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pomysł
W epoce Oświecenia (Kartezjusza, na początku XVII
wieku  Rousseau i Woltera .., koniec XVIII wieku)
pojawił się pomysł praw fizycznych w heliocentrycznej

Boris Majorow
Moi rodzice dedykowane

System wartości oparty na godności człowieka

wszechświata.
W XIX wieku, Charles Darwin zasadniczo uzasadnione
godności człowieka, jego główną cechą, która została
utworzona przez dobór naturalny człekokształtnymi
przez miliony lat. Udowodniono, że dana osoba nie jest

Historia mężczyzny, cała ludzkość jest wypełnione poszukiwaniem i uzasadnienie znaczeń, wartości dla przetrwania,
modernizacji i zrównoważonego środowiska życia w oryginale lub konwencjonalną względną i absolutną orientację
swojego czasu społecznego i ich poziom społecznego. W tej społeczności, jednostka w różnych okresach swojego życia
mogą żyć w jednym punkt orientacyjny (np: dom, przyjaźń, miłość, praca, kariera w pionie System poleceń
administracyjnych rodziców lub w demokracjach, można skupić się na towarzyszy, lokalne opowieści Proletariusze

sługą Boga, jako istoty społecznej z godnością, a
jedynie na ich zgody do króla lub prezydenta swojego
wyboru.
Poprzednio omówione przez stulecia boski obraz
człowieka i miłość bliźniego w geocentrycznego świecie
stworzonym przez Boga.

wszystkich kraje, i tak dalej), jedna wartość , czy nie czuć i nie być świadomy wszystkiego, co cenne , natomiast w

Na podstawie tych pomysłów zostały utworzone i

badaniach, w znalezieniu, przygnębiony, w stabilnej, społeczeństwa przejściowym lub podczas okresowych

przyjęte Bill of Rights w Wielkiej Brytanii, Bill of

niepokojów z powodu spadku wagi intelekt w jego wymiarze społecznym lub w ogólnym poziomie obecnej cywilizacji.

Rights w Stanach Zjednoczonych, Deklaracja Praw

Rodzice, elit i liderów prowadzone zarządzanie społeczną, orient lub zdezorientować osobę lub osoby przez siły,

Człowieka we Francji.
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pozostało z populacji ludzkiej do samoorganizacji. W okresie

Pierwsza i druga wojna światowa ujawniła potrzebę

kryzysu społeczeństwa awanturnicy, którzy często pojawiają

uniwersalnych traktatów dotyczących praw człowieka.

się nabrać na żywo z rękami .

W 1941 roku Franklin Ruzvelt w przemówieniu „State

Od społeczności kanibali, którzy jakoś sobie radę razem, do
nowoczesnych pojęć prawnych rozwiniętych społeczeństwach
z poszanowaniem godności ludzkiej i praktyce długą
historyczną ścieżkę.

of the Union” wezwał do wsparcia z czterech
podstawowych wolności: wolność słowa, wolność
wyznania, wolność od niedostatku i wolność od strachu.
To dało nowy impuls do rozwoju praw człowieka jako
warunek niezbędny dla pokoju i zakończenia wojny.

W różnych czasach ludzie oparła się na tematy bogów,

Kiedy opinia publiczna dowiedziała się o

szamanów, jego rodziny i plemienia, terytorium i religii,

okrucieństwach, które są popełnione przez

narodowości i następnie przez wiejskiej posiadłości i

nazistowskie Niemcy, stało się jasne, że Karta Narodów

ideologii. Teraz nie było skupić się na kulturze konsumpcji i

Zjednoczonych nie dokładnie określa prawa człowieka.

handlu. Jednocześnie, społecznej słabo poznane i

Uniwersalny porozumienie stało się konieczne dla

zdefiniowane dla każdego regionu i społeczności regionu.

Praw Człowieka.

Jednocześnie 85% ludności mieszka w taki sposób, jak
powinno być dla wszystkich żywych istot  nie kwestionując,
nie odblaskowe, nie analizować swoje działania.

UNIVERSAL Deklaracji Praw Człowieka
przyjętej na trzeciej sesji uchwały Zgromadzenia
Ogólnego ONZ 217 A (III) z dnia 10 grudnia 1948 r.

W naszym kraju większość ludzi po upadku reżimu
sowieckiego, łączna nie nabyć nowoczesny system

Artykuł 1.

naprowadzania naukowych, ale raczej absorbowane

Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w

fragmenty różnych, często fałszywe, koncepcji i pomysłów.

godności i prawach. Są oni obdarzeni rozumem i

Ich systemy wartości są wypełnione i zmienił nawet w ciągu tygodnia. Jest to szczególnie zauważalne w kategoriach

sumieniem i powinni postępować wobec innych w

walki politycznej, ideologicznej i ekonomicznej konkurencji, gdy jest to niezbędne do manipulowania masami danego

duchu braterstwa.

regionu lub kraju. Głównym społecznej ponadczasowy data punkt orientacyjny dla wszystkich społeczności
związanych z grupą trzech osób do niedawna istniały imperiów  to podporządkowanie obecnego króla, cesarza, lider,
prezydent, dowódca, szef, mąż, rozdział, lider ... lub przysięgi warunkowego bezwzględnego posłuszeństwa lub na
mocy porozumienia w różnych odmianach, aż do ich pracy i powinien zaakceptować, zrozumieć i budować swoją

...
W 1993 roku Rosja przyjęła konstytucję, która
podwaliny ochrony godności człowieka, jego praw,
swobód i uzasadnionych interesów.
...

tolerancyjne nastawienie do ludzi na podstawie istniejącej rzeczywistości.

07 grudnia 2000 Parlament Europejski uroczyście

Mam nadzieję, że w przyszłości ludzie będą mogli złagodzić stosunki podporządkowania i jakoś wpływać na decyzje

ogłoszona Karta Praw Podstawowych.

podejmowane przez lidera.
Moim zdaniem, ludność Rosji ma wysoki poziom inercji społecznej, żyć tak, jakby w społeczeństwie sowieckim,

Dziś, na początku XXI wieku, powstającej drugiej

powiedział wzorców audycji telewizyjnych i skupia się na liderów w mocy. Wierzę, że władza, pieniądze i wiedza na

Oświecenia. Społeczność naukowa, każda osoba musi

dzień dzisiejszy nadal być skoncentrowana w Federalnym pionu władzy, a co elit regionalnych i lokalnych oraz

uczestniczyć w realizacji deklaracji godności ludzkiej z

biurokracji, a ludność pozostaje słaba, słaba i niewykształconych. Jest to założona tradycji społecznej, opodatkowanie

odpowiednich technologii i metod godnych życia

biurokracji, a ludność pozostaje słaba, słaba i niewykształconych. Jest to założona tradycji społecznej, opodatkowanie
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starszy młodszy, graniczące na dobrowolnej pracy. Było to możliwe nie tylko ze względu na brak przejrzystości

odpowiednich technologii i metod godnych życia
każdej osoby na Ziemi. Jest to konieczne
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obliczeń; piszą o nim, mówiąc: „ twierdzi nauka ” ... i przejście do zrównoważonego rozwoju Rosji wydaje się pojawiać

zapewnienia zrównoważonego rozwoju każdej osoby i

po kroku wszechmocy klanów regionalnych, gdy stosunek energii, pieniędzy i elity wiedzy i społeczeństwa będzie 50 x

publicznym płynne przejście z państw autorytarnych

50. Można wziąć wyjście naukowców że człowiek jako pochodzenia zwierzęcego społecznej zakończyła etap od małpy,

do ludzi samorządowych.

ale wystarczające według wspólnoty społecznej, czasu lokalnego, w wielu krajach nie rozwinął, a proces ten jest
prawdopodobnie tylko w początkowej fazie. W tym przypadku, trendy społeczne i masa ludzi nie rozumie problemów
postępu uczestnicząc w nich, ze względu na okoliczności, a radykalnie zmienić tradycje społeczne dla nich szkodliwe.
Ten pat dla niewielkiej liczby postępowych poglądach ludzi w Rosji  chodzić cicho systemów lub stanąć z plakatu w
pikiet.

Autor i redaktor strony internetowej oferuje jasne
każda osoba osobisty system wartości współrzędnych
(wartości człowieka) na podstawie meritum koncepcji
jako wspólne narzędzie do aktualizacji naród, inne
społeczności i szczęścia osobistego.

Ewolucja złożoności systemów społecznych, tendencji rozwoju społeczności nieuchronnie doprowadzi do powstania
sił wśród ludności  masa relacji poziomych w oparciu o godności ludzkiej zbuduje wielokrotnego non pionowo na

Wojna jest zawsze wolno zgromadziły błędy

podstawie prawa i etyki, biorąc pod uwagę czynnik wielokulturowego. Już dziś dla pokojowego rozwoju

pokojowych, zgaszono szkodliwej działalności

zrównoważonych społeczności, współistnienie kultur, tworzy powszechne i oczywiste dla każdego systemu wartości

człowieka. Wszystkie wojny, w tym zimnie  katastrofa

człowieka, solidarności i udziału wszystkich w sprawy społeczności  odciąć się lub mieszkają w ich przestrzeni

społeczna społeczeństwa niekierowanych jeszcze

wirtualnej i osobę, a państwo jest nieefektywne. Dzięki powszechnej edukacji i technologii rosną bogactwa i ludności
wiedzy. Osiągnięcia stabilności złożonych systemów społecznych będzie stymulować pragnienie każdego człowieka do
wartości szczęścia, co minimalizuje straty i racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów w gospodarce.

czynniki rozwoju, budowanie społeczności. Gułag i
Holocaust nie musi być powtarzany.
To jest czas dla drugiego oświecenia, rewolucji
naukowej i humanitarnej, gdy kierunki wartości

W XXI wieku tendencji oddzielenia człowieka od archaicznych koncepcji stosunków pionowych między państwem,

opartej na godności dziedzinie naturalnych praw

zbiorowej plemienia i tak dalej, zastępując je z prawem i standardami etycznymi poszanowania ich praw, swobód i

człowieka zostaną uwzględnione w każdej ludzkiej

uzasadnionych interesów. Rodząca się kolejna ludzka jakość  zorientowane i wartość we współrzędnych

technologii szczęście, zapewnienie zrównoważonego

geograficznych, właśnie zaczynają być widoczne. Urodzony i kognitywistyka i technologii jego wykorzystania do

rozwoju społeczności.

tworzenia nowych wspólnot i szczęśliwe życie jednostek.
Dziś w Rosji prawie nie stworzył nową solidarność oparta na ludzi z godności i wartości ludzkiej orientacji, które
przyniosą ze sobą rodziny, profesjonalistów, wspólnot interesów i innych podstawowych komórek społeczeństwa
obywatelskiego. Wierzę, że pod koniec XXI wieku będą wykorzystywane osobisty obliczenie ilościowe poziomu
wartości człowieka, z uwzględnieniem genomu danej osoby, aby jakościową przejście od Homo sapiens do osoby
zorientowane na wartości.

W Rosji, historia zarówno społeczeństwa i praw
człowieka, jego zalety były przypadkowe. W XX wieku
tak zwane władze radzieckie niemal całkowicie
usunięte nie tylko pomysł, ale także poczucie własnej
wartości. Radziecki człowiek na podstawie wszystkich
sumie podniesiony „własną dumę.”

Człowiek a społeczność jest zawsze dążenie do poprawy efektywności tego rodzaju aktywności, czasami określane jako

Ani radziecka konstytucja z 1918 do 1978 nie

sens życia. Jednakże, jeśli ten czynnik nim i będzie liczyć zawsze, z pewnością będzie się trochę jak lokomotywa 8% lub

obejmują w ich wyrobach nawet jedno słowo z

nawet mniej. I poziom ten był przez wieki do grup etnicznych i całym życiu każdego z nas, czego nie robić. Działalność

korzenia „godne”. Pojęcie godności ludzkiej została

człowieka często nie są użyteczne, ale jako pracy silnika, którego stosowanie rozumu czasami nauczycieli.

ujęta w Rosji sowieckiej konstytucji 1993 roku.

W trakcie industrializacji (Art Nouveau), średni poziom edukacji publicznej politechniki został osiągnięty, zawarte w
zrozumieniu procesów fizycznych masy, siły, praca, energia .... Moim zdaniem, w wielu krajach tych XX wieku,
społeczność żyła prosto, pod panowaniem aktywności idiotów passionaries potomków teorii etnogeneza Lva

Konstytucja Rosji

społeczność żyła prosto, pod panowaniem aktywności idiotów passionaries potomków teorii etnogeneza Lva
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przywódców ludu, a nie zwycięzców  barbarzyńców. Świat się wyczerpała intensywnego rozwoju. W mojej ocenie, od

My, wielonarodowe ludzie z Federacji Rosyjskiej, łączy

końca lat 60tych w ZSRR i krajach socjalistycznych świata wcześniej, na tle utopijnego Partii Komunistycznej planuje

wspólny los na naszej ziemi, ustanowienie praw

zostały utworzone przestępczego z obowiązującym prawem i zdrowym rozsądkiem, a po rozpadzie ZSRR, te struktury

człowieka i wolności, spokoju obywatelskiej i woli,

korporacyjne, niektóre z udziałem zagranicznym i ponadnarodowe korporacje zyskały pomnożony i zdobył rosyjski:

zachowując historycznie ustalonego jedności państwa,

wysyłanie przedstawicieli rządu i jako posłów do Parlamentu z biletem zakupionym od którejkolwiek ze stron lub

wychodząc z ogólnie uznanymi zasadami

dżentelmeński zestaw odpowiednich zaleceń d, do prac doktorskich jakiejkolwiek nauki.

równouprawnienia i samostanowienia narodów,

Dla korporacji, najważniejsze  Zysk i Europa spotykają się, aby uprościć przepływ idei, ludzi i kapitału oraz
zrównoważonego rozwoju korporacji priorytetem UE. Jednak na drodze UE ma wiele trudności.
W okresie przejściowym w Rosji, prawdopodobnie KGB, obecnie FSB odgrywa ważną rolę w rządzeniu krajem i próbuje

uhonorowanie pamięci o przodkach, którzy
przekazywanych nam miłość i szacunek dla ojczyzna i
wiara w dobro i sprawiedliwość, ożywiając suwerenną
państwowość Rosji i twierdząc jędrność jej

dostać się korporacji, których historia rozwija się przed naszymi oczami. Wierzę, że ta metoda transformacji,

demokratyczny podstawowe, starając się zapewnić

rosyjskiej wersji tworzenia ładu korporacyjnego .

dobrobyt i pomyślność Rosji Przechodzenie od

Rosja dzisiaj, potrzeba powszechnej alfabetyzacji wartości jako podstawy do życia w społeczeństwie informacyjnym.

odpowiedzialności za naszą Ojczyznę przed obecnych i

Dlatego konieczne jest, i stała poprawa dobrobytu społeczeństwa, a zwłaszcza jego środkowa część. zarządzanie

przyszłych pokoleń, uznając się za część społeczności

społeczny na wszystkich szczeblach jest konieczne aby promować poziomych więzi solidarności dla ludzi w różnych

światowej, przyjęcia Konstytucji Federacji Rosyjskiej.

społecznościach, przyczyniają się do szkolenia kadr nowoczesnej gospodarki kraju oraz współpracy w korporacji na
całym świecie, aby importować z zagranicy, eksperci technologii i kapitału. Rosja w okresie przejściowym do
postmodernizmu może być dla sąsiadujących krajów przechowywanie kapitału i kraje współpracy rozwinięte nie mają
wielką moc z rakiet i komfortowy kraju ponadnarodowym z rozwiniętego systemu korporacyjnego, rzeczywiście
zjednoczona z ich ponadnarodowych powiązań z Unią Europejską a resztą świata wartości zorientowanych.

Artykuł 21
1. Godność człowieka powinny być chronione przez
państwo. Nic nie może być podstawą do jego
wyłączenia.
2. Nikt nie może być poddany torturom ani

Bezpośredni mniejszość dyktować historia idzie, opcja sterowania poprzez demokrację w Rosji nie miało miejsca, a

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu

populacja selfwartość na bazie właśnie toruje sobie drogę do świadomości, jak iw praktyce, państwa jeszcze

traktowaniu albo karaniu. Nikt nie może być poddany

opracowane. I tu Rosja ma szansę nie przeciągać ogon Zachodu (co nie jest złe), i osiągnąć ten sam poziom jak kraje

bez dobrowolnej zgody do eksperymentów

rozwinięte, stale rozwija się nie tylko wojska, gospodarki i nauki, ale także ludność wartość zorientowanych.

medycznych, naukowych lub innych.

W dzisiejszym świecie po upadku imperiów i transformacji autorytarnych reżimów XX wieku, koniec „zimnej wojny”,
rewolucji naukowej i technologicznej oraz epoce liberalnej gospodarki krajów rozwiniętych rozmrożone miliardy ludzi,

Komentarz do art. 21

masy uwolnione do życia w nowym środowisku come postmodernistycznej . Do tworzenia społeczności po demokracji

Godność jednostki, jak wskazano w preambule do

i liberalizmu (stacjonarnym, a nie ze względu na szybki rozwój przetwarzania surowców, a poprzez innowacyjność i

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i

zwiększanie każdej osoby) potrzebne nowe zasady i wytyczne do konstruowania szczęścia osobistego i społecznego. Po

Politycznych, jest nieodłączną własnością wszystkich

raz kolejny, historia społeczna, ale po raz pierwszy na skalę światową rozpoczął zastępując bóstwa, szef, lider,

członków rodziny ludzkiej, z której wywodzą się

ponownej oceny organu moralnego autorytetu brute force, niesprawiedliwych pieniędzy lub wątpliwą wiedzą, ideologii

wszystkie prawa niezbywalne, a które jest oparte na

i innych przestarzałych tradycji społecznych.

wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

W młodości, podczas ciągłej propagandy, ludzie radzieccy wydawało mi się całkiem przyzwoity społeczność

Godność  niezbywalne prawa własności jako wartości

współczesnych ludzi, których brakuje trochę swobody działania. Jednak myliłem się. Sowieccy ludzie okazały się być

najwyższej, stanowiły podstawę do uznania i

współczesnych ludzi, których brakuje trochę swobody działania. Jednak myliłem się. Sowieccy ludzie okazały się być
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konserwowane, mrożone tryby społeczności monarchii absolutnej i dyktatury bolszewickiej; nie kanibalami, ale

najwyższej, stanowiły podstawę do uznania i
poszanowania wszystkich swoich praw
i wolności
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społeczeństwo nie świecka. Prawdopodobnie masywny demontaż pojęć, w tym kilka przypadków kanibalizmu w Rosji

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2000

może być inny 100 lat. Wysiłki potrzebne są elity, na przykład, plan pięcioletni eliminacja umiejętności

N 11P // SZ Federacji Rosyjskiej 2000. N 27. Artykuł

informatycznych dla ludzi żyjących w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Podobno młodzi ludzie

2882 ..), a należący do niego niezależnie od tego, w jaki

powinni być zachęcani do budowania elementów nowego społeczeństwa, aby pokazać prawidłowy obraz życia, tak aby
nie wpaść w szoku od jedzenia na żywo lub w przenośni sąsiada lub zdezorientowany i umierania względem w
poszukiwaniu szczęścia poza postindustrialnym społeczeństwie.
W Rosji, w większości krajów bogatych zasobów na świecie, po upadku, rozmrażania i ponownego wjazdu

sposób on i ludzie wokół nich dostrzec i ocenić jego
osobowość. Dlatego też, bez względu na to, jak powstała
sam człowiek, bez względu na cechy, w tym negatywne,
może on posiadać, państwo i jego organy są
zobowiązane do zapewnienia w pełni jego warunków

społeczeństwa radzieckiego wszedł przejścia. Osoby rozsądne określony rosyjski suwerenność w konstytucji z 1993

do realizacji wszystkich praw, zapewnienie godności

roku, stworzył plan na przyszłość, ale nie uczyć ludzi do korzystania z tych nowych możliwości, aby budować swoje

ludzkiej. Zapewnić godności ludzkiej  to znaczy przede

szczęście, a ludzie pozostali zdezorientowany z elementami uszkodzonego systemu dowodzeniaadministracyjna,

wszystkim traktować go nie jako przedmiot

kiełki demokracji, nowego przestępstwa, nowych etyki i innych wszelkiego rodzaju czynników współczesna

oddziaływania ze strony państwa, a także równych

cywilizacja. Zdezorientowani ludzie nadal, tak jak w dawnych czasach, aby szukać szczęścia prywatnych i

podmiotu, który może bronić swoich praw za wszelką

publicznych, dostać w swoje ręce, oprócz niskich płac, bezosobowy własności ekwiwalenty  kupony, które zostały

cenę nie jest zakazane przez prawo (część 2 artykułu 45

rzucone na wiatr nieprzygotowanego ludności.
Według ONZ Human Development Index ( HDI ) Dzisiaj zmienia się w Rosji na obszarze 55 spośród 169 krajów. Tj
rosyjscy obywatele pozostają biedni, otoczony przez jego bogactwa (nie mógł, nie miał czasu, w dwudziestym wieku

Konstytucji ..) I dyskutować z rządem w obliczu
którykolwiek z jego organów (wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 maja 1995 N 4P // SZ
Federacji Rosyjskiej Art. 1995. N 19.. 1764).

rozwijać swoją gospodarkę w oparciu o system poleceń), nie może iść na poszukiwaniu budowę swojego szczęścia. ONZ
ustanowiła 20 marca 2012 Międzynarodowy Dzień Szczęścia : Rosji ocenił szczęścia w ONZ donosi jakim jest
niewielka.

Boris Majorow I.  redaktor witryny i autor projektu

Mieszanie ubóstwa materialnego społeczeństwa, niekontrolowane mediów przez bezwładności nadal narzucać

wskazują, że masowy exodus ludności w większości

publicznego mgliste środowisko gospodarcze i polityczne nadal świadomie, często nieświadomie, do manipulowania

krajów chimery i ideologii zaczyna się w nowoczesnej

nastrojów społecznych, tworząc koncepcję kultury w oparciu o pieśni i tańce na scenie, a lód, inne fałszywe cele zyskać

erze globalizacji. Każdy naród zaczyna brać Evidence

szczęście człowieka, którego życie nadal być mierzona jest mniejsza niż zawartość swojej małej torebce.

Based przez ONZ, wartości oparte na koncepcji

W naszych czasach, nie było potrzeba, aby zaktualizować wszystkie poziomy społecznej i humanitarnej sensu życia, a

„godności człowieka”, który w XXI wieku będzie

jeśli nie są one zaprojektowane i praktycznie zaprojektowane, po rozwoju dóbr publicznych i znaczeń rewolucji
naukowej i technologicznej, gadżety naszego czasu w obecnym zglobalizowanym świecie może się zdarzyć serię
katastrof społecznych należnych utrata punktów odniesienia teraz kwitnie i rozwój społeczności.
Załamanie tradycyjny sposób (w dowolnej orientacji w życiu) były w przeszłości, ale nie w skali

aksjomat świadomości publicznej, początek obliczenia
zrównoważonego rozwoju i cywilizacji ludzkiej,
głównej wartości społeczności w każdym tego słowa
znaczeniu.
Jak system Kartezjusza współrzędnych (X, Y, Z  każdy

globalnej. Przypuszczam, że złożoność sytuacji jest wynikiem niemożności powtórzenia historii społecznej

wie) oraz system heliocentryczny, Galileo, będzie

rozwiniętych krajach rozwijających się.

zapewnienie rozwoju nowoczesnej nauki i techniki,

Współczesne wyzwania  wyzwania zrównoważonego rozwoju człowieka, społeczności, Rosji i wszystkich krajów (bez

dziś na modernizację i życia po Nouveau (kapitalizmu)

spontanicznego rozwoju gospodarki pieniędzy, stagnacji, bez szarpnięć i nagłe hamowanie, bez wojen i rewolucji)

trzeba wyczyścić każdy nowoczesny system

Proponuję zacząć rozwiązywać teraz każdy człowiek na własnych palcach dziesięć kierunków wartości opartych na

człowiekiem wymiarach społecznych. Aby być w
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godności ludzkiej. Jednocześnie chcesz dołączyć metody ekspertcyfrowe ludzkiego szczęścia w obliczeniu każdego

człowiekiem wymiarach społecznych. Aby być w

smartphone, łącząc go przez super komputer z podstawowych układów współrzędnych ludzkiego życia:

każdej lokalizacji i elementów ilościowych wartości

heliocentryczną, geocentrycznego, społecznogospodarcze (publiczna, cywilne, prywatne). Proponuję dniu dzisiejszym

koszyka konsumenta do wartości ubezpieczeniowej

dziesięć kierunków wartość w rozwiązywaniu problemów osoby własnego szczęścia, trwałość każdej wspólnocie z

każdego ludzkiego życia. W tym momencie do końca

rodziną do stanu, ocena wszelkich rządów kroki w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Interesy narodowe ludzi w
naszym wieku postindustrialnej powinny ewoluować w uniwersalnych wartościach ludzi i całej ludzkości na Ziemi. To
jest naród polityczny i etniczne i narodowe interesy są przekształcane w wartości zrównoważonych społeczności w
oparciu o koniecznej i wystarczającej szczęścia każdego człowieka w danej miejscowości.

▼
tradycji poprawki i stanowić prawoНастройки
specjalnie dla

2010 roku, wspólny system społecznych pomiarów
naukowych nie istnieje. Mam nadzieję, że godność
każdego, słońce nad głową i zalecane przez obliczenia
wartości dla każdej osoby, w najbliższych latach będzie
podstawą stosunków społecznych, a moje szkice w tym

W XXI wieku zostanie osiągnięty o powszechnej alfabetyzacji, człowiek dzisiaj trzeba zaoferować zestaw układów,

obszarze będą korzystne dla moich zwolenników.

wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu zidentyfikować i sformalizowania głównie właścicielem praw, swobód i

Musimy odejść od wolontariatu w budowaniu

uzasadnionych interesów w celu utrzymania zrównoważonej wartości życia. Konkretnie, cyfrowy, zamiast metod i

państwowości i społecznej zaimprowizowanej

technik niejasne powinny być wszędzie zaoferować wystarczającą zestaw narzędzi informatycznych, wskazując, w jaki

publicznej i administracji lokalnej z działaniami na

sposób używać go zgodnie z normami etycznymi i prawnymi danej miejscowości. Nawet dzisiaj jest to niezbędne do

placach i ulicach wszelkich rozliczeń.

digitalizacji technologii sformalizować i zaoferować każda osoba metod rozwiązania większości sytuacji w życiu, wiele

Dziś wymaga analizy i wnioski z tragicznych pomyłek

wygodnych orientacje przejrzysty wartość z niezbędną szczegółowo dla każdej wartości i wyczyścić relacje w oparciu o
godności ludzkiej.
Obecnie większość nie czytają wielką literaturę, nie szuka i nie okazać się cenny punkt odniesienia dla swego życia, to

faszyzmu, komunizmu, a poza złudzeń liberalnego
rozwoju poszczególnych krajów kosztem środowiska i
utopijnych idei człowieka w ciągu ostatniego
tysiąclecia.

jest mało prawdopodobne, aby mieć czas na opracowanie nowych urządzeń, maszyn ze sterowaniem programu lub

Uaktualniona przywództwo, technologia, społeczności

komputerów przenośnych. Współczesny człowiek nie jest wystarczająco, a demokracja, a jej podstawowe wartości 

trwałą wartość zorientowanych pozwalają ludzkość, aby

wolność. Na modernizację tego społeczeństwa muszą brać pod uwagę i stosować wszystkie prawa, wolności i interesów

uniknąć wojny i przedłużyć życie społeczności i całej

w oparciu o godności ludzkiej, która będzie stanowić solidną podstawę dla wszystkich obszarów interakcji społecznej,

prawdziwej ludzkiej cywilizacji do wyginięcia

relacje pionowe i zwłaszcza poziome w społeczeństwie, które nie ewoluowały od czasów niewolnictwa w Rosji do tej

wszystkich rozsądnych i żyć w zbliżającej się śmierci

pory: w oni nie muszą. Wszystkie rodzaje rankingu, zakonserwowane w Rosji od czasów Piotra Wielkiego, konieczne

biologicznej Ziemi i późniejszej śmierci tego wariantu

jest, aby zmienić kodeks etyki i zasad na podstawie warunków społecznoekonomicznych społeczności lub grupy osób.
Przypuszczam, że u podstaw praworządności nie ma być podjęta życie społeczne i zasady godności ludzkiej.
Aktualizowany kalendarz zostanie utworzony dla Rosji i wielu narodowości oddzielnie. Populacja rozstał się z wieloma
błędami minionej kultury i nabyć nowoczesne zabytków.
Prywatne koordynować system oparty na godności ludzkiej, a w niedalekiej przyszłości, a ze względu na genomie
każdej osoby muszą być wdrażane wszędzie w świadomości społecznej, aw niedalekiej przyszłości stać się podstawą
metodologii społecznej, metod i modelowania matematycznego państwowego i ruchów społecznych materii. W tym
przypadku, sukces będzie zależał od rozmiarów i poziomu mocy, regulacji pieniężnej i edukacyjnego stosunków
społecznych. Zatem każdy świadomy godności człowieka jest czynnikiem samorządu. Aby Europa i Rosja pogrążyła
się w chaosie przez naturalne i wolne od podziału majątku byłego ZSRR i drugiego przesiedlenia osób, które widzimy w
naszych czasach konieczne jest sformalizowanie i technologia połączyć interesy i środki krajowe w tych układów

wszechświata.

naszych czasach konieczne jest sformalizowanie i technologia połączyć interesy i środki krajowe w tych układów
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współrzędnych dla realizacji wartości gospodarki, prawdziwej kultury ludzkiej i polityka społeczna w procesie
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zarządzania i interakcji człowieka było matematycznie przejrzyste, racjonalne i przewidywalne. Digitalizacja pracy
ziemia została pomyślnie przeprowadzona przez Google , imponujące doświadczenie w organizmie człowieka jest
reprezentowana w technologii digitalizacji Google Browser stare ciało . Jakiekolwiek dalsze postępy zostaną
powiązane z formalizacji społeczności światowej w projekcie ponadnarodowym (w ramach projektu mogą być
realizowane w Skołkowo, aby zrekompensować pogarsza przestępczością i korupcją opóźnienia w demokratyzacji
społeczeństwa, które zostało przełożone w warunkach zbliża się 90 lat zapaści gospodarczej, Rosja). Jednak czas
dyktuje potrzebę tworzenia i wdrażania w Rosji i postdemokratycznych stosunków społecznych.
W tym przypadku, obecnie konieczne jest zapewnienie minimalnego poziomu kształcenia dla zrozumienia każdej

Dziś jednak wiele rzeczy w naszych rękach!
Oprócz głównego wizerunku osoby o wartości 3 palce,
proponuję do wszystkich ludzi przyjaznych dla każdego
indywidualnego wizerunku tworzenia i utrzymywania
szczęścia w systemie wartości współrzędnych w
oparciu o godności (podłączony przez dwie ręce) 10
orientacje wartość (10 palcach obu rąk).
Nie można zrezygnować  szczęście zniknie.

osoby jest różnica pomiędzy różnymi układami współrzędnych i czas: astronomia, geocentrycznych, lokalne,
społeczne, osobiste. Na przykład, osoba w dzieciństwa, dojrzewania i dojrzałości przebywa w różnych osobistego

Google+

czasu. Społeczność naszej planety żyje w swoim czasie społecznym i Ziemi  Słońce mają astronomiczną czas i
kalendarz. Okresowa aktywność Słońca zależy nie tylko Przecinanie do słojów rocznych drzew, ale również generowanie
jakości. Prawa, wolności i uzasadnione interesy zyskuje sobie każde pokolenie, ale na innym poziomie. Nie możemy
pozwolić na jedną generację pocisków, a kolejne pokolenie zaniedbania zbiorowego lub prywatnego przekonanie
krajowego lidera jej zastosowań. Nie możemy pozwolić na wygląd państw trzecich z arsenałów jądrowych i prowadzi
swój zimnej wojny lub rozpoczęcia jego satelity, na przykład: lider fanów muzyki poprzez sprzedaż lasów wokół
plemienia Amazon nadawać piosenki o lidera. Wierzę, że obecny ołów produktywny, jeśli w oparciu o nienaruszalności
godności ludzkiej: otwarty, rozproszonych uniwersalnie i szybko; Nie hamuje aktywność i promuje wartości orientacji
człowieka zrównoważonego rozwoju.
Prędkość dzisiaj procesy społeczne następujące zmiany kursu średniego . Współczesna cywilizacja wymaga stałej i
popularną uwagę na orientacje wartości ludzkich, w tym, że nadszedł czas, aby wprowadzić, a pojedynczy kalendarz
dla mieszkańców Ziemi.
Na przykład, nikt nie myślał, ale jest to możliwe dla zrównoważonego rozwoju Kaukazu nie powinna być rozszerzona
przemysłu i demografii, a także w Chinach, wprowadzić wyraźne granice dla wszystkich i zapewnienia miejsc pracy
dla młodych ludzi w gęsto zaludnionych regionach rozwijających się regionów Rosji i reszty świata. Jednak samorząd
w rozwijających się regionach powinny być wprowadzone natychmiast. Dla mnie i wektor rozwoju Moskwie  wielkie
pytanie. Moskwa  metropolia kontynentalnych. Nasz kapitał nie jest wydmuchiwane wiatry ocean jak Nowy Jork i
dlatego moralność, prawa socjalne, kodeksy etyki i korporacyjnych grup społecznych, tradycji Moskali w separacji
religii i państwa powinny być bardziej wiarygodne. Ważne są dziś zasady otwartości i adekwatność budżetu i kontroli
mocy w Moskwie, generując za pośrednictwem kanałów medialnych takie działania w całej Rosji.
Jeśli założymy, że współczesna Rosja odstaje od krajów rozwiniętych w Europie za 100 lat, nasze społeczeństwo
dzisiaj, w 2010 roku, część odwołania pasma w pewnej kolejności populacji (z trendami włoskiego banalne lub gorzej,
niemieckiego faszyzmu z utrwalenia lidera). Ludzie pozostają słabe, niewystarczające do jego bogactwa narodowego i
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zgodnie z inercji społecznej, bez idei szacunku do samego siebie, nadal będzie potrzebować naczelny i lider, wiążąc
swoją osobistą fortunę do ogólnej liczby pocisków i głowic, numery bydła, świń i podobnych rozrzuconych wskaźników
początkowa era modernizacji , Dlatego przywódcy naukowe i polityczne elity ekonomicznej, wszyscy rozsądni ludzie
powinni być umiejętnie i ostrożnie stosować środki kontroli społecznej w tym okresie naszego rozwoju, oferować
niezbędne ośrodki koncentracji inicjatywy społeczne, stale dbać o podnoszenie poziomu kultury materialnej i
społecznej, zaszczepić niezależność i tolerancji populacji, pojęcie osobistej suwerenności i zrównoważonych źródeł
utrzymania w dzisiejszej stolicy i po kapitalizmie doszła do krajów rozwiniętych. Na przykład, nie mają wystarczająco
dużo pieniędzy: szczęście może być zwiększona kosztem miłości, wiedzy, pracy lub innych wartości (patrz rysunek),
nie zapominając, że głównym czynnikiem dla mężczyzn  kobiety i vice versa dla kobiet  mężczyzn. Przejście do
kierunków wartość populacji w niedalekiej przyszłości może rozpocząć się w młodych ludzi dających się piwo i
papierosy, a populacja dorosłych w szerokich relacji poziomych zacząć stosować prawo i wartości etycznych w
relacjach z siebie w domu, w pracy, tworząc postmodernistyczną gospodarkę. W tym społeczeństwie z korzeniami
godności ludzkiej w mentalności ludzi jest bardziej wygodne, aby rozpocząć umieścić przez personel wojskowy
(wcześniej nie zostały sfałszowane klatek dla dyktatury proletariatu i systemu dowodzeniaadministracyjnych, a
obecnie znajduje się pionowy związek dominują), który może działać jako generator obywateli z zabezpieczonymi
denominacji dla nowego społeczeństwa. Szczelina między ludźmi u władzy, pieniędzy i wiedzy zawsze będzie
spłaszczyć norm prawnych i etycznych. Uważam, że prawo do wprowadzenia do ustawy o partiach politycznych, nie
tylko ilościowy, ale także potrzeba badań i analiz centrum zarządzania społecznego.
Autor uważa, że we współczesnej erze globalizacji, powszechnej akcji społecznej i zrozumienia ograniczonych zasobów
energetycznych, rozpoczyna się masowy exodus ludności wszystkich krajów chimer i ideologii. Po rewolucji naukowej i
technologicznej ludzkość przetrwa naukowe i humanitarne. Każda osoba, społeczność, ludzie będą się systemy
wartości racjonalne oparte na koncepcji „godności człowieka”, który w XXI wieku będzie aksjomat świadomości
publicznej, stały się narzędziami edemokracji, jako podstawa do oceny i obliczania zrównoważonego rozwoju
człowieka, specjalnych stref społeczności i każdego państwa.
Kartezjusz wprowadził układ współrzędnych dla przestrzeni X, Y, Z, a to z kursu
szkolnego każdy wie, ale niewiele osób rozumie, że jego formacja miała miejsce
przez co najmniej 1000 lat, ponieważ nasi przodkowie po wynalezieniu liczb
naturalnych więcej 1000 lat nie wprowadzać cyfry Oh, które stanowiły podstawę
jej.
Jak Kartezjusz układu współrzędnych do zapewnienia rozwoju nowoczesnej
nauki i techniki, dzisiaj ocenić pierwsze kroki budowania szczęśliwego życia po
Nouveau (kapitalizmu) jest niezbędne do Humanistycznych i zrozumiałe dla
każdego systemu podstawie pomiaru społecznej godności ludzkiej. W tym
przypadku, konwencjonalne trzy punkty orientacyjne (kanał) na mocy
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zarządzania społecznego (polityka), pieniądze (ekonomia) i wiedzy (nauki)
muszą być uzupełnione przez inne równoważne, przejrzysty, zrozumiały i łatwy w obsłudze dla systemów publicznych
wartości ( układy współrzędnych ). W tym przypadku, dzisiaj musimy zrozumieć, że siła (samoorganizacja), pieniądze
i inteligencja (wiedza) społeczeństwo nie rośnie liniowo, są obiektywne cykli fali, która wkrótce zostanie znalezione.
Oznacza to, że po rozwoju społeczności jest całkiem możliwe, okres upadku, który wymaga niezawodnych więzów
ochronę społeczności nawet od samozniszczenia. Wszelkie działania społeczne dzisiaj można oszacować na palcach.
Rządząca elita w wielu krajach ma więcej władzy, pieniędzy i wiedzy niż sprzeciwu lub dla społeczeństwa. Dotyczy to
Rosji, która nie odbiega od urządzenia pionowej swego społeczeństwa, podwyższonej Radziecki okres jego rozwoju.
Każda osoba z dzieciństwa trzeba promować szacunek dla siebie i innych, orientacji wartość: obywateli do udziału w
sprawach i polityki lokalnej, zarówno samodzielnie, jak iw ramach społeczności lokalnej na poziomie horyzontalnym,
w sprawach rodzinnych i lokalnej gospodarki, aby dołączyć do samoorganizacji i społeczności lokalnych etyki
świeckich dostosowane dla każdej grupie wiekowej.
Do codziennej komunikacji między ludźmi w rodzinach dla wszystkich narodów świata oferują uproszczoną wersję
tego samego rozumienia ludzkich wartości w oparciu o półotwartej dłoni (pięści) i trzema palcami. Mamy nadzieję, że
ten symbol będzie elementem informacyjnym kultury wszystkich narodów. Bardziej skomplikowane oprogramowanie
i informacje model kalkulatora osobistego szczęścia zaproponować opracować dla osobistych urządzeń
mobilnych. Telefony smartfony w najbliższej przyszłości zostanie połączony nie tylko z mapą obszaru, ale także do
odpowiednich baz społecznych, które są obecnie boom.
Jest oczywiste, że
system polityczny
społeczeństwa
zrównoważonego
rozwoju w pierwszym
etapie będzie składać
się z trzech sferach
stosunków
społecznych, w trzech
głównych kierunkach
(strony), która
rozciąga energię
społeczną: zakres
władzy, pieniędzy i
wiedzy. Wszystkie
sfery przecinają się i
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mają wspólny element w oparciu o godności ludzkiej, a to wszystko będzie zwiększyć wartość każdej osoby, osobiste
szczęście i dobrobyt całego społeczeństwa, narodu politycznego narodów Rzeczypospolitej w zakresie niezbędnym.
Partie polityczne w najbliższej przyszłości nie będzie opierać się na nauce lub przekonania, a nie na masy ludności, a
na doradztwie naukowym oraz własnej krajowej szkoły naukowej, która przynajmniej zostanie określony przez prawo.
Partie polityczne w niedalekiej przyszłości może być oparta wyłącznie na otwartej i parzystości własnej i narodowej
siły i możliwości finansowych. W parlamencie ustawa zrównoważonego rozwoju zostaną ustalone co najmniej trzy
frakcje, które zostaną utworzone przez podmioty działające niezależnie od odsetek otrzymanych w wyborach, jako
wyborców nie może i nie musi mieć niezwykłe możliwości łamania zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zakresie
zwalczania wszelkich zgodnych z prawem działań publicznych będzie karane znacznie bardziej surowo niż obecnie.
Taki system polityczny z trzech stron może być uznany w Rosji w latach 20152017 na mocy dekretu ustępującego
Prezesa lub Allrosyjskiej Konstytuanty 50 lat i będzie zapewnienie równowagi interesów. Jednak procesy społeczne
jak chwilę pogody ledwie prognozowanych w małym czasie.
Uważam, że na całym świecie dalszy rozwój istniejących demokracjach lub autorytarnych reżimów opartych na
dyktatu elity rządzącej (lub klanów biurokracji na różnych poziomach) są skoncentrowane w rękach moc, pieniądze i
wiedza będzie płynąć w kierunku stanu tych składników. Ten brak równowagi może spowodować, nauka, wielką
literaturę, muzykę, sztuki wizualne, ale również krwawy zamęt, ponieważ nie wszystkie opozycja koncentruje się na
literackiej lub innego pokojowego korzystania wypowiedzieć reżim, który w naszych czasach jest pozbawiony boskiej
ziemi. Jaskrawym przykładem tej nierównowagi pokazał światu Rosja. Zapraszamy do szlachetności i godności jego
całkowitym lekceważeniem dla ludności imperium i stworzył klasyczną sztukę i rosyjskiego buntu.
Co ciekawe, Aleksandr Siergiejewicz Puszkin, wielokrotnie walczyli pojedynek o honor i godność, w swojej pracy córki
kapitana rosyjskiego zamieszki słowo GODNOŚCI nigdy stosowane, choć komendant twierdzy Mironow, a Grinyov i
Pugaczowa, pośrednio ich podstawową właściwość ludzka obdarzona ,
GODNOŚĆ słowo do opisania jego podstawowych właściwości danej osoby nie jest w twórczości Lwa Tołstoja Wojna i
pokój, a tylko w nielicznych przypadkach podkreśla wykwintne maniery niektóre z wielkich bohaterów powieści. W
pracy A. I. Solzhenitsyna Archipelag Gułag GODNOŚĆ znaleźć połowę i tylko jeden kawałek z tych słów w zasadzie
„uratować przed zniszczeniem ludzkiej godności”  szóstej części w rozdziale 1, gdzie Aleksandr Isaevich opowiada o
życiu pierwszych wygnanych socjalistów 30s .
Pełna edycja Vladimira Lenina, w jego 55objętość, ja nie znalazłem wyrażenie „godności człowieka”, ale są 23
podobnych zwrotów o złym traktowaniu carskich władz z obywatelami.
Jeśli mam rację, to w najbliższej przyszłości jest niezbędne do edukacji, aby zrównoważyć nauk społecznych,
fizycznych i matematycznych, oraz stworzyć trzy rządzące partie: Konserwatywna Partia Rosji (poleganie na życie),
Liberalizm (Demokratyczna) Partia Rosji (poleganie na gospodarkę), Postępowa Partia Rosji (baza wiedzy). Gminy
mogą zawsze mają rdzeń z trzech wybranych komisarzy w tych dziedzinach, jak na podstawie lokalnej rady, a co
najmniej kolejne pięć wybierać żadnych przedstawicieli obywateli, niezależnie od przynależności do partii
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politycznych, która może być wiele, w zależności od lokalnych tradycji.
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(Przypomnijmy, tekst artykułu 6 ostatniej konstytucji, która została ogłoszona w rolę jednej z partii rządzącej.
„Wiodącego i przewodnią siłą społeczeństwa radzieckiego i jądro jego system polityczny, państwowych i publicznych
organizacji jest Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. KPZR istnieje dla ludzi i służy ludziom. Uzbrojony
marksisty leninskim nauczanie, partia komunistyczna określa ogólne perspektywy rozwoju społeczeństwa i
oczywiście polityki wewnętrznej i zagranicznej ZSRR kieruje dużą aktywność twórczą z ludzie Soviet i nadaje
planowaną naukowo uzasadniony charakter do ich walce o zwycięstwo komunizmu „).
Płaski system opracowany system polityczny National Society of Rosji w XXI wieku z trzech głównych partii 1,2 i 3,
oferując swoje projekty stabilizacji wspólnotowym w następnych wyborach będzie wyglądać zgodnie z rysunkiem
podanym powyżej. Jednakże wszelkie organizacje pozarządowe z trzech osób i powyżej oraz mediów w szczególności
powinna być budowana na podstawie badań naukowych i trzy filary we wszystkich wersjach: władza, pieniądze,
wiedza, odrzucając jako daremnych wszelkich kongresów tylko ekonomiści, ale filmowców, intelektualiści i
generałowie jako daremny i błędne w jego zadeklarowanej struktury  na jednym kole nie ma wyjścia. Na przykład,
wszystkie strony wygrywającej XX wieku zostały zbudowane na tych podstawach, a długoterminowy sukces zależy od
prawidłowo deklarowane wartości i podstawy działek budowlanych.
Dalszego zrównoważonego rozwoju Rosji, jakość wzrostu jego cywilizacji będą mogli wykonywać tylko
samowystarczalny, wartość zorientowanych ludzi na podstawie wszystkich zrozumieć i szanować i chronić godność
ludzką. Masy ludzi dopiero zaczynają korzystać ze wszystkich praw, swobód i uzasadnionych interesów człowieka i
obywatela do konstruowania sensu własnej egzystencji, samodoskonalenia i samoorganizacji społeczności,
społeczeństwa i ludzkości. To jest klucz do dobrego samopoczucia osoby, teraźniejszości i przyszłości w Rosji, ludność
świata w naszych czasach przejścia od demokracji do zrównoważonego rozwoju człowieka. To jest istota rozpoczynając
nasze oczy drugi oświecenia.
Witryna jest głównie ustanowiony przez pięć lat
09.09.2008  09.09.2013
Obecny czas to odzwierciedlenie w dzienniku i innych sekcjach
Proszę ocenić poziom szczęścia w Rosji
Oceń ludzką ochronę godności w Rosji
Podstrony (10): Bezpieczne Pieniądze główna Zdrowie Miłość Edukacja Praca Wolność Rodzina Etyka
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