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Základem práv, svobod a právních zájmů

Ve věku osvícenství (Descartes, na počátku století XVII
 .. Rousseaua a Voltaira, na konci století XVIII) se
objevil myšlenku přirozených práv v heliocentrické

Boris Mayorov
Rodiče věnovaná

Hodnotový systém založený na důstojnosti člověka

vesmíru.
V XIX století, Charles Darwin v zásadě doložena
důstojnost člověka, jeho hlavní vlastnost, která byla
tvořeném přirozeným výběrem Anthropoid po miliony
let. Bylo prokázáno, že tato osoba není Božím

Historie člověka, celé lidstvo je naplněn hledáním a zdůvodnění významu, hodnoty pro přežití, modernizace a
udržitelného životního prostředí v originále nebo konvenční relativní a absolutní orientace jejich společenského času a
jejich společenské úrovni. V této komunitě, je jedinec v různých obdobích svého života mohou žít v jednom mezník
(např rodičů doma, přátelství, láska, práce, profesního Vertical příkazového správní systém nebo v demokraciích, a vy
se můžete soustředit na společníků, místní Tale, proletáři vše zeměmi, a tak dále), jedna hodnota , nebo ne cítit a

služebníkem, jako společenské bytosti s důstojností, a
to pouze na jejich souhlasu krále nebo prezidenta,
který si zvolil.
Předtím diskutovali po staletí Boží obraz člověka a
lásku k bližnímu v geocentrický světě vytvořeném
Bohem.

nebude vědom ničeho, jak cenná , zatímco ve studiích, při hledání, depresivní, ve stabilním, přechodné společnosti,

S přihlédnutím k těmto myšlenkám byly vytvořeny a

nebo při pravidelném nepokojů kvůli pádu hmotnosti intelektu v jeho společenské úrovni, nebo v obecné rovině

přijaty Listina práv ve Spojeném království, účet práv

současné civilizace.

ve Spojených státech, Deklarace práv člověka ve

Rodiče, elity nebo vůdci provádí sociální správu, orient nebo dezorientovat osobu nebo lidi silou, penězi a moudrosti v

Francii.

Rodiče, elity nebo vůdci provádí sociální správu, orient nebo dezorientovat osobu nebo lidi silou, penězi a moudrosti v
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různých poměrech,
poskytnoutна
příležitosti
ani v době
krize společnosti
zbylo z lidské populace za

Francii.
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sebeorganizaci. V době krize společnosti se často objevují

První a druhá světová válka odhalila potřebu

dobrodruzi, kteří podvedeni živě rukama .

všeobecných smluv o lidských právech. V roce 1941,

Z komunit kanibalů, kteří se nějakým způsobem dostali spolu

Franklin Ruzvelt ve svém projevu, „stát Unie“ vyzvalo

dohromady, aby moderních právních konceptů vyvinutých
společností s respektem k lidské důstojnosti a praxe za sebou
dlouhou historickou cestu.
V různých časech lidé spoléhali na předmětech bohů,

k podpoře ze čtyř základních svobod: svobody projevu,
svobodu vyznání, svobodu od nedostatku a svoboda od
strachu. To dal nový impuls k rozvoji lidských práv
jako nezbytnou podmínku pro mír a ukončit válku.
Když se veřejnost dozvěděla o zvěrstvech, které se

šamany, jeho rodiny a kmene, území a náboženství, pak by

zavázaly nacistickým Německem, bylo jasné, že Charta

státní a venkovském sídle a ideologie. Nyní došlo k zaměření

OSN ne přesně definuje lidských práv. Všeobecná

na kulturu spotřeby a obchodu. Ve stejné době, sociální

shoda byla nutná pro lidská práva.

špatně pochopen a jsou definovány pro každý region a obcemi
regionu. Ve stejné době žije 85% populace takovým

Všeobecná deklarace lidských práv

způsobem, jak by mělo být ke všem živým věcem  aniž by

byla přijata na třetím zasedání rezoluci Valného

zpochybnila, není reflexní, neanalyzuje jejich akce.
V naší zemi většina lidí po pádu sovětského režimu, celková

shromáždění OSN 217 A (III) ze dne 10. prosince
1948.

nezískala moderní vědecké naváděcí systém, ale spíše

Článek 1.

absorbuje fragmenty různých, často falešné, koncepcí a

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do

myšlenek. Jejich hodnotové systémy jsou vyplněny a měnit i

důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím

během týdne. To je patrné zejména z hlediska politického,

a mají spolu jednat vůči sobě v duchu bratrství.

ideologického a ekonomického boje soutěže, kdy je nutné

...

manipulovat masy určitém regionu či zemi. Hlavním sociálním nadčasová datum mezníkem pro všechny komunity ze

V roce 1993 Rusko přijalo ústavu, který položil základy

skupiny tří lidí Až donedávna existovaly říší  je podřízení současného krále, císaře, vůdce, prezident, velitel, šéf,

k ochraně lidské důstojnosti, jeho práv, svobod a

manžel, kapitolu, vůdce ... nebo podmíněného přísahy bezpodmínečnou poslušnost nebo dohodou v různých
variantách až do díla a jejich předpokládaný přijmout, pochopit a budovat své tolerantní postoj k lidem na základě
stávající reality.
Doufám, že v budoucnu budou lidé moci změkčit vztahy podřízenosti a nějakým způsobem ovlivňovat rozhodnutí

oprávněných zájmů.
...
07.12.2000 Evropský parlament slavnostně vyhlášena
Listina základních práv Evropské unie.

učiněná vůdce.

Dnes, na počátku století XXI, objevující druhé

Podle mého názoru, ruská populace má vysokou míru sociální netečnosti, žijí jako by v Sovětském komunity, řekl

osvícení. Vědecká komunita, každý člověk potřebuje k

vzory televizního vysílání a je zaměřen na lídry v síle. Domnívám se, že moc, peníze a znalosti dneška i nadále

účasti na provádění prohlášení o lidské důstojnosti s

soustředěna v federální svislé síly, a na regionální a místní elity a byrokracie, a populace je stále chudé, slabé a

správných technologií a metod hodných životě každého

nevzdělané. To je založena společenskou tradici, zdanění Senior Junior, hraničící na dobrovolné činnosti. To bylo

člověka na Zemi. Je nezbytné zajistit udržitelný rozvoj

možné nejen z důvodu nedostatku transparentnosti výpočtů; psát o tom, říkat, „ tvrdí vědy “ ... a přechod k

každého člověka a veřejné plynulého přechodu z

udržitelnému rozvoji Ruska Zdá se, že se objeví po kroku všemohoucnosti regionálních klanů, když poměr energie,

autoritářských státech na samosprávu lidí.

udržitelnému rozvoji Ruska Zdá se, že se objeví po kroku všemohoucnosti regionálních klanů, když poměr energie,
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peněz a znalostí elit a obyvatel bude 50 x 50. Můžete si vzít výstup z vědců, že člověk jako společenský živočišného

autoritářských státech na samosprávu lidí.
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původu dokončil etapu z opice, ale dostačující podle sociální komunity, místního času, v mnoha zemích nejsou

Autor a editor webových stránek nabízí jasný každá

vyvinuty, a tento proces je pravděpodobně jen v počátečním stádiu. V tomto případě se sociální trendy a masa lidí

osoba osobní systém hodnot souřadnic (lidské

nerozumí problémům pokroku v rámci účasti na nich vzhledem k okolnostem a radikálně změnit sociální tradice pro

hodnoty) na základě zásluh konceptu jako běžný

ně škodlivé. Tato patová situace pro malé množství progresivních smýšlejících lidí v Rusku  chodit tiše systémy nebo
stojan s plakátem v hlídky.
Evoluce složitosti sociálních systémů, bude vývojové trendy komunit nevyhnutelně vedou ke vzniku sil mezi
obyvatelstvem  hmotnost horizontálních vztahů na základě lidské důstojnosti bude stavět více non vertikálně na

nástroj pro aktualizaci národ, další komunity a osobní
štěstí.
Válka je vždy dovoleno se nahromadily v chybách
mírových, zalije se škodlivou lidskou činností. Všechny

základě zákona a etiky, s přihlédnutím k multikulturní faktor. Již dnes pro mírový rozvoj udržitelných společenství,

války, včetně chladu  sociální katastrofa společnosti

koexistence kultur, tvoří společný a jasný každému systému lidských hodnot, solidarity a účasti všech v komunitních

neřízené ještě faktory rozvoje, budování komunity.

záležitostí  vyřazeni nebo žijí ve svém virtuálním prostoru a osobu, a stát je neefektivní. Prostřednictvím všeobecného

Gulag a Holocaust se nesmí opakovat.

vzdělání a technologií rostou bohatství a populace znalosti. Dosažení stability komplexních sociálních systémů budou

Je čas na druhé osvícení, vědecké a humanitární

stimulovat touhu každého člověka k hodnotám štěstí, čímž se minimalizují ztráty a racionálního využívání

revoluce, kdy hodnotové orientace založené na

omezených zdrojů v ekonomice.

důstojnost oblasti přirozených lidských práv, budou

Ve století XXI trend oddělování člověka od archaických koncepcí vertikálních vztahů mezi státem, kolektivní kmene a
tak dále, nahrazovat je s právními předpisy a etickými standardy respektování jejich práv, svobod a oprávněných

zahrnuty v každé technologii lidského štěstí, zajistit
udržitelný rozvoj komunit.

zájmů. Rodící další lidská vlastnost  orientované a hodnota v zeměpisných souřadnicích, právě začíná projevovat.

V Rusku, historii obou veřejnost a lidských práv, její

Narodil se a kognitivní vědy a technologie jejího použití pro vytvoření nových obcí a šťastných životů jednotlivců.

výhody byly náhodné. Ve století XX takzvané sovětské

V současné době v Rusku stěží vytvořil nový solidarity založený na lidech s důstojností a hodnotou lidské orientace,

úřady téměř úplně vymazal nejen koncept, ale i pocit

které se sejdou rodiny, profesionálové, zájmových komunit a jiných primárních buňkách občanské společnosti.

vlastní hodnoty. Sovětský člověk na základě všech

Domnívám se, že na konci století XXI se použije osobní kvantitativní výpočet úrovně hodnot člověka, s přihlédnutím

celkových zvýšena na „vlastní hrdost.“

genom určité osobě, aby kvalitativní přechod z Homo sapiens na osobu hodnotově orientovaného.

Ani sovětská ústava z roku 1918 do roku 1978

Muž a komunita se vždy snaží zlepšit účinnost svého druhu činnosti, někdy označované jako smyslu života. Tento
faktor však pokud si to a bude počítat vůbec, určitě trochu jako lokomotiva 8% nebo dokonce méně. A tato úroveň byla
po celá staletí k etnické a po celou dobu života každého z nás, co by neudělal. Lidské aktivity nejsou často užitečné, ale
jako práce motoru, jejíž užívání rozumu někdy učitelů.
V průběhu industrializace (Art Nouveau), bylo dosaženo průměrné úrovně státní polytechnické výchovy, ztělesněný v

nezahrnula do svých stanov ani jedno slovo s kořenem
„hodný“. Pojem lidské důstojnosti byla zahrnuta v
Rusku 1993 sovětské ústavy roku.

Constitution of Russia

pochopení fyzikálních procesů hmoty, síly, práce, energie .... Podle mého názoru, v mnoha zemích letech dvacátého

My, nadnárodní lidé z Ruské federace, spojených

století, komunita žila prostě, pod pravidlem činnosti idioty passionaries potomky teorie etnogeneze Lva Gumilova , a

společným osudem v naší zemi, kterou se stanoví

dnes je většina energie je nekontrolovatelná . To je typické a Rusko: často zničil své vlastní vůdce lidu, a ne dobyvatelé

lidských práv a svobod, občanského míru a dohodu,

 barbary. Svět dosáhla hranice intenzivního vývoje. Podle mého odhadu, neboť na konci 60.tých let v SSSR a než v

zachování historicky zavedené státní jednotu,

zemích světa socialistických, na pozadí utopické komunistické strany v plánu byly zřízeny kriminální společenství
současného práva a zdravého rozumu, a po rozpadu SSSR, jsou tyto podnikové struktury, některé zahrnují zahraniční
a nadnárodní korporace rostou, násobí a zachytil Rus: vyslaly své zástupce do vlády, poslanci parlamentu s jízdenkou

postupuje od všeobecně uznávaných principech
rovnosti a sebeurčení národů, uctění památky předků,
kteří dopravovaných nám lásku a úctu k vlast a víru v

a nadnárodní korporace rostou, násobí a zachytil Rus: vyslaly své zástupce do vlády, poslanci parlamentu s jízdenkou
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kteří dopravovaných nám lásku a úctu k vlast a víru v
dobro a spravedlnost, oživení suverénní státnost Ruska
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zakoupenou z kterékoli strany nebo džentlmenského souboru relevantních doporučení d až disertačních prací jakékoliv

a prosazování pevnost jeho demokratický základní,

vědy.

usiluje o zajištění blahobytu a prosperity Ruska ,

Pro podniky, hlavní věc  zisk a Evropy se spojili, aby zjednodušit pohyb myšlenek, lidí a kapitálu, jakož i udržitelný

Vycházeje z odpovědnosti za naši vlast před

rozvoj firemní priority EU. Nicméně, na způsobu, jakým Evropská unie má mnoho problémů.
V přechodném období v Rusku, zřejmě KGB, nyní FSB hraje důležitou roli v řízení země a snaží se dostat přes
korporací, jejichž historie se odehrává před našima očima. Domnívám se, že tento způsob přechodu, ruskou verzi

současných i budoucích generací, rozpoznávat sami
sebe jako součást světového společenství, přijaly
ústavu Ruské federace.

tvorby správy a řízení společností .

Článek 21

Rusko dnes potřeba univerzální gramotnosti hodnoty jako základ pro život v informační společnosti. Proto je nutné, a

1. Lidská důstojnost musí být chráněn státem. Nic

neustálé zlepšování životních podmínek obyvatelstva, a to zejména v jeho centrální části. Sociální hospodářství na

nemůže být základem pro jeho odchylku.

všech úrovních je nezbytné podporovat horizontální pouta solidarity pro lidi v různých společenstvích, přispět k

2. Nikdo nesmí být podroben mučení nebo jinému

výcviku personálu pro moderní řízení země a spolupráce ve společnostech po celém světě dovážet ze zahraničí, experty

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo

na tuto technologii a kapitál. Rusko při přechodu do postmoderny může být pro sousední země skladování kapitál a

trestu. Nikdo nesmí být podroben bez svobodného

spolupráce rozvinuté země nemají žádnou velkou sílu s raketami a pohodlným nadnárodní země s rozvinutou

souhlasu lékařským, vědeckým či jiných experimentů.

podnikového systému, ve skutečnosti se spojil s jejich mezinárodních vazeb s Evropskou unií a zbytkem světa
hodnotově orientovaný.

Komentář k umění. 21

Přímý menšina diktovat příběh se odehrává, je možnost ovládání pomocí demokracie v Rusku se nekonal, a počet

Důstojnost jednotlivce, jak je uvedeno v úvodu k

obyvatel selfhodnota založená na právě razí svou cestu do mysli a do praxe, zatím rozvinutých zemích. A tady Rusko

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

má šanci, že nebude táhnout ocas Západu (což není špatné), a dostat se na stejnou úroveň jako rozvinuté země,

je základní vlastností všech členů lidské rodiny, od

neustále rozvíjejí nejen armády, ekonomiky a vědy, ale také obyvatel hodnoty orientované.

které jsou odvozeny všechny nezadatelná práva a který

V dnešním světě po pádu říší a transformace autoritářských režimů dvacátého století, konec „studené války“,

je založen na svobodě, spravedlnosti a míru ve světě.

vědeckotechnické revoluce a éry liberální ekonomiky vyspělých zemí rozmrazí miliardy lidí, masy uvolněné pro život v
novém prostředí come postmoderní . Pro tvorbu komunit po demokracii a liberalismu (ustáleného, není rychlý vývoj v
důsledku zpracování surovin, a prostřednictvím inovací a zvýšení každé osoby) potřeboval nové základy a pokyny pro
budování osobní i společenskou štěstí. Opět, sociální historie, ale poprvé v globálním měřítku začala nahrazovat

Důstojnost  nezcizitelná práva vlastnictví jako
Nejvyšší hodnoty, tvořily základ uznání a respekt všech
svých práv a svobod (nález Ústavního soudu ze dne 27.
června 2000 N 11P // SZ Ruské federace 2000. N 27.
Článek 2882 ..) a patřící do ní bez ohledu na to, jak on

božstvo, šéf, vedoucí, přehodnocení morální autoritou, autoritou hrubé síly, nespravedlivé peněz nebo pochybný

a lidé kolem nich vnímají a hodnotí jeho osobnost.

znalosti, ideologie a další zastaralé sociální tradice.

Proto, bez ohledu na to, jak se usadil člověk, bez ohledu

V jeho mládí, během kontinuálního propagandy, sovětští lidé, které jsem se zdálo být docela slušná komunita

na vlastnosti, včetně negativní, může to mít, stát a jeho

moderního člověka, který postrádá trochu svobodu jednání. Nicméně, jsem se mýlil. Sovětští lidé se ukázaly být v

orgány jsou povinny zajistit úplný své podmínky pro

konzervách, mražené režimy komunitní absolutní monarchie a bolševické diktatury; ne kanibalové, ale ne sekulární

realizaci všech práv a zajistit lidskou důstojnost.

společnost. Pravděpodobně masivní demontáž koncepcí, včetně některých případů kanibalismu v Rusku může být

Zajistit lidskou důstojnost  to znamená, že v první

dalších 100 let. Úsilí je zapotřebí elitu, například pětiletý plán odstranění informační gramotnosti pro lidi žijící v
moderní společnosti založené na znalostech. Zdá se, že mladí lidé by měli být podporováni k vybudování prvků nové
společnosti, ukázat správný obraz života, aby nedošlo k pádu do šoku z jedení živě nebo obrazně souseda nebo

řadě ji léčit ne jako předmět vlivu ze strany státu,
stejně jako rovnocenný subjekt, který může bránit svá
práva všemi prostředky není zákonem zakázáno (část

společnosti, ukázat správný obraz života, aby nedošlo k pádu do šoku z jedení živě nebo obrazně souseda nebo
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dezorientovaný a umírání příbuzného v hledání štěstí mimo postindustriální společnosti.

práva všemi prostředky není zákonem zakázáno (část
2, článek 45 Ústavy ..) a argumentovat s vládou v
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V Rusku, ve většině zemí zdrojů bohatých na světě, po zhroucení, odmrazování a reentry sovětské společnosti

obličeji některým z jejích orgánů (nález Ústavního

vstoupil přechod. Rozumná osoby uvedeno ruskou suverenitu v ústavě z roku 1993, vytvořila plán pro budoucnost, ale

soudu ze dne 3. května 1995 N 4P // SZ Ruské

neučí lidi používat tyto nové příležitosti k budování své štěstí a lidé zůstali dezorientovaní s prvky neúspěšného

federace. 1995. N 19. Art. 1764).

příkazuadministrativní systém, výhonky demokracie, nového trestného činu, nové etiky a dalších nejrůznějších
faktorů moderní civilizace. Dezorientované lidé i nadále, stejně jako v minulosti, aby hledaly soukromé a veřejné štěstí,
dostat své ruce na, kromě nízkých mezd, neosobní ekvivalenty vlastnictví  poukázek, které byly hozený do větru
nepřipravené populaci.
Podle indexu lidského rozvoje OSN ( HDI ), dnes se pohybuje v Rusku v oblasti 55 z 169 zemí. Tj ruských občanů
zůstávají slabé, obklopen jeho bohatství (nemohl, neměl čas ve dvacátém století rozvíjet své hospodářství na základě

Boris Mayorov I.  editor webu a autor projektu
vyplývá, že masový exodus obyvatel ve většině zemí
chiméry a ideologie začne v moderní éře globalizace.
Každý národ se začíná brát založené na důkazech od
OSN, hodnoty založené na pojmu „lidská důstojnost“,

příkazu systému), nemůže jít o hledání na výstavbu svého štěstí. OSN zavedla 20.března 2012 Mezinárodní den štěstí :

že v XXI století bude axiom povědomí veřejnosti,

Počet ruská štěstí v OSN hlásí doposud je malý.

začátek výpočtu udržitelného rozvoje a lidské civilizace,

Skládání materiální chudoby společnosti, nekontrolované media setrvačností i nadále ukládat veřejné vágní

hlavní hodnoty komunity v každém slova smyslu.

ekonomické a politické prostředí nadále vědomě, často nevědomě, k manipulaci s veřejným pocity, tvoří koncepci

Stejně jako Descartes soustavy souřadnic (x, y, z 

kultury na základě písní a tanců na jevišti, a led, další falešné cíle získat štěstí muže, jehož život pokračuje být měřen,

každý zná) a heliocentrický systém Galileo, zajistí

je nižší než obsah jeho malé kabelky.

rozvoj moderní vědy a techniky, dnes pro modernizaci

V dnešní době, tam bylo potřeba aktualizovat všechny úrovně sociální a humanitární smyslu života, a pokud nejsou
navrženy a prakticky navržený po vývoji veřejných statků a významů vědeckotechnické revoluce, mohou gadgets naší
doby v současném globalizovaném světě se stalo řadu společenských katastrof způsobených ztráta referenčních bodů

a života po Nouveau (kapitalismus) je třeba vyčistit
každý moderní člověk systém sociálních dimenzí.
Chceteli být v tradici opravy a zákony specificky pro
každou lokalitu a kvantitativních komponentů hodnot

nyní prosperující a rozvoj komunit.

spotřebního koše na pojistnou hodnotu každého

Rozpad tradičního způsobu (libovolné orientaci v životě), které bylo v minulosti, ale v celosvětovém

lidského života. V tomto bodě, do konce roku 2010,

měřítku. Domnívám se, že složitost situace je vzhledem k nemožnosti opakování sociálních dějin vyspělých zemích

neexistuje společný systém sociálních vědeckých

rozvojových.

měření. Doufám, že důstojnost každého, bude slunce

Moderní problémy  problémy udržitelného lidského rozvoje, komunity, v Rusku a ve všech zemích (bez spontánní

nad hlavou a doporučuje výpočty hodnot pro každou

vývoj peněžní ekonomiky, stagnace, bez trhne a prudkém brzdění, bez válek a revolucí), navrhuji, aby začala řešit

osobu v příštích letech základem společenských vztahů,

právě teď jeden každý na své vlastní prsty deset hodnotových orientací založených na lidskou důstojnost. Zároveň
budete chtít zahrnout expertdigitální způsoby lidského štěstí při výpočtu každého chytrého telefonu, které spojují to
přes super počítače se základními systémy souřadnic lidského života: heliocentrický, geocentrický, socioekonomické
(veřejnost, občanské, soukromé). I dnes navrhla deset hodnotových orientací na řešení problémů člověka vlastní štěstí,

a moje kresby v této oblasti bude přínosem pro mé
následovníky.
Musíme přejít od voluntarismus v budování státu a
sociální improvizované veřejnosti a místních
samospráv s akcemi na náměstích a ulicích jakýchkoliv

udržitelnost jakékoliv komunity z rodiny do stavu, vyhodnocení veškerých kroků vlády v domácí i zahraniční politice.

osad.

Národní zájmy lidí v naší postindustriální době by se měla vyvíjet do všeobecných hodnot lidí a celého lidstva na

Dnes potřebuje analýzu a závěry z tragických omylů

Zemi. To je politický a etnický národ a národní zájmy jsou transformovány do hodnot udržitelných společenství

fašismu, komunismu, a mimo bludy liberální růstu

založené na nutné a postačující štěstí každého člověka v konkrétní lokalitě.

jednotlivých zemí na úkor životního prostředí a

Ve století XXI, bude dosaženo univerzální informační gramotnosti, člověk dnes musí nabízet řadu systémů, znalosti a

utopické představy o člověku v posledním tisíciletí.

Ve století XXI, bude dosaženo univerzální informační gramotnosti, člověk dnes musí nabízet řadu systémů, znalosti a
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dovednosti, které mu umožní identifikovat a formalizovat především vlastní práva, svobody a oprávněné zájmy na

utopické představy o člověku v posledním tisíciletí.

zachování trvale udržitelné hodnoty obživy. Konkrétně, digitální, spíše než obskurní metody a techniky by měly být

udržitelnou hodnotu orientované umožňují lidstvo,

všude nabídnout dostatečnou sadu informačních nástrojů, což ukazuje, jak ji používat v souladu s právními a

aby se zabránilo válkám a prodloužit životnost komunit

etickými normami v dané lokalitě. Dokonce i dnes, je třeba digitalizovat technologii, formalizovat a nabídnout

a celé skutečné lidské civilizace k zániku všechny

každému metod osoby řešit většinu situací v životě, mnoho pohodlné směry transparentní hodnota s potřebným detail
pro každou hodnotu a jasné vztahy na základě lidské důstojnosti.

Aktualizovaný vedení, technologie,Настройки
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přiměřené a žijí v bezprostředním biologické smrti
planety Země a následné smrti této variantě vesmíru.

V současné době je většina nečtou velkou literaturu, neusiluje a nedokazuje cennou referenci pro svůj život, to je
nepravděpodobné, že by mít čas na vývoj nových spotřebičů, strojů s programovým řízením, nebo kapesních počítačů.
Moderní člověk není dost, a demokracie, a její základní hodnoty  svoboda. Pro modernizaci této společnosti musí brát
v úvahu a uplatnit všechna práva, svobody a oprávněné zájmy na základě lidské důstojnosti, která poskytne pevný
základ pro všechny oblasti sociální interakce, svislé a zejména horizontální vztahy ve společnosti, která se ještě
nevyvinuly od dob otroctví v Rusku dodnes: v oni nemuseli. Všechny druhy žebříčku, konzervované v Rusku od Petra
Velikého v době, je nutné změnit etický kodex a pravidla na základě socioekonomických podmínek komunity či
skupiny osob. Domnívám se, že na základě právního státu není třeba vzít život společnosti a právního lidskou
důstojnost. Aktualizovaný kalendář bude vytvořena v Rusku a pro mnoho národností samostatně. Populace rozloučili
s mnoha chyb minulého kultury a získat moderní památek.
Osobní souřadnicový systém založený na lidskou důstojnost, a v blízké budoucnosti i vzhledem ke genomu každé
osoby musí být realizovány kdekoliv v očích veřejnosti a v blízké budoucnosti stane základem společenského metodiky,

Dnes, nicméně, mnoho věcí v našich rukou!

metod a matematického modelování státní a společenské pohyby hmoty. V tomto případě, úspěch bude záviset na

Kromě hlavního obrazu člověka hodnot 3 prstů,

poměru a úrovně výkonu, měnové a vzdělávací regulace společenských vztahů. Tak každá vědomá lidská důstojnost je

doporučuji všem lidem přátelských ke každému

rozhodující faktor samosprávy. Aby Evropa a Rusko se vrhal do chaosu přirozený a bez rozdělení majetku bývalého
SSSR a druhý přesídlování lidí, které vidíme v naší době, je nutné formalizovat a technologie k propojení národních
zájmů a zdroje v těchto souřadnicových systémů pro realizaci hodnoty ekonomiky, skutečné lidské kultury a sociální

jednotlivému snímku vytvoření a udržení štěstí v
hodnotovém systému souřadnic na základě důstojnosti
(spojen oběma rukama) 10 hodnotových orientací (10
prstech obou rukou).

politika, k procesu řízení a lidské interakce byl matematicky transparentní, přiměřené a předvídatelné. Digitalizace

Nemůže vzdát  štěstí zmizí.

zemského práce byla úspěšně provedena pomocí Googlu , působivý zážitek v lidském těle je zastoupena v digitalizaci
technologie Google staré tělo Browser . Jakékoli další pokrok bude vázána na utváření světového společenství v

Google+

mezinárodním projektu (v rámci projektu mohou být realizovány v Skolkovo, kompenzovat ztížené kriminality a
korupce zpoždění v demokratizaci společnosti, který byl odložen v podmínkách blížící se 90 let ekonomického kolapsu,
Rusko). Nicméně, doba diktuje potřebu tvorby a realizace v Rusku a postdemokratických sociálních vztahů.
V tomto případě, nyní je nutné zajistit minimální úroveň vzdělání pro pochopení každého člověka je rozdíl mezi
různými souřadnicovými systémy a čas: Astronomie, geocentrické, lokální, sociální, osobní. Například osoba v dětství,
dospívání a dospělosti bydlí v paletě osobního času. Komunita naší planety žijí v jejich sociálním čase a Země  Slunce
mají astronomický čas a kalendář. Periodická aktivita Slunce závisí nejen zkracovací na letokruhů stromů, ale i
generaci kvality. Práva, svobody a oprávněné zájmy získává sám každou generaci, ale na jiné úrovni. Nemůžeme
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dovolit, aby jedna generace raketu, a další generaci nedbalosti, kolektivní nebo osobní přesvědčení, národního vůdce
jeho aplikace. Nesmíme dovolit, aby vzhled třetích zemí s jaderných arzenálů a vedoucí jeho studené války, nebo
zahájení jejího satelitu: například, vedoucí hudebních fanoušků prostřednictvím prodeje lesích kolem amazonského
kmene vysílat písně o vůdce. Domnívám se, že současný vedoucí produktivní, pokud je založeno na nedotknutelnosti
lidské důstojnosti: otevřený, distribuované univerzálně a rychle; To neinhibuje aktivitu a podporuje hodnotu lidského
orientace udržitelného rozvoje.
Rychlost dnes sociální procesy následující střední tempo změn . Moderní civilizace vyžaduje neustálou a populární
pozornost orientací lidských hodnot, včetně, že je čas pro vstup a jeden kalendář pro obyvatele země.
Například, nikoho nenapadlo, ale je možné, že udržitelný rozvoj Kavkazu by neměl být rozšířen průmyslu a
demografie, stejně jako v Číně, zavést jasná omezení pro všechny a vytvořit pracovní místa pro mladé lidi v hustě
obydlených oblastech rozvojových regionech Ruska a zbytkem světa. Nicméně, místní správa v rozvojových regionech
by měl být zaveden okamžitě. Pro mě a vektor vývoje Moskvy  je velká otázka. Moskva  kontinentální metropole. Naše
hlavní město není spálená oceánské větry jako New York a tudíž i morálka, sociální zákony, etické kodexy a firemní
sociální skupiny, tradice Moskvané v oddělení náboženství a státu by měla být spolehlivější. Dnes důležitější jsou
principy otevřenosti a přiměřenosti rozpočtu a řízení výkonu v Moskvě, generování prostřednictvím mediálních
kanálů takové akce po celém Rusku.
Budemeli předpokládat, že moderní Rusko zaostává za vyspělými zeměmi v Evropě po dobu 100 let, naše společnost
dnes, v roce 2010, část pásma odvolání do určitého pořadí populace (s trendy italské banální nebo v horším případě
německého fašismu s fixací vůdce). Lidé zůstávají chudé, nedostatečné svého národního bohatství a podle sociální
setrvačnosti, s žádnou představu o tom sebeúcty, bude i nadále potřebovat šéf a vůdce, vázání jeho osobní majetek k
celkovému počtu raket a jaderných hlavic, pro počty skotu, prasat a podobně rozptýleni ukazateli počáteční éře
modernizace , Z tohoto důvodu, vědecké a političtí představitelé, ekonomická elita, všichni rozumní lidé by měli být
obratně a pečlivě uplatňovat opatření sociální řízení v tomto období našeho vývoje, nabízet potřebná středy
koncentraci sociálních iniciativ, neustále starat o zlepšení úrovně materiální a sociální kultury, vštípit nezávislost a
toleranci obyvatelstva, pojem osobní suverenity a udržitelné obživy v dnešním hlavním městě a po kapitalismu
dospěla k rozvinutých zemí. Například, nemají dost peněz: štěstí může být zvýšena na úkor lásky, znalosti, pracovní
nebo jiné hodnoty (viz obrázek), aniž by se zapomínalo, že hlavním faktorem pro muže  ženu a naopak pro ženy 
muži. Přechod na hodnotových orientacích populace v blízké budoucnosti mohou začít u mladých lidí, kteří zastavují
pivo a cigarety, a dospělé populace v širokých horizontálních vztahů začnou uplatňovat právo a etické hodnoty ve
svých vzájemných vztazích doma i v práci, vytváří postmoderní ekonomiku. V této společnosti se zakořeněné lidské
důstojnosti v mentalitě lidí je výhodnější začít prosadit personálu armády (dříve byly padělané rámy pro diktaturu
proletariátu a příkazadministrativní systém, a teď tam je vertikální vztah převažují), které mohou působit jako
generátor občanů s chráněným označením na novou společnost. Mezera mezi lidmi u moci, peněz a znalostmi bude
vždy vyrovnat právní a etické standardy. Domnívám se, že právo vstoupit do zákona o politických stranách je nejen

Настройки ▼

vždy vyrovnat právní a etické standardy. Domnívám se, že právo vstoupit do zákona o politických stranách je nejen
Переведено на чешский
Показать исходный текст
kvantitativní, ale i potřebu výzkumu a analýzy centra společenského řízení.
Autor se domnívá, že v moderní éře globalizace, univerzální sociální činnosti a chápání omezených zdrojů energie,
začne hromadný exodus obyvatel všech zemí chimér a ideologií. V návaznosti na vědeckou a technologickou revoluci
lidstvo přežije vědecké a humanitární. Každý člověk, obec, lidé budou mít systémy přiměřená hodnota vycházející z
konceptu „lidská důstojnost“, že v XXI století bude axiom povědomí veřejnosti, konstantní v nástroji edemokracie,
jako základ pro posouzení a výpočet udržitelného lidského rozvoje, společenských prostorách a každý stát.
Descartes zaveden systém souřadnic pro prostor x, y, z, a to ze školního
samozřejmě každý ví, ale jen málo lidí chápe, že její tvorba se konal po dobu
nejméně 1000 let od našich předků po vynálezu přirozených čísel dalších 1000
let není zanést čísla Oh, které tvořily základ ní.
Stejně jako Descartes souřadnicový systém, který zajistí vývoj moderní vědy a
techniky, dnes posoudit první kroky budování šťastný život po Nouveau
(kapitalismus) je nezbytná pro humanitní a srozumitelné každému systému
základě sociálního měření lidské důstojnosti. V tomto případě konvenční tři cíle
(kanál) o síle sociálního řízení (politiky), peníze (ekonomie) a znalostí (věda),
musí být doplněna dalšími ekvivalentu, transparentní, srozumitelné a
uživatelsky přívětivé pro veřejnost hodnotových systémů ( souřadnicových
systémů ). V tomto případě, dnes musíme pochopit, že síla (samoorganizace), peníze a inteligence (znalosti)
společnost neroste lineárně, jsou objektivní vln cykly, které bude brzy nalezeno. To znamená, že po vzniku
společenství, je docela možné, období poklesu, který vyžaduje spolehlivé vazby na ochranu komunity iz sebezničení.
Jakákoli sociální akce dnes lze odhadnout na prstech. Vládnoucí elita v mnoha zemích má větší moc, peníze a
znalosti, než opozice nebo populaci. To platí i pro Rusko, které se neodchylují od svislé zařízení jeho společnosti,
zvýšené sovětské období svého vývoje.
Každý člověk od dětství je třeba podporovat úctu k sobě ik druhým, hodnotové orientace: občan účast v místních
záležitostech a politiky, a to jak samostatně, jako součást místní komunity v horizontální rovině, v rodinných věcech a
v místní ekonomice, aby se připojil na sebeorganizaci a místních komunit pro sekulární etiky, upravené pro jednotlivé
věkové skupiny.
Pro každodenní komunikace mezi lidmi v rodině pro všechny národy světa, nabízí zjednodušenou verzi stejného
chápání lidských hodnot založených na pootevřené dlaně (pěst) a třemi prsty. Doufejme, že tento symbol stane
součástí informační kultury všech národů. Složitější software a informační model osobního kalkulačky štěstí navrhla
vytvořit pro osobní mobilní zařízení. Mobile smartphony v blízké budoucnosti budou napojeny nejen na mapu této
oblasti, ale také příslušnými sociálními databází, které jsou nyní vzestupu.
Je zřejmé, že politický systém společnosti udržitelného rozvoje v první fázi se bude skládat ze tří oblastí společenských
vztahů, ze tří hlavních směrů (osoby), která se rozkládá sociální energie: rozsahu moci, peněz a znalostmi. Všechny
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koule protínají a mají společnou složku na základě lidské důstojnosti, a to vše se bude zvyšovat hodnotu každého
člověka, osobní štěstí a
blahobytu celé
komunity, politického
národa, národů
Commonwealthu v
rozsahu nezbytném.
Politické strany v
blízké budoucnosti
nebude spoléhat na
doktríně nebo víru, a
ne na množství
obyvatel, a na
vědeckou radu a
vlastní národní
vědeckou školu, která
alespoň bude stanoven
zákonem. Politické strany v blízké budoucnosti může být založeno pouze na otevřené a parity vlastní i národní moci a
finančními možnostmi. V parlamentu bude stanovena zákonem udržitelného rozvoje nejméně tři frakce, které budou
tvořeny strany jednající nezávisle na přijatých úroků ve všeobecných volbách, as voliči nemůže a nesmí mít
mimořádné příležitosti pro porušení udržitelného rozvoje. Zároveň se na boj proti jakékoliv zákonné veřejné činnosti
bude potrestán mnohem přísněji než v současnosti. Takový politický systém ze tří stran by mohla být prohlášena v
Rusku v letech 20152017 výnosem úřadující prezident nebo Ústavodárného shromáždění Všeruského po dobu 50 let a
bude zajistit rovnováhu zájmů. Nicméně, sociální procesy jako počasí chvíli stěží promítá v malém časovém období.
Domnívám se, že na celém světě další rozvoj existujících demokracií či autoritativních režimů na základě diktátu
vládnoucí elity (nebo klany byrokracie na různých úrovních) je soustředěna v rukou moc, peníze a znalosti bude
proudit ve směru rovnováhy těchto složek. Nerovnováha je pravděpodobné, že způsobí, vědu, velkou literaturu,
hudbu, výtvarné umění, ale také krvavé nepokoje, protože ne všechny námitky se zaměřuje na literární nebo jiné
mírové cvičení kritizovat režim, který je v dnešní době postrádá božskou zemi. Pozoruhodným příkladem této
nerovnováhy ukázala světu, Rusko. Vítejte na šlechtou a důstojnost jeho kompletní pohrdání obyvateli říše a vytvořil
klasické umění a ruský vzpouru.
Je zajímavé, že Aleksandr Sergejevič Puškin, opakovaně bojoval v souboji o čest a důstojnost ve svém díle Dcera
kapitána ruské pořádkové slova DŮSTOJNOSTI nikdy použity, i když velitel pevnostního Mironov, a Grinyov a
Pugachev nepřímo tyto základní lidská vlastnost obdařen ,
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DŮSTOJNOST Slovo popsat základní vlastnosti člověka není v pracích Lva Tolstého Vojna a mír, a to pouze v několika
málo případech se upozorňuje na vynikající chování některých z velkých hrdinů románu. V pracovním A. I.
Solzhenitsyna Souostroví Gulag STOJNOST našel polovinu a pouze jeden kus s těmito slovy v podstatě „zachránit
před zničením lidské důstojnosti“  šesté části v kapitole 1, kde Aleksandr Isaevich líčí život prvních exilových
socialistických 30s .
Kompletní vydání Vladimira Lenina, v jeho 55hlasitost, jsem nenašel výraz „lidské důstojnosti“, ale tam jsou 23
podobné fráze o týrání carských úřadů s občany.
Pokud se nemýlím, tak v blízké budoucnosti je nezbytná pro vzdělávání k vyrovnání sociální, fyzikální a matematické
vědy a vytvořit tři vládní strany: Konzervativní strana Ruska (spoléhání se na sílu), liberální (demokratická) strana
Ruska (spoléhání se na ekonomiku) je pokroková strana Ruska (znalostní báze). Obce mohou mít vždy jádro tří
volených komisařů v těchto oblastech jako základ místní rady, a nejméně dalších pět zvolit žádní zástupci občanů, bez
ohledu na členství v politických stranách, které mohou být mnoho, v závislosti na místních tradicích.
(Vzpomeňte si na znění článku 6 nedávné ústavy, který byl vyhlášen v roli jednoho z vládnoucí strany. „Náběžné a
vodící síly sovětské společnosti a jádro jeho politický systém, státní a veřejné organizace je Komunistická strana
Sovětského svazu. KSSS existuje pro lidi, a slouží lidem. Vyzbrojen marxista leninskim učení, komunistická strana
stanovuje obecnou budoucí vývoj společnosti a průběh domácí i zahraniční politice SSSR, řídí velkou tvůrčí činnost s 
Soviet lidí a dodává plánované vědecky podloženou charakter jejich boji za vítězství komunismu „).
Plochý systém vyvinutý politický systém National Society of Ruska v XXI století se třemi hlavními stranami 1,2 a 3,
které nabízejí své komunity stabilizační projekty v příštích volbách bude vypadat podle obrázku výše. Nicméně, nějaké
nevládní organizace ze tří osob a výše, a sdělovacích prostředků, zejména by měl být založen na vědeckém základě a tři
pilíře ve všech verzích: moc, peníze, znalosti, odmítat jako marných jakýchkoli kongresů pouze ekonomové, ale filmaři,
intelektuálové a generálové jako marný a chybné ve své deklarované struktuře  na jedno kolo není k odchodu.
Například veškerý úspěch XX století byla postavena na těchto základech a dlouhodobý úspěch závisí na správně
deklarovaných hodnot a základy stavebních pozemků.
Další udržitelný rozvoj Ruska, kvalita růstu její civilizace budou moci provádět pouze soběstačný, lidé hodnotou
orientované na základě všech pochopit a respektovat a chránit lidskou důstojnost. Masy lidí právě začínají využívat
všech práv, svobody a oprávněné zájmy člověka a občana postavit smysl své vlastní existence, selfzlepšení a self
organizace komunity, společnosti a lidstva. To je klíčem k člověka zdar, přítomnosti a budoucnosti v Rusku, se počet
obyvatel světa v naší době přechodu od demokracie k udržitelnému lidskému rozvoji. To je podstata začíná naše oči
druhé osvícení.
Místo je především nastavit dobu pěti let
09.09.2008  09.09.2013
Aktuální čas se promítá do deníku a dalších sekcích
Prosím, hodnotit míru štěstí v Rusku

Настройки ▼

Prosím, hodnotit míru štěstí v Rusku
Переведено на чешский

Показать исходный текст

Настройки ▼

Hodnotit lidskou důstojnost ochrany v Rusku
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