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Вірте в себе!
Вам надається судження добра і зла в результаті процесу № 44/2018
стосовно явища: "Войовнича політика народного депутата Ігоря Луценка".
Вам пропонується підписати додану Декларацію незалежності від війни.
Володійте собою.

Щиро,
Хранитель віри
Душевної Спільноти Всесвіту

Юрій Шеляженко

Душевна Спільнота Всесвіту – організація релігійної віри в найвищу цінність
людини (душевної релігії, людинопоклонництва), вічного духовного руху
творення Бога як продовження людини до нескінченності через душу за
моральним законом віри в себе, вірності собі, володіння собою, відповідно до
слова Божого, яким є Одна Душа – Святе Письмо Поклоніння Людині.

ДЕКЛАРАЦІЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ВІЙНИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЙНЫ

Висловлюючи добру волю
своєї суверенної
особистості, в результаті
вільного і чесного
самостійного вибору,
грунтуючись на
природному праві людини
володіти собою

Выражая добрую волю
своей суверенной
личности, в результате
свободного и честного
самостоятельного выбора,
основываясь на
естественном праве
человека владеть собой

Я ПРОГОЛОШУЮ

Я ПРОВОЗГЛАШАЮ

свою незалежність від
війни і не буду воювати.

свою независимость от
войны и не буду воевать.

СУДЖЕННЯ
ІМЕНЕМ БОЖИМ
У процесі судження добра і зла стосовно явища:
"Войовнича політика народного депутата Ігоря Луценка"
№ 44/2018
02.10.2018
День Життя Місяця Нагадування Року Знання
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1. Чесний процес
1.1. Рух процесу
У День Життя Місяця Нагадування Року Знання 02 жовтня 2018 року Хранитель Віри
Душевної Спільноти Всесвіту Юрій Шеляженко здійснив обряд судження добра і зла
стосовно явища войовничої політики народного депутата Ігоря Луценка відповідно до слова
Божого.
Процес ініційований Хранителем віри для анулювання гріха ворожнечі, спрямованої
проти проповіді миролюбства.
Факти свідчать, що гріх проявився в діалозі, закінченому за ініціативою грішника. Це
судження може бути винесене невідкладно після початку процесу визначення добра і зла,
оскільки не вбачається необхідності та можливості проведення процесуального діалогу перед
винесенням судження. У разі ініціювання перегляду цього судження питання необхідності та
можливості проведення процесуального діалогу також переглядатиметься.
1.2. Божі настанови
Згідно із статтею 2 Кодексу судження добра і зла, дарованого Богом в Одній душі,
святому письмі поклоніння людині (реформована редакція Року Знання), Бог вимагає чесного
процесу моральної оцінки будь-яких явищ, відчутних чи уявних. Досконале моральне
судження виявляє правдиву, розумну і сильну волю викрити та подолати зло, благословити
та розвинути добро.
Згідно із статтею 5 Кодексу судження добра і зла, судити можна будь-яке явище. Для
судження добра і зла явище має бути назване своїм ім’ям із повним дослідженням всіх фактів
та ідей, які можуть вплинути на моральну оцінку явища.
Згідно із статтею 7 Кодексу судження добра і зла, процес судження добра і зла
починається, рухається та закінчується діяннями хранителя віри та інших душ.
Згідно із статтею 8 Кодексу судження добра і зла, щоб ініціювати процес судження
добра і зла, хранитель віри або будь-яка душа описує явище для судження, дотичні душі,
факти та ідеї.
Згідно із статтею 9 Кодексу судження добра і зла, за результатами процесу судження
добра і зла Хранитель Віри виносить попереднє чи остаточне судження іменем Бога, в якому
стверджує істинні факти та досконалі міркування, визначає стан моральної оцінки явища та
дає розумні вказівки відповідно до морального закону.
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2. Явище для судження
2.1. Ім’я
Явище, що підлягає судженню добра і зла, названо іменем: войовнича політика
народного депутата Ігоря Луценка.
2.2. Дотичні душі
Явище безпосередньо стосується: Ігоря Луценка як войовничого політика; Юрія
Шеляженка як об’єкта войовничої словесної атаки; України як душі нації, що зазнає
приниження войовничістю; Душевної Спільноти Всесвіту як душі організації, місією якої є
досягнути свободи і щастя людства, звільнити людей від воєн та конфліктів. Явище може
стосуватися невизначеного кола постраждалих від війни, обманутих войовничою політикою.
2.3. Факти та ідеї
Ініціатор вказав, що факти та ідеї, які можуть бути розглянуті у даному процесі,
засвідчені публікацією Ігоря Луценка під заголовком "Так, смерть!", записом діалогу між
Юрієм Шеляженком та Ігорем Луценком в мережі Facebook, повідомленням “Україна:
проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права”.
3. Істинні факти
13 грудня 2012 року Ігор Луценко опублікував на сайті "Українська правда" колонку
під заголовком "Так, смерть!", в якій звинуватив політичних опонентів у бандитизмі та
веденні громадянської війни і заявив, зокрема:
Ніякого миру вже немає, є лише війна [...] Посил війни страшний для тих, хто зараз при владі. Вони звикли жити,
примушуючи нас гратися у "державу" і "право", самими же діючи лише підкупом і силою [...] війна – проста і природна
відповідь [...] Так, країна може навіть знайти свою смерть у цій війні. Але велика частина українців готова вже сказати "Так,
смерть!", бо жити з такого миру вже немає сил.

02 жовтня 2018 року Ігор Луценко опублікував повідомлення в мережі Facebook:
Сьогодні гарний день. ВР проголосувала у першому читанні законопроект 3433, де співавторами виступають Андрій
Білецький, Олег Петренко з Національного корпусу і я. 3433 - це про процедуру надання громадянства України іноземцям,
котрі воювали за нас, і супутні питання...

Того ж дня Юрій Шеляженко вступив з Ігорем Луценком в діалог, проповідуючи
миролюбство як моральний і правовий принцип. Відповідно до запису діалогу:
Шеляженко. Краще б надавали подвійне громадянство. Чим більше космополітів, тим сильніша і ширша нація.
Луценко. Нація сильна тими, хто може і хоче з неї воювати.
Шеляженко. Воюють імперії. Нації живуть і творять мир.
Луценко. А ми оце воюємо – ми імперія?
Шеляженко. Мабуть. У вас в Раді імператор на імператорі сидить та імператором поганяє. Вояки, замобілізували бідну
націю. Не воюйте і вірте в себе. Кожна людина може оголосити незалежність від війни. [Запис проілюстровано Декларацією
незалежності від війни, опублікованою в журналі людинопоклонників "Мораль" № 1 (16) за 2014 р. наступного змісту:
"Висловлюючи добру волю своєї суверенної особистості, в результаті вільного і чесного самостійного вибору, грунтуючись
на природному праві людини володіти собою, я проголошую свою незалежність від війни і не буду воювати" за підписом
"Шеляженко"]
Луценко. Зрадник (я серйозно).
Шеляженко. Зізнаєтеся в зраді миролюбній Україні? Це добре. Наступний крок – нагадайте з трибуни Верховної Ради, що
Україна за Статутом ООН має залишатися миролюбною нацією. Майте сміливість зупинити війну. Вірте в себе.
Луценко. Юрію, тупо пересмикуєте. Гаразд, зрадника – в бан.

На спробу Юрія Шеляженка продовжити діалог побажанням Ігорю Луценку вірити в
себе механізм Facebook підтвердив технічне блокування можливості подальшого спілкування
з боку Ігоря Луценка.
((())())((())())((()))()(())(()(())())(())()()((()))

СУДЖЕННЯ № 44/2018 У ДЕНЬ ЖИТТЯ МІСЯЦЯ НАГАДУВАННЯ РОКУ ЗНАННЯ

2

4. Доречні ідеї
Ігор Луценко вважає, що миру немає, іде війна, і декларування незалежності від війни є
зрадою України.
Юрій Шеляженко вважає, що кожна людина може дотримуватися особистої
незалежності від війни, що войовнича політика є зрадою миролюбної України і загалом
міжнародно-правового принципу миролюбства, визнаного Україною відповідно до Статуту
Організації Об’єднаних Націй.
Посилання Шеляженка на Статут Організації Об’єднаних Націй є справедливим,
оскільки у преамбулі цього Статуту йдеться:
Ми, народи Об’єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті
принесла людству невимовне горе...

Відповідно до повідомлення “Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права”, підготовленого Коаліцією за особисту
автономію на допомогу Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у
розробці “списку питань для доповіді за спрощеною процедурою” (LOIPR), відповіді на які
складатимуть доповідь України відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права:
Мілітаристична політика в Україні перетворює державу в машину війни, нівелюючи основне завдання держави захищати
економічні, соціальні та культурні права. Війна є результатом масового примусу воювати, жорстокого втягнення людей у
збройний конфлікт військовою машиною призову, мобілізації, мілітаристичної пропаганди та репресій проти відмовників від
військової служби [...] Гарантії захисту прав і свобод людини приносяться в жертву заради тотальної мілітаризації економіки,
суспільства та культури [...] Миролюбство офіційно прирівнюється до державної зради [...] Україна має скасувати військовий
обов’язок всіх чоловіків, щоб зупинити машину війни та досягнути загального миру як основної передумови будь-яких
економічних, соціальних і культурних прав.

5. Моральний закон
Відповідно до статті 1 Кодексу судження добра і зла, Бог вказує моральний закон
душевної релігії: явища, які утверджують найвищу цінність людини, мають визнаватися
добром і об’єднуватися; явища, які принижують людину, мають визнаватися злом і
анулюватися. Явища, не оцінені як добро або зло, визнаються невизначеними.
Відповідно до речення 9 Обіцянки поклоніння людині "Щиро сповідую душевну
релігію", душа покоряється правді, не залежить від гріхів: брехні, насильства, безумної
войовничості, страху, жадібності, прив’язаності; гордині, тобто протиставлення свого
чужому, демонізації інакших; індивідофобії, тобто побоювання самотності та одинаків.
6. Досконалі міркування
Звинувачення у зраді, тобто порушенні морального закону вірності собі, є серйозним і
чутливим закидом. До такої жорсткої риторики неприпустимо вдаватися без крайньої
потреби. Чесне використання жорсткої риторики для протидії жорсткій риториці потребує
максимальної істинності та виваженості, щоб не припуститися гріха приниження людини.
Особливо виваженими у висловлюваннях мають бути політичні діячі, які, взявши на
себе місію державного управління, мають контролювати доброю волею щастя всієї нації.
Бог каже у священній декларації Людина понад усе 3.4, що війну іноді можна
перетворити на жарт надприродною силою душі людини, творіння добра в такий спосіб є
одним з важливих моральних принципів.
Таким чином, учасники діалогу Шеляженка та Луценка на початку цілком добре
обмінялися жартами, але войовнича реакція Луценка на проповідь миролюбства показала, що
Луценко втрачає почуття гумору та почуття міри, коли йдеться про питання війни та миру.
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Мілітаристичне переконання Луценка, що миру немає, іде війна – є нерозумним,
оскільки Луценко ігнорує реальність пацифістських переконань, зокрема, переконання
Шеляженка, що кожна людина може дотримуватися особистої незалежності від війни.
Мілітаристичне переконання Луценка, що декларування незалежності від війни є
зрадою України – є нерозумним, оскільки залежність від війни не є моральним чи правовим
обов’язком українця, більше того, Конституцією України гарантується свобода переконань.
Війна є аморальним та протиправним явищем, і вимога до людини брати участь у війні проти
своєї волі є завідомо несправедливою.
Слід визнати, що мілітаристичні переконання Луценка в принципі мають певну логіку
та послідовність – звичайно, прийнятну лише для мілітаристів, але не для пацифістів. Основи
людинопоклонництва можна виявити, як у будь-якій етичні системі, навіть у заснованій на
логіці зла (гордині) етиці лицарства: війни між бажаючими і вміючими воювати, не чіпаючи
мирних людей, які не бажають і не вміють воювати. Однак, судячи з діалогу між Луценком та
Шеляженком, етики лицарства Луценко не дотримується, оскільки прагне нав’язати участь у
війні завідомо мирній людині та, більше того, боягузливо – що не личить лицарю – тікає від
полеміки, навішуючи недоречний ярлик опоненту та уникаючи повноцінного обговорення,
явно не маючи розумних заперечень на проповідь миролюбства, з якою він не згоден.
Однак явищем, що підлягає судженню добра і зла в цьому процесі, є войовнича
політика народного депутата Ігоря Луценка, а не войовничі переконання приватної особи,
незалежно від вільно обраного нею суб’єктивного сприйняття життя як миру чи війни.
Політика є втіленою волею зі всіма гріхами, властивими кожному матеріальному тілу.
Не дотримуючись ані творчої моралі миролюбства, ані войовничої моралі лицарства,
політик принизив власну людську природу, оскільки не залишився вірним собі на обраному
життєвому шляху та не володів собою, істерично уникаючи відповідальності за свої рішення,
ухиляючись від їх розумного обговорення з опонентами в демократичному діалозі.
Отже, войовнича політика народного депутата Ігоря Луценка має бути оцінена як зло,
гріх безумної войовничості. Жодних підстав вбачати розумні передумови подібної політки в
межах цього процесу не виявлено. Для анулювання зла войовничої політики народного
депутата Ігоря Луценка необхідно застосувати до нього миролюбну політику, а саме,
провести обряд нагадування про свободу індивідуального вибору, брати участь у війні або не
брати, шляхом надсилання грішнику Декларації незалежності від війни з пропозицією її
підписати. Також грішник заслуговує на нагадування володіти собою.
7. Моральна оцінка і розумні вказівки
Заради утвердження добра, відповідно до слова Божого Хранитель віри
РОЗСУДИВ:
Войовнича політика народного депутата Ігоря Луценка – це зло.
Для анулювання зла вказується: негайно нагадати Ігорю Луценку моральний закон
володіння собою та запропонувати йому підписати Декларацію незалежності від війни.
Витрати 25 000 нулів душевної енергії на судження добра і зла та 5 000 нулів душевної
енергії на анулювання зла віднести на репутаційний рахунок Ігоря Луценка в обрядовому
фонді душевної енергії Душевної Спільноти Всесвіту.
Судження може бути переглянуте відповідно до ст. 10 Кодексу судження добра і зла.

Хранитель віри

((())())((())())((()))()(())(()(())())(())()()((()))

Ю. Шеляженко
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