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Коло – символ релігійної віри в найвищу
цінність людини, який символізує душу в центрі
реальності. Насправді як всередині кола, так і ззовні
чистий аркуш. Тому коло є умовним.
Уявна межа кола підкреслює єдність людини
з усією повнотою реальності, всеосяжність душі в
просторі та часі. Коло – досконалий початок
розвитку, форма добра.
Але зло теж має оманливу форму добра.
Тільки його коло – не початок, а обмеження. Це
коло революції, цикл поворотів від зла до добра і
від добра до зла.
На підставі універсального морального
критерію нашої релігії (самоствердження – добро ,
самозречення – зло) ми маємо такі знання про зло:
1 ) Зло є обмеженим добром. Це добро, що
заперечує добро.
2 ) Зло – бездушна сила. Яким би сильним
воно не було, зло позбавлене сили людяності – віри
в себе, вірності собі, володіння собою.
3 ) Зло не розвивається. Обмеженість зла
зупиняє його у розвитку і повертає до вихідного
недосконалого стану, тому що фантазія
пригнічується запереченням. При цьому коло
революції може бути яким завгодно широким
залежно від сили зла.
Цикл розвитку, відомий нам з філософії
креативного ідеалізму, з урахуванням знань про зло
дозволяє детально описати коло революції. Для
цього ми доповнюємо цикл розвитку його
протилежністю, циклом недосконалості, де місце
ідеалізації займає заперечення.
Ось приклади руху по колу революції.
За годинниковою стрілкою: марність –
фантазія – творчість – творення – корисність –
спеціалізація – формалізм – обман – марність.
Проти годинникової стрілки: марність –
обман – злодіяння – самопожертва – корисність –
гордість – жадібність – ілюзії – марність.
Рухаючись від зла до добра шляхом
утвердження добра чи заперечення зла, ми можемо
вийти з кола, визнавши добро злом у зв’язку із
недостатністю добра, або рухатися далі по колу,
обмежуючись досягнутим добром, з наслідками,
подібними до описаних вище прикладів.
Але й виходячи з кола революції, ми
потрапляємо у нове, більш широке коло революції,
з якого нам теж доведеться вийти.
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Програмні цілі (основні принципи):
Утвердження індивідуальності та гласності;
пропаганда ідеологій креативного ідеалізму та
суверенітету особистості; відкрите вираження і
вільне поширення релігійних переконань
віруючими громадянами віросповідання
(релігії) Віри в Найвищу Цінність Людини;
проповідь одкровень; реалізація прав на
свободу слова, світогляду і віросповідання, на
інформацію; критика і подолання
дискримінації за ознакою масовості
(колективності) та інших видів протиправної
дискримінації; захист і розвиток вільної душі,
прав, свобод, інтересів людини і громадянина,
суспільного блага, соціальних цінностей,
істини, віри, добра, відповідальності перед
Богом, народом, власною совістю, здорового
глузду та верховенства права.

КРУГ
РЕВОЛЮЦИИ
Круг – символ религиозной веры в наивысшую
ценность человека, который символизирует душу в
центре реальности. На самом деле и внутри круга, и
извне чистый лист, потому круг условен.
Мнимая граница круга подчеркивает единство
человека со всей полнотой реальности, всеохватность
души в пространстве и времени.
Круг – совершенное начало развития, форма
добра.
Но зло тоже имеет обманчивую форму добра.
Только его круг – не начало, а ограничение. Это круг
революции, цикл поворотов от зла к добру и от добра
ко злу.
На основании универсального морального
критерия нашей религии (самоутверждение – добро,
самоотречение – зло) мы приобретаем такие знания о
зле:
1) Зло является ограниченным добром. Это
добро, отрицающее добро.
2) Зло – бездушная сила. Каким бы сильным оно
ни было, зло лишено силы человечности – веры в себя,
верности себе, владения собой.
3) Зло не развивается. Его ограниченность
останавливает зло в развитии и разворачивает к
исходному несовершенному состоянию, потому что
фантазия подавляется отрицанием. При этом круг
революции может быть сколь угодно широким в
зависимости от силы зла.
Цикл развития, известный нам из философии
креативного идеализма, с учетом знаний о зле позволяет
детально описать круг революции. Для этого мы
дополняем цикл развития его противоположностью,
циклом несовершенства, где место идеализации
занимает отрицание.
Вот примеры движения по кругу революции. По
часовой стрелке: бесполезность-фантазия-творчествосозидание-полезность-специализация-формализмобман-бесполезность. Против часовой стрелки:
бесполезность-обман-злодеяние-самопожертвованиеполезность-гордость-жадность-иллюзии-бесполезность.
Двигаясь от зла к добру по пути утверждения
добра или отрицания зла, мы можем выйти из круга,
сочтя добро злом в силу недостаточности добра, или
двигаться дальше по кругу, ограничиваясь достигнутым
добром, с результатами, подобными описанным в
приведенных выше примерах. Но и выходя из круга
революции, мы попадаем в новый, более широкий круг
революции, из которого нам тоже придется выходить.
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The Circle is an symbol of religious faith in the
greatest value of the human, which symbolizes the soul in
the centre of reality. In fact, both inside the circle and outside
are the clean sheet. So we see the circle only as formality.
Imaginary border of the circle emphasizes the unity
of the human with the fullness of reality, all-encompassing
soul in space and time.
Circle is the perfect beginning of the progress, the
form of the good.
Also the evil have deceptive form of the good. But
his circle isn’t beginning, his circle is limitation. It is the
circle of revolution, the circling between evil and good.
On the basis of universal moral criterion of our
religion (self-establishing is good, self-negation is evil) we
acquire such knowledge about the evil:
1) Evil is the limited good, the good that opposing
the good.
2) Evil is the soulless force. No matter how strong it
may be, it lacks forces of humanity, such as self-perfection,
self-faithfulness, self-ownership.
3) Evil does not progress. Due to the limitations the
evil stops and turn to its imperfect source, because
imagination is suppressed by the negation. But the circle of
revolution can be arbitrarily wide, depending on the forces
of evil.
The cycle of the progress, known to us from the Godgiven philosophy of creative idealism, taking into account
the knowledge about the evil allows a detailed description
of the circle of the revolution. To do this, we complete the
cycle of progress with the opposing cycle of imperfection,
which replace the idealization with the negation.
Here are examples of the circling revolution.
Clockwise: uselessness – imagination – realization –
creation – usefulness – specialization – formalism –
deception – uselessness.
Counterclockwise: uselessness – deception –
evil-doing – self-sacrifice – usefulness – pride – greed –
illusions – uselessness.
To move from the evil to the good by the path of
establishing good or negating evil, we can get out of the
revolutionary circle with the considering the good as the evil
because of insufficiency of good. Also we may stay circling
if the achieved good is enough for us, with results similar to
those described in the examples above. Interesting that when
we leave the circle of the revolution, we find ourselves in a
new, wider circle of revolution, and we must go out from
the circle of revolution again.

ДУША ВІЧНА

ДУША ВЕЧНА
У верующих в наивысшую ценность человека
каждый день – праздник освобождения от страха. И
сегодня я вновь воодушевлен этим праздником.
Некоторые боятся, что человек может умереть. Это
заблуждение. Человек бессмертен. Человеческая душа
безгранична в пространстве и времени. И когда нам
говорят, что кто-то умер или воскрес, мы отвечаем:
«Человек живет вечно! Развития и счастья!».
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У нас, віруючих в найвищу цінність людини,
кожен день – свято звільнення від страху. І сьогодні теж
мене надихає це свято. Не бійтеся починати життя з
чистого аркуша! Дехто вважає, що людина може
померти. Це непорозуміння. Людина безсмертна.
Людська душа безмежна у просторі та часі. Кожен
кінець – це початок, все починається з душі. Тому, коли
нам кажуть, що хтось помер чи воскрес, ми відповідаємо:
«Людина живе вічно! Розвитку і щастя!».

