dikterer tid behovet for etablering og gjennomføring i Russland og postdemokratiske sosiale relasjoner.
I dette tilfellet, nå er det nødvendig å gi et minimum av utdanning for forståelsen av hver person forskjellen mellom
ulike koordinatsystemer og tid: astronomi, geosentriske, lokale, sosiale, personlige. For eksempel, en person i

hvert enkelt bilde av dannelsen og fastholdelse av lykke
i verdien system av koordinater på grunnlag av
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verdighet (forbundet med to hender) 10 lige
orienteringer (10 fingre på begge hender).
Kan ikke gi opp  lykke vil forsvinne.

barndommen, ungdomsårene og modenhet ligger i en rekke personlige tid. Fellesskap av planeten vår lever i deres
sosiale tid og Jorden  Sun har sin astronomisk tid og kalender. En periodisk aktivitet av Sun avhenger ikke bare kryss
snitt for å årringer trær, men også dannelsen av kvalitet. Rettigheter, frihet og legitime interesser å få seg selv hver

Google+

generasjon, men på et annet nivå. Vi kan ikke tillate en generasjon av en rakett, og en annen generasjon av
uaktsomhet, kollektiv eller personlig overbevisning om nasjonal leder av sine programmer. Vi må ikke la utseendet
tredjeland med kjernefysiske arsenaler og fører hans kalde krigen, eller lanseringen av sin satellitt, for eksempel til
leder for musikkentusiaster gjennom salg av skogen rundt Amazon stamme kringkaste sanger om lederen. Jeg tror at
den nåværende ledelsen produktive hvis basert på ukrenkelighet menneskeverd: åpent, distribuert universelt og raskt;
Det trenger ikke å inhibere aktiviteten og fremmer verdien av menneskelig orientering for bærekraftig utvikling.
I dag hastighet sosiale prosesser følgende medium endringshastigheten . Moderne sivilisasjon krever konstant og
populære oppmerksomhet til de menneskelige verdiorienteringer, inkludert det på tide å gå inn, og en enkel kalender
for innbyggerne i jorden.
For eksempel, trodde ingen, men det er mulig for en bærekraftig utvikling av Kaukasus det bør ikke utvides industri og
demografi, samt i Kina, innføre klare grenser for alle og gi arbeidsplasser for unge mennesker i de tett befolkede
regioner i utviklings regioner i Russland og resten av verden. Imidlertid bør de lokale myndighetene i utviklingsland
bli introdusert umiddelbart. For meg og vektoren av utviklingen av Moskva  det store spørsmålet. Moskva 
kontinentale metropolen. Vår kapital er ikke blåst hav vinder som New York og derfor moral, sosiale lover, etiske regler
og bedriftens sosiale grupper, bør tradisjonen med Muscovites i en separasjon av religion og stat være mer pålitelig.
Viktig i dag er prinsippene om åpenhet og tilstrekkelighet av budsjettet og power control i Moskva, genererer gjennom
mediekanaler slike handlinger over hele Russland.
Hvis vi antar at det moderne Russland henger etter utviklede land i Europa i 100 år, vårt samfunn i dag, i 2010, en del
av bandet appell til en bestemt rekkefølge av befolkningen (med trendene i den italienske banale eller verre, tysk
fascisme med fiksering av lederen). Folk er fortsatt dårlig, utilstrekkelig til sin nasjonale rikdom og i henhold til sosial
treghet, med ingen idé om selvrespekt, vil fortsette å trenge inn sjef og leder, knytte sin personlige formue til det totale
antall raketter og stridshoder, for antall storfe, gris og lignende spredt indikatorene første æra av modernisering .
Derfor, vitenskapelige og politiske ledere, økonomiske elite, alle fornuftige mennesker bør være dyktig og nøye bruke de
sosiale forvaltningstiltak i denne perioden av vår utvikling, for å tilby de nødvendige sentre for konsentrasjon av
sosiale tiltak, stadig ta vare på å forbedre det materielle plan og sosial kultur, innpode selvstendighet og toleranse av
befolkningen, begrepet personlig suverenitet og levebrød i dagens kapital og etter kapitalismen har kommet til de
utviklede landene. For eksempel, ikke har nok penger: lykke kan økes på bekostning av kjærlighet, kunnskap, arbeid
eller andre verdier (se figur), uten å glemme at den viktigste faktoren for menn  en kvinne og vice versa for kvinner 
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menn. Overgangen til verdiorienteringer av befolkningen i nær fremtid kan starte i unge mennesker å gi opp øl og
sigaretter, og den voksne befolkningen i de brede horisontale relasjoner begynne å anvende loven og etiske verdier i sine
relasjoner med hverandre hjemme og på jobb, og skaper en postmoderne økonomi. I dette samfunnet med forankret
menneskeverd i mentaliteten til folk er mer praktisk å begynne å sette gjennom personell Army (tidligere det ble
smidd rammer for proletariatets diktatur og kommando administrative systemet, og nå er det en vertikal relasjon
dominerer), som kan fungere som en generator av borgere med beskyttet benevnelse for et nytt samfunn. Gapet mellom
menneskene i makt, penger og kunnskap vil alltid flate de juridiske og etiske standarder. Jeg tror rett til å tre inn i
loven om politiske partier er ikke bare kvantitativt, men også behovet for forskning og analyse av sosiale ledelse
sentrum.
Forfatteren mener at i moderne tid med globalisering, universell sosial handling og forståelse av begrensede
energiressurser, begynner en masseflukt av befolkningen i alle land i chimeras og ideologier. Etter den vitenskapelige
og teknologiske revolusjonen menneskeheten vil overleve vitenskapelig og humanitært. Hver person, samfunnet, vil
folk få rimelig verdisystemer basert på konseptet "menneskelig verdighet" som i XXI århundre vil være et aksiom av
offentlig bevissthet, konstant i verktøy for edemokrati, som grunnlag for vurdering og beregning av bærekraftig
menneskelig utvikling, mm og hver stat.
Descartes introduserte koordinatsystem for plass x, y, z, og dette fra en skole
selvfølgelig alle vet, men få mennesker forstår at etableringen fant sted i minst
1000 år, siden våre forfedre etter oppfinnelsen av naturlige tall flere 1000 år ikke
angi tall Oh, som dannet grunnlaget for henne.
Som Descartes koordinatsystem for å sikre utviklingen av moderne vitenskap og
teknologi, i dag for å vurdere de første skritt for å bygge et lykkelig liv etter
Nouveau (kapitalisme) er nødvendig for humaniora og forståelig for hvert
system av sosiale måling grunnlaget for menneskelig verdighet. I dette tilfellet
må de konvensjonelle tre landemerker (kanal) på kraften i sosiale management
(policy), penger (økonomi) og kunnskap (vitenskap) suppleres med andre
tilsvarende, transparent, forståelig og brukervennlig for de offentlige systemer
av verdier ( koordinatsystemer ). I dette tilfellet, i dag må vi forstå at kraften (selvorganisering), ikke penger, og
intelligens (kunnskap) samfunnet ikke vokser lineært, de er objektive bølge sykluser som snart vil bli funnet. Dette
betyr at etter at utviklingen av et samfunn er fullt mulig periode med nedgang, noe som krever pålitelige bånd for å
beskytte samfunnet selv fra selvødeleggelse. Enhver sosial handling i dag kan estimeres på fingrene. Den herskende
eliten i mange land har mer makt, penger og kunnskap enn opposisjonen eller befolkningen. Dette gjelder Russland,
som ikke avviker fra den vertikale innretning av sitt samfunn, økt Sovjettiden i sin utvikling.
Hver person fra barndommen trenger å fremme respekt for seg selv og andre, verdiorientering: borger deltakelse i lokale
saker og politikk, både selvstendig og som en del av lokalsamfunnet på den horisontale nivå, i familiesaker og i den
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lokale økonomien, å feste til selvorganisering og lokalsamfunn for sekulær etikk, tilpasset for hver aldersgruppe.
For daglig kommunikasjon mellom mennesker i familier for alle folk i verden har en forenklet versjon av den samme
forståelsen av menneskelige verdier basert på en halvåpen håndflaten (knyttneve) og tre fingre. Forhåpentligvis vil
dette symbolet bli et element av informasjon kulturen i alle folkeslag. Mer komplisert programvare og
informasjonsmodell av en personlig kalkulator lykke foreslår å utvikle for personlige mobile enheter. Mobile
smartphones i nær fremtid vil bli koblet ikke bare til kart over området, men også til de relevante sosiale databaser,
som nå er booming.
Det er åpenbart at det
politiske systemet i et
samfunn med
bærekraftig utvikling i
den første fasen vil
bestå av tre kuler av
sosiale relasjoner, av
de tre hovedretninger
(parter), som strekker
seg sosial energi:
omfanget av makt,
penger og kunnskap.
Alle kuler krysser
hverandre og ha en
felles komponent på
grunnlag av
menneskets verdighet og alt dette vil øke verdien av hver person, den personlige lykke og velvære for hele samfunnet,
politisk nasjon, folkene i Samveldet i den grad det er nødvendig. Politiske partier av nær fremtid vil ikke stole på læren
eller tro, og ikke på massen av befolkningen, og på vitenskapelige råd og sin egen nasjonale vitenskapelige skolen, som
i det minste vil bli fastsatt ved lov. Politiske partier i nær fremtid kan bare være basert på åpen og paritet egen og
nasjonal makt og økonomiske muligheter. I parlamentet loven om bærekraftig utvikling vil bli fikset minst tre
fraksjoner, som vil bli dannet av partene opptrer uavhengig av renteinntekter i stortingsvalget, som velgere kan ikke og
må ikke ha ekstraordinære muligheter for brudd på bærekraftig utvikling. Samtidig motvirke enhver lovlig offentlig
virksomhet vil bli straffet mye hardere enn i dag. Et slikt politisk system av de tre partiene kunne bli erklært i Russland
i 20152017 år ved dekret av den sittende presidenten eller allrussiske konstituerende forsamling i 50 år, og det vil gi en
balanse av interesser. Men sosiale prosesser som været mens knapt anslått i en liten periode.
Jeg tror at hele verden videreutvikling av eksisterende demokratier eller autoritære regimer basert på dikterer av den
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herskende eliten (eller klaner byråkrati på ulike nivåer) er konsentrert i hendene makt, penger og kunnskap vil
strømme i retning av balansen mellom disse komponentene. Ubalansen er sannsynlig å forårsake, vitenskap, stor
litteratur, musikk, billedkunst, men også blodig uro, som ikke alle opposisjonen konsentrerer seg om litterært eller
annet fredelig trening for å fordømme regimet, som i vår tid er blottet for det guddommelige bakken. Et slående
eksempel på denne ubalansen viste verden Russland. Velkommen til adel og verdighet av sin fullstendige ignorering
for befolkningen i imperiet og skapte en klassisk kunst og russisk opprør.
Interessant, Aleksandr Sergeevich Pushkin, har gjentatte ganger hadde kjempet en duell for ære og verdighet, i sitt
verk The Captain datter av russisk opprør ord VERDIGHET aldri brukt, selv om kommandanten på festningen
Mironov, og Grinyov, og Pugachev, indirekte disse grunnleggende menneskelig egenskap utrustet .
VERDIGHET ordet for å beskrive de grunnleggende egenskapene til en person ikke er i verk av Leo Tolstojs Krig og fred,
og bare i noen få tilfeller, det fremhever de utsøkte oppførsel av noen av de store heltene i romanen. I arbeidet A. I.
Solzhenitsyna Gulag Archipelago VERDIGHET funnet to og bare ett stykke med disse ordene egentlig "lagre før
ødeleggelsen av menneskelig verdighet"  den sjette del i kapittel 1, der Aleksandr Isaevich forteller livet av de første
eksil sosialister 30s .
Den komplette utgaven Vladimira Lenina, i sin 55volum, jeg har ikke funnet uttrykket "menneskelig verdighet", men
det er 23 lignende fraser om mishandling tsaristiske myndigheter med innbyggerne.
Hvis jeg har rett, så i nær fremtid er nødvendig for utdanning for å balansere de sosiale, fysiske og matematiske fag, og
etablere tre regjeringspartiene: Høyres av Russland (avhengighet av kraft), Liberal (demokratiske) partiet i Russland
(avhengighet av økonomien), Fremskrittspartiet i Russland (kunnskapsbase). Kommunene kan alltid ha en kjerne av
tre folkevalgte kommisjonærer i disse områdene som grunnlag for kommunestyret, og minst fem andre til å velge noen
representanter for borgere, uavhengig av medlemskap i politiske partier, som kan være mange, avhengig av lokale
tradisjoner.
(Husk teksten i artikkel 6 i den siste grunnlov, som ble erklært i rollen som en av regjeringspartiet. "Den ledende og
styrende kraft av sovjetiske samfunnet og kjernen av sine politiske systemet, statlige og offentlige organisasjoner er
Sovjetunionens kommunistiske parti. CPSU finnes for folk og tjener folket. Bevæpnet med marxistisk leninskim
undervisning, bestemmer kommunistpartiet de generelle perspektiver på samfunnsutviklingen og i løpet av innenriks
og utenrikspolitikk av Sovjetunionen, dirigerer stor kreativ aktivitet med Soviet mennesker, og formidler en planlagt
vitenskapelig begrunnet tegn til deres kamp for seieren av kommunismen. ")
Flat ordningen utviklet politisk system av National Society of Russland i XXI århundre med de tre største partiene 1,2
og 3, som tilbyr sine samfunnet stabilisering prosjekter i neste valg vil se ut i henhold til figuren nevnt ovenfor.
Imidlertid bør alle frivillige organisasjoner fra tre personer og oppover, og media spesielt bygges på et vitenskapelig
grunnlag og tre søyler i alle versjoner: makt, penger, kunnskap og avviser som fåfengt noen kongresser bare økonomer,
men filmskapere, intellektuelle og generaler som nytteløs og feilaktig i sin erklært struktur  på ett hjul er ikke å forlate.
For eksempel ble alle vellykket fest av XX århundre bygget på følgende grunnlag, og langsiktig suksess var avhengig av
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riktig deklarerte verdier og grunnleggende for å bygge masse.
Videre bærekraftig utvikling i Russland, vil kvaliteten på veksten av sin sivilisasjon kunne utføre bare selvforsynt,
verdiorienterte mennesker på grunnlag av alle forstår og respekt og beskytte menneskers verdighet. Massene av
mennesker er bare begynnelsen for å nyte alle rettigheter, friheter og legitime interesser mann og borger å konstruere
betydningen av sin egen eksistens, selvforbedring og selvorganisering av samfunn, samfunnet og menneskeheten.
Dette er nøkkelen til en persons velvære, nåtid og fremtid i Russland, befolkningen i verden i vår tid med overgang fra
demokrati til bærekraftig menneskelig utvikling. Dette er essensen starter våre øyne en annen opplysning.
Området er i hovedsak satt opp for fem år
9.09.2008  09.09.2013
Den nåværende tidspunkt er reflektert i dagbok og andre seksjoner
Vennligst vurdere nivået på lykke i Russland
Rangere menneskeverd beskyttelse i Russland
Undersider (10): Sikker Money Hjem Helse Kjærlighet Utdanning Jobb Freedom Family Etikk
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