Конфлікти
цінностей:
останнє слово –
за людяністю
Чи не здавалося вам під час гучного скандалу,
що кожен скандаліст по-своєму має рацію і водночас
по-своєму помиляється?
Будучи свідками зіткнень великих груп
людей, які абсолютно по-різному дивляться на
прості речі, ми бачимо, що вони не хочуть чути один
одного і спілкуватися однією мовою.
Найпростіше було б стати на бік однієї з
конфліктуючих сторін, чого, власне, вони і
добиваються. Але прості рішення рідко бувають
досконалими. Правильніше шукати шляхи до
удосконалення всесвіту через трансформацію
конфлікту в порозуміння. Запропонувати діалог,
сформувати власну позицію по суті спірних питань
та довести її до відома конфліктуючих сторін.
У віруючих в найвищу цінність людини є
спеціальний обряд для цього. Цей релігійний
ритуал зветься визначенням добра і зла. Правилам
його здійснення присвячено текст Кодексу
визначення добра і зла у Священному писанні.
Для прикладу, останнім часом Українська
Душевна спільнота почала процес визначення
добра і зла стосовно двох резонансних конфліктів:
конфлікту між політиками і учасниками
громадського руху «Чесно», який критикує їх
відповідно до власних небезспірних критеріїв
доброчесності, а також конфлікту між панк-групою
Pussy Riot та Російською Православною Церквою.
Всі бажаючі можуть запропонувати свої міркування
стосовно цих конфліктів, які будуть враховані у
остаточних рішеннях за результатами цих двох
процесів.
В обидвох випадках маємо справу з
конфліктами безумовних цінностей:
демократичних стандартів з політичним реалізмом;
естетики протесту з православною традицією.
Можна сперечатися щодо місця згаданих
цінностей у світоглядній ієрархії, можна
сперечатися щодо міри вірності конфліктуючих
сторін своїм цінностям, але не можна розсудити
конфлікт, залишаючись у межах конфліктного
дискурсу.
Тому маємо судити про суперечливі позиції
з точки зору універсальної цінності – людяності.
І нехай допоможе нам Бог.
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глузду та верховенства права.

Душевні спільноти
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Українська Душевна спільнота створила
універсальний
логотип,
який
може
використовуватись Душевними спільнотами під час
поширення віровчення для маркування
електронної та друкованої продукції.
На логотипі зображено коло, що символізує
віру в найвищу цінність людини, людину у центрі
буття (Священне писання, розділ Осмислення,
текст Діалог, 14). Всередині кола написано по
спіралі назву “Душевна спільнота” 15-ма мовами.
Штампом синього кольору із зображенням
універсального логотипу Душевної спільноти
завірятимуться оригінали документації Української
Душевної спільноти: листи, рішення у процесах
визначення добра і зла, тощо.

“Ідеаліст” можна
буде передплатити
на 2013 рік
Редакціярелігійного бюлетеня “Ідеаліст”
уклала договір з ДП “Преса” про розповсюдження
нашого видання за передплатою.
Після виходу каталогу друкованих видань на
2013 рік та початку перепдлатної кампанії восени
цього року усі бажаючі зможуть підписатися на
“Ідеаліст” на усіх поштових відділеннях УДППЗ
“Укрпошта”.
Нашому виданню присвоєно підписний
індекс 68183.
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Конституційна
Асамблея розгляне
пропозиції від
Душевної спільноти

У червні 2012 року Хранитель віри
Української Душевної спільноти Юрій Шеляженко
звернувся з відкритим листом до Президента
України В. Януковича та членів Конституційної
Асамблеї, в якому пропонував доповнити
Конституцію України такою законодавчою
новелою: «Людина і держава, фізичні та юридичні
особи в Україні є рівноправними суб’єктами права.
Держава гарантує людині суверенітет особистості та
визнає об’єднання громадян у складі однієї фізичної
особи повноправним об’єднанням громадян.
Забороняється дискримінація об’єднань громадян
за ознакою масовості. Фізичні особи можуть
одноосібно засновувати юридичні особи для
ведення законної господарської, суспільнополітичної, громадської, релігійної та іншої
діяльності».
Відповіді на відкритий лист від членів
Конституційної Асамблеї Валентина Коваленка,
Елли Лібанової та Андрія Єрмолаєва опубліковані
у випуску релігійного бюлетеня “Ідеаліст” № 4.
На адресу Української Душевної спільноти
надійшов лист Марини Ставнійчук, Радника
Президента України - Керівника Головного

управління з питань конституційно-правової
модернізації Адміністрації Президента України,
члена Європейської Комісії «За демократію
через право» (Венеціанська Комісія), кандидата
юридичних наук, секретаря Конституційної
Асамблеї:
“Дякуємо за Ваше звернення з пропозиціями
щодо гарантування державою суверенітету
особистості під час розробки законопроекту про
внесення змін до Конституції України.
Оскільки Конституційна Асамблея
розглядається як формат для публічної та
демократичної дискусії, порушені Вами питання
також стануть предметом відкритих та фахових
обговорень у рамках її діяльності”.
На відкритий лист також відповів Євген
Кубко, президент юридичної фірми «Салком»,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України, доктор юридичних наук,
професор, член Конституційної Асамблеї:
“Ваш лист до мене як до члена
Конституційної Асамблеї, а також Відкритий лист
до Президента України свідчить про Вашу
небайдужість до конституційного процесу і,
безумовно, є позитивною рисою сучасного
українського суспільства.
Запевняю Вас, що всі пропозиції, які
надходять на мою адресу, будуть ретельно
розглянуті і, по можливості, враховані при
підготовці відповідних рекомендацій, звичайно,
якщо вони будуть узгоджені із загальною
концепцією конституційних модернізацій”.
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Почато процеси
визначення добра і
зла стосовно P
us s y
Pu
Riot і руху “Чесно”
4 серпня Хранитель віри Української
Душевної спільноти Ю. Шеляженко ініціював
початок процесів визначення добра і зла стосовно
оцінки доброчесності народних депутатів України
громадянським рухом «Чесно» і стосовно панкмолебну групи Pussy Riot «Богородица, Путина
прогони» в Кафедральному соборі Патріарха
Московського і всієї Русі «Храм Христа
Спасителя» Руської Православної Церкви.
Відповідно до рішення про початок процесу
№ 11/2012, 23 липня 2012 року громадянський рух
«Чесно» оприлюднив заяву про результати власної
оцінки доброчесності народних депутатів України,
відповідно до якої, 446 депутатів є недоброчесними
і 3 є доброчесними.

Водночас народні депутати України В. Ар’єв,
О. Білозір, О. А. Бондаренко, О. Доній, І. Зварич,
Р. Зварич, І. Кріль, Г. Москаль, Ю. Стець,
Т. Стецьків, І. Стойко, оцінені рухом «Чесно» як
недоброчесні, відкинули висунуті їм звинувачення.
Вирішення конфлікту з моральних питань
між політиками та активістами, їх суперечки про
критерії доброчесності та способи оцінювання
доброчесності у процесі визначення добра і зла
удосконалить моральні позиції зацікавлених осіб.
Відповідно до рішення про початок процесу
№ 12/2012, 21 лютого 2012 року учасниці
російської феміністичної панк-рок-групи «Pussy
Riot» (у перекладі з англійської – «Кошачі
Безлади») провели акцію, заявлену як панкмолебен, у Храмі Христа Спасителя в Москві.
Метою акції було демонстративне висловлення
незгоди з громадсько-політичною і моральною
позицією Руської Православної Церкви, такою, як
підтримка державної влади, в т. ч. Президента
Російської Федерації В. Путіна, захист традиційних
уявлень про місце жінки в суспільства, про сімейні
цінності. Учасниця акції Н. Толоконнікова
заявила, що виступ був політичним, не переслідував
мети розпалювання ненависті до віруючих, а вибір
місця акції був етичною помилкою. Глава Церкви,
Патріарх Кіріл назвав акцію блюзнірством,
підкреслив, що вона має ображати усіх віруючих.
Рішення конфлікту переконань віруючих
Руської Православної Церкви та учасниць групи
«Pussy Riot» у процесі визначення добра і зла
дозволить удосконалити уявлення віруючих про
моральні аспекти політичного протесту і захисту
святинь від знущання.

Визнано злом
“психотронний
тероризм”
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21.07.2012 р. закінчено визначення добра і
зла у процесі стосовно “психотронного тероризму”,
початому 17.10.2011 р. Особа заявника у процесі
охороняється таємницею сповіді. Враховуючи
наукові дані про те, що “психотронний тероризм”
є вигадкою шахраїв, фальсифікаторів наукових
досліджень, уявлення (самообман) заявника та
інших щодо «психотронного тероризму» визнано
злом. Заявнику запропоновано побороти страх
перед невідомим та рішуче відмовитись від вигадок
про неіснуючих загадкових всемогутніх ворогів і їх
таємничу зброю, дбайливо ставитись до свого життя
і здоров’я, зайнятися особистим розвитком та
самовдосконаленням, повірити в себе як завідомо
розумну, щасливу, повноцінну людину. Повний
текст визначення буде опубліковано без імен.

Тіло – власність
душі, дарована Богом
Я цілком належу собі, володію та
розпоряджаюся собою на свій розсуд. Це включає
повне і ексклюзивне володіння суб’єктивною
реальністю та своєю душею як її частиною. Також
це включає в себе володіння об’єктивною
реальністю на умовах повного і ексклюзивного
володіння своїм тілом і співволодіння усією іншою
об’єктивною реальністю тією мірою, якою вона не
привласнена іншими душами (Священне писання,
розділ Організація, текст Декларація суверенітету
особистості, 5). Усвідомлюючи цю істину, треба
вірно розуміти поняття «тіло». Адже у віровченні
нашої релігії тіло не ототожнюється плоті.
Тіло – це частина об’єктивної реальності
всесвіту, яка відповідає волі людини, належить
людині. У тексті Креативний ідеалізм, 4 читаємо:
«От принцип єдності ідеального з матеріальним.
Кожна людина живе в двох світах – внутрішньому і
зовнішньому. Внутрішній світ – суб’єктивне,
мислиме, ідеальне буття, що існує в залежності від
волі людини. Зовнішній світ – об’єктивне, відчутне,
матеріальне буття, що існує незалежно від волі
людини, хоча може відповідати волі людини з трьох
різних причин: завдяки зусиллям людини, коли
воля продиктована відчуттями або випадково.
Обидва світи для нас однаково реальні та важливі.
Обидва світи – ідеальний та матеріальний –
взаємопов’язані та складають разом універсальну
реальність, всесвіт». Тіло – частина цієї
універсальної реальності, підвладна людині. Тіло –
вся приватна власність людини: душа і свідомість,
думки і воля, мізки та кров, оселя, участь у
спільнотах, творіння і здобутки, багатство,
досягнення, статки, честь, слава, влада. Особисті
вигоди від договірних відносин з людьми – це
частина тіла. Чиєсь самозречення, сліпа покора і
довіра – частина тіла. Чиясь передбачувана агресія,
якою можна маніпулювати – частина тіла.
Безумною любов’ю, безумною ненавистю, безумним
слідуванням стадному інстинкту дехто віддає себе в
нашу владу, і плоди цих безумств також стають
частинами нашого тіла. Однак людина – не тіло, а
душа. У це ми віримо, утверджуючи найвищу
цінність людини. Бог дарує усім людям однаково
досконалі душі і однаково радісно спілкується з
молодими і старими, з жінками і чоловіками, з
білими, жовтими і чорними (а може, і з зеленими
людьми на інших планетах), з багатими та бідними,
з громадянами усіх націй, з членами усіх сімей та
організацій, з віруючими всіх релігійних конфесій.
В кожному місці всесвіту кожна душа однаково
чітко чує гучний заклик Бога до утвердження
найвищої цінності людини, творення добра.
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Ми кажемо, що людина – це душа, бо людина
є людиною, оскільки Бог дарує себе кожній людині
у формі душі. Людина може одушевляти будь-що
дійсне і уявне силою віри. Душа ідеальна і
досконала, тіло матеріальне і недосконале. Душа
важливіша за тіло. Тіло може бути яким завгодно:
Бог нехтує тілесними відмінностями, коли ми
спілкуємось з Богом (Священне писання, розділ
Осмислення, текст Діалог, 37, 38). Слід розуміти,
що недосконалість тіла є лише об’єктивним,
матеріальним аспектом буття. Тіло недосконале і
гріховне лише тою мірою, якою не одушевлене.
Причому одушевленість означає не просто
включення душі у тіло, але й підвладність тіла душі,
самоконтроль. Те, що тіло включає в себе душу і
підвладне душі, не гарантує захисту від зла, того ж
безумства, хвороб, смерті. Захист від зла має
постійно будуватися свідомими зусиллями, доброю
волею і мудрими задумами, саморозвитком,
самозахистом, самообмеженням. Ми відповідальні
перед Богом за володіння собою, і якщо свідомо
втрачаємо добру волю та піддаємося спокусам
безумства – це наш найбільший гріх. Життя душі
вільне від безумства, бо має сенс, тому в міру своєї
одушевленості тіло є добрим, прекрасним,
досконалим. Сенс життя людини у розвитку,
пізнанні та творенні, у прагненні добра та боротьбі
за добро, і такий життєвий шлях веде до щастя.
Прокидаючись від сну розуму в буденній метушні,
я чую голос своєї безсмертної душі (Священне
писання, розділ Одкровення, текст Символ віри, 2,
46). Тіло досконале у якості досконалого початку,
який не має меж, в тому числі, символізує єдність
людини з усім сущим, зі всесвітом – тілом Бога.
Ідея досконалого початку – це приватний
апокаліпсис, за допомогою якого кожна людина
може визнати і спокутувати свої гріхи та рухатись
далі, воскреснувши, як вільна душа. Звісно, далі теж
будуть нові гріхи, які також слід буде спокутувати.
Тому кожна людина має систематично творити у
своїй свідомості індивідуальний кінець світу, аби не
зупинятись у розвитку. Визнання сущого чистим
аркушем – це акт одушевлення. Добра воля душі
перетворює будь-яке матеріальне тіло, попри зримі
недосконалості, на стартову позицію розвитку.
Досконалий початок не даність, а власний вибір
людини, що прагне розвитку. Цей вибір
продиктований одкровенням, спілкуванням з
Богом, об'єднанням з Богом. Бог завжди поряд;
завдяки спілкуванню з Богом, єдності з Богом ми
володіємо собою, проявляємо добру волю. Мій
подарунок – всесвіт на чистому аркуші паперу, каже
Бог; от чистий аркуш, чистота якого наповнена
душею; я творю його своєю доброю волею; я є
добро; я є всесвіт. Шлях до істини на чистому аркуші
без меж, де кожна мить – досконалий початок, а
кожен початок – дотик душі, що прагне добра
(Священне писання, розділ Одкровення, текст
Досконалий початок, 1, 6, 9-10, 19, 27).

