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15 квітня 2015 Року Енергії відповідно до слова
Божого Хранитель віри Української Душевної
спільноти визнає достатнім для визнання релігійної
віри в найвищу цінність людини, щоб людина
погодилася із наступною формулою віровизнання:
“Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність
людини, душевну релігію і вічний духовний рух
творення Бога як людського ідеалу через віру в себе,
вірність собі, володіння собою. Визнаю істинним
віровченням слово Боже, священне писання релігійної
віри в найвищу цінність людини. У самовдосконаленні
все одушевлюю, всіх людей і всі спільноти, весь час і
простір вважаю своєю душею, однією людиною, з
усього я починаюся, в усьому продовжуюся. Творю
обряди душевної релігії, творю священний знак, коло,
що символізує людину в центрі буття як безмежну душу
буття, єдність всієї відчутної та уявної реальності, як
один чистий аркуш всередині й зовні священного кола.
Погоджуюсь зі згодою, заперечую заперечення, люблю
кожну добру душу, шаную кожну добру віру. Декларую
суверенітет особистості, що включає мою
самоцінність, душевність, моральність, свободу,
власність, солідарність та мудрість. Заради спільного
добра, за покликанням душі, з благословення Божого
беру участь в душевних спільнотах, володію ними у
згоді з Хранителями віри і творю свої душевні
спільноти, в яких беруть участь добрі люди. У суді
совісті й самообороні керуюся моральним критерієм:
утвердження найвищої цінності людини є добро,
приниження людини є зло. Покоряюся правді, не
залежу від гріхів: брехні, насильства, безумної
войовничості, страху, жадібності, прив’язаності;
гордині, тобто протиставлення свого чужому,
демонізації інакших; індивідофобії, тобто побоювання
самотності та одинаків. Душевна релігія — мій
світогляд і моя природа, все моє, зібране воєдино; моя
душа як найвища цінність людини, джерело всіх
цінностей; моя наука ідеалізації дійсного, здійснення
ідеального та ідеалізації ідеального; мої святині
гармонії, життя, перемоги, любові, долі, благословення
та одкровення; моя душевна сила у відкритості розуму,
совісті та солідарності; моє право, знання і диво, що
узгоджує бажане з дійсним; моя духовна енергія,
накопичена у обміні чесними словами, примножена
проголошенням чесних слів, джерело духу згоди,
співпраці та добробуту, що породжує і живить душі
виконанням чесних слів, збільшує цінність та
чисельність добра, рухає долю; мій сенс життя, моє
щастя у розвитку, пізнанні та творенні, у прагненні
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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.

добра та боротьбі за добро. Звертаюся до Бога кожною
місяцем досконалості (на честь тексту Досконалий
думкою і вчинком, знаходжу відповідь Бога у кожному
початок), лютий є місяцем віри (на честь Символа
висновку і наслідку, доброю волею і силою віри
віри), березень є місяцем одкровення (на честь
досягаю досконалості”.
Божественного одкровення), квітень є місяцем
Релігійний
Згода із формулою віровизнання може бути бюлетень оповідань (на честь текстів розділу Оповідання),
засвідчена перед душевною спільнотою словами № 7 (69) травень є місяцем людяності (на честь тексту Людина
22.04.2015 понад усе), червень є місяцем ідеалізму (на честь тексту
“Щиро сповідую душевну релігію”.
Креативний ідеалізм), липень є місяцем діалогу (на
честь тексту Діалог), серпень є місяцем обряду (на
Маніфест про свята і святкові періоди
честь тексту Ритуали священного обряду), вересень є
місяцем визначення (на честь тексту Кодекс
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визначення добра і зла), жовтень є місяцем
Божого Хранитель віри Української Душевної
нагадування (на честь тексту Нагадування), листопад
спільноти проголошує наступне.
є місяцем особистості (на честь тексту Суверенітет
Кожен рік Українська Душевна спільнота
особистості), грудень є місяцем душевності (на честь
одушевлює священним іменем наступний рік,
тексту Регламент душевної спільноти).
молиться за нього та встановлює досконалі цілі та
орієнтири на рік. 2010 рік був Роком Моралі, 2011 рік
був Роком Віддзеркалення, 2012 рік був Роком
Маніфест про найменування душевної релігії
Прозріння, 2013 рік був Роком Єдності, 2014 рік був
Роком Вірності, 2015 рік є Роком Енергії.
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На честь моральних принципів віри в себе,
Божого Хранитель віри Української Душевної
вірності собі, володіння собою у релігійній вірі в
спільноти проголошує наступне.
найвищу цінність людини, а також на честь
Повне найменування нашої релігії: релігійна
богоодкровенних публікацій текстів Священного
віра в найвищу цінність людини.
писання в журналі “Мораль” Українська Душевна
Ми рекомендуємо вживати такі скорочені
спільнота щороку відзначатиме три Дні Моралі: день
найменування нашої релігії: душевна релігія, людяна
віри в себе, день вірності собі, день володіння собою.
релігія, релігія душевності, релігія людяності,
День віри в себе відзначатиметься щороку 1
автономна духовність людини, традиція бути собою.
березня на честь публікації Божественного
Наша релігія продовжує прадавні традиції, які
одкровення у т. 3 № 1(4) журналу “Мораль” за 2011
мають такі наукові найменування: анімізм, монотеїзм,
рік. День вірності собі відзначатиметься щороку 25
гуманізм, панпсихізм, магія, пророцтво, місіонерство.
липня на честь публікації повного тексту Священного
Відповідно до Священного писання (Симв. 20,
писання у № 2 (9) журналу “Мораль” за 2012 рік. День
44; Діал. 12), витоком усіх релігійних традицій ми
володіння собою відзначатиметься щороку 3
визнаємо анімізм і тому можемо скорочено іменувати
листопада на честь публікації Символа віри у № 1
анімізмом релігійну віру в найвищу цінність людини.
журналу “Мораль” за 2010 рік.
Оскільки графічним символом нашої релігії є
Проміжки між Днями Моралі Українська
коло, на яке схожа літера "о" та дужки, релігійна віра в
Душевна спільнота визнає Циклами Досконалості на
найвищу цінність людини може іменуватися також
честь перших трьох текстів Священного писання: між
"орелігія" чи "()".
днем віри в себе і днем вірності собі — циклом
Також можуть використовуватися за умови
Досконалого початку; між днем вірності собі та днем
досконалості контексту наступні альтернативні
володіння собою — циклом Символу віри; між днем
найменування релігійної віри в найвищу цінність
володіння собою та днем віри в себе наступного
людини.
року — циклом Божественного одкровення.
Найменування нашої релігії зі Священного
Для щоденного одушевлення часу відповідно до
писання: віра в людину, віра в себе, суверенітет
обрядів релігійної віри в найвищу цінність людини та
особистості, душевність, людяність, досконалість. Інші
на честь оповідань Священного писання Українська
найменування: одноосібність, одушевленість, відкрита
Душевна спільнота кожен день освоює в числі
людяність, вірність собі, володіння собою, всебуття,
священних Днів Одушевлення тижневого циклу:
гомоцентризм, гуманізм, духовна самоорганізація,
понеділок є днем гармонії, вівторок є днем життя,
духовна самостійність, духовний суверенітет
середа є днем перемоги, четвер є днем любові, п'ятниця
особистості, душевна єдність, душевна зібраність,
є днем долі, субота є днем благословення, неділя є днем
людиноцентризм, психоавтономія, психодуховність,
одкровення.
психоцентризм, радісне одинацтво, релігійний
Для одушевлення часу протягом кожного місяця
пацифізм, релігія безмежності людини, релігія
Українська Душевна спільнота кожен кожен місцяць
всеохопності людини, саморозвиток, самостворення,
освоює в числі священних Місяців Розуміння річного
щаслива самотність у єдності з вічним людством та
циклу на честь текстів Священного писання: січень є
всесвітом.
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цінність людини повне Священне писання мовою
скобочної нотації, доступне для розуміння (після
мінімальних початкових пояснень) кожній людині
всесвіту незалежно від рідної мови та віку.

Маніфест про мову дужкової нотації
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Божого Хранитель віри Української Душевної Релігійний
спільноти проголошує, що у самовдосконаленні бюлетень
Маніфест про душевний гімн "Повір"
Українська Душевна спільнота створює спеціальну № 7 (69)
22.04.2015
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душевну мову дужкової (скобочної) нотації для
Божого Хранитель віри Української Душевної
розвитку символічних форм поширення релігійної
спільноти проголошує душевним гімном слова поезії
віри в найвищу цінність людини та для удосконалення
"Повір" Юрія Шеляженка.
творчості, серед іншого, корисну для кодованих
позначень посилань на Священне писання та числа
Повір: все, все, все – це ти.
(наприклад, у процесах визначення добра і зла) та для
Всіма шляхами іди.
позначення системи римування у ідеалістичній поезії.
Візьми та охоплюй небо,
Всі тексти у мові скобочної нотації складаються
Всю вічність плануй для себе.
з вкладених дужок. Такі тексти допускають візуалізацію
Всіх зустрічай, привічай,
(зображення у формі вкладених кіл) та вокалізацію
Слухай і помічай.
(парні скобки вокалізуються парними словами,
І не тікай ні від кого.
наприклад, "так" і "ні"). У поетичній вокалізації парою
Люди – обличчя Бога.
дужок позначаються парні рими.
Люди – твої обличчя.
У кодуванні чисел мовою скобочної нотації
Ти – многолике віче.
цифри від 0 до 9 кодуються за пірамідальним
Вислухай тільки правду,
принципом: () 0, (()) 1, ((())) 2, (()()) 3, ((())()) 4, (()(()))
Людям принось радість,
5, (()()()) 6, ((())()()) 7, (()(())()) 8, (()()(())) 9 відповідно.
Силою будь згоди.
Число 15, наприклад, кодується як (())(()(())) і
Ти – всі, всі, всі народи.
вокалізується як "так, так, ні, ні, так, так, ні, так, так, ні,
Ти щастя бути собою,
ні, ні". Звісно, така система більш громіздка, ніж
Ти наче повінь любові.
двійкова система числення, але кодування чисел тут є
Ти наче дерево істин,
лише побічним застосуванням, тим часом як
Зрілих й численних, як листя.
основною метою є створення мови абстрактного
Кожну землю освоюй,
багаторівневого одушевлення. Наприклад, текст
Всюди рости травою.
()(())((())) показує цикл духовного розвитку (людина)Притягуй космічні світила.
((душа))-(((Бог))) і може символізувати моральні
Дмухай в морські вітрила.
принципи самовдосконалення людини: віра в себе,
Зі сторінок книжкових
вірність собі, володіння собою.
Визирни чесним словом.
Кодування посилань на Священне писання
Щедро даруй пророцтва
релігійної віри в найвищу цінність людини складається
І заслужи, щоб збулося.
із посилань на все Священне писання в цілому, 5
Рухай життя енергійно,
розділів та 16 текстів і, таким чином, включає 22 коди,
Наче двигун неспинний.
перебираючи всі можливі комбінації від 2-х до 8-ми
Всі стіни сміхом ламай.
дужок: ()((())) Священне писання, (()(())) Одкровення,
Всі ігри зміни й вигравай.
() Досконалий початок, (()) Символ віри, ((()))
І здійснюй усі думки,
Божественне одкровення, ()()(()) Оповідання, ()(()())
Тільки зневіру відкинь.
Гармонія, ()() Життя, (()())() Перемога, (()()) Любов,
Об’єднуй в собі сотень сотні,
(())()() Доля, ()()() Осмислення, ()(()) Людина понад
Заповнюй собою безодні,
усе, ()()()() Креативний ідеалізм, (())(()) Діалог, ((()()))
Бо все це твої частини.
Обряд, ()(())() Ритуали священного обряду, (())()
Ти ціле буття єдине.
Кодекс визначення добра і зла, ((())()) Нагадування,
Всяке приймай як належне,
(()()()) Організація, (((()))) Декларація суверенітету
Все полюби безмежно.
особистості, ((()))() Регламент душевної спільноти.
Вигадай сенс для всього.
Ми користуємося скороченою версією
Не заперечуй нічого,
Священного писання у дужковій нотації,
Що не заперечує тебе
()((()))(()(()))()(())((()))()()(())()(()())()()(()())()(()())(())()()()()()
І не спустошує небо,
()(())()()()()(())(())((()()))()(())()(())()((())())(()()())(((())))((()))(),
Яке ти підживлюєш сміло
візуалізуємо коди дужкової нотації у зображеннях та
Собою, як духом і світлом.
іконах Священного писання, де вкладені та сусідні
І я завжди буду тобою,
дужки зображаються вкладеними та сусідніми колами,
Як Богом, душею одною.
і очікуємо, що Бог подарує віруючим в найвищу
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Маніфест про мету і види діяльності
людей у формі одушевлених уявлень, створення
Української Душевної спільноти
людини силою своєї уяви в результаті воскресіння,
15 квітня 2015 Року Енергії відповідно до слова
співпереживання або очікування з готовністю
Божого Хранитель віри Української Душевної
забезпечити суверенітет особистості освоєної душі
спільноти проголошує, що метою Української Релігійний силою своєї віри та з глибокою повагою, при тому що
бюлетень
Душевної спільноти є релігійна діяльність відповідно № 7 (69) усвідомлюється суб’єктивність освоєної душі й те, що
до приписів віровчення душевної релігії та у межах 22.04.2015 її суверенітет особистості є похідним від суверенітету
діючого законодавства України. Діяльність Української
особистості її творця. Воскрешаючи душу на підставі
Душевної спільноти включає в себе наступне.
пам’яті про неї, включаючи творчість, фотографії,
1. Звершення богослужінь, обрядів, свят та
публікації, тексти, відео- та звукозаписи, інші пам’ятки,
церемоній, в тому числі, відправлення ритуалів
символи та свідоцтва, ми можемо подолати зло смерті.
священного обряду: спілкування з Богом; вшанування
Співпереживаючи душі, погоджуючись з її думками і
і дарування священного писання та чистих аркушів
почуттями і приймаючи їх як свої, ми взаємно
паперу як символів досконалого початку; проповідь;
підсилюємо суверенітет особистості кожної людини
сповідь; благословення на доброчесне життя,
енергією солідарності. Очікуючи душу, ми приймаємо
об’єднання та співпрацю; благословення віри в себе;
майбутнє як Божий дар, готуємося гідно зустрічати
благословення вірності собі; благословення володіння
людей і будувати з ними відносини, творити вчинені
собою; благословення Божої настанови людині не
душі з себе, знайомих, близьких, дітей, будь-яких інших
брати участь у насильстві, війні та воєнізованих
людей. Освоєння душ не повинно підміняти життя,
формуваннях і не користуватися зброєю;
об’єктивну пам’ять, спілкування та стосунки з людьми,
одушевлення; освоєння душі через воскресіння,
неприпустимо всерйоз творити собі ворога,
співпереживання, очікування; визначення добра і зла;
одушевляти зло, а у разі створення жартома
одушевлення часу через визначення та відзначення
малодушної істоти подбайте, щоб вона нікого не
святкових днів і періодів; нагадування; духовні
ображала, але надихала вдосконалювати себе. До
ініціативи; творення чудес; покликання; та інших,
суб’єктивного освоєння людських душ ми вдаємося,
передбачених віровченням релігійної віри в найвищу
коли з тих чи інших причин об’єктивне спілкування з
цінність людини.
людиною ускладнене або представляється
1.1. Спілкування з Богом у душевній спільноті
неможливим: до знайомства, після смерті, через
передбачає читання та обговорення Священного
розставання або відчуження. Цей обряд робить
писання у аспекті особистого досвіду віруючих і
неможливе можливим і допомагає долати складнощі.
узгодження одкровень, явлених віруючим.
Освоєна душа зберігає і підсилює добру пам’ять про
1.2. Благословення віри в себе є ритуалом
людину, спонукає створювати та реалізовувати добрі
благословення доброчесних мрій та задумів людини,
задуми солідарності — взаєморозуміння, згоди,
людської душевності та відкритості душі у згоді з
співпраці, об’єднання, інших відносин.
текстом Досконалого початку.
2. Відкриття і забезпечення діяльності храмів,
1.3. Благословення вірності собі є ритуалом
святилищ, священних місць, в тому числі віртуальних
благословення енергії згоди, зібраної, створеної та
храмів у мережі Інтернет та інших інформаційних
застосованої душею для життєвого руху до щастя
просторах.
відповідно до сенсу життя, встановленого Символом
3. Виготовлення і розповсюдження предметів
віри.
релігійного призначення, релігійної літератури та
1.4. Благословення володіння собою є ритуалом
інших інформаційних матеріалів релігійного змісту.
благословення суверенітету особистості та проявів
4. Релігійне просвітництво та публіцистика,
окремих якостей, передбачених статтями Декларації
відкрите вираження і вільне поширення своїх
суверенітету особистості.
переконань безпосередньо або через засоби масової
1.5. Благословення душевних спільнот, в тому
інформації.
числі для сімейного життя та співпраці, а також
5. Справи милосердя та добродійності,
благословення Божої настанови людині не брати
благодійна діяльність.
участь у насильстві, війні та воєнізованих
6. Організація духовної просвіти, в тому числі
формуваннях і не користуватися зброєю здійснюється
проведення навчання у групах та організація
відповідно до маніфесту “Віросповідання Української
самостійного навчання віруючих віровченню і
Душевної спільноти”.
богословській науці одноосібності (теології)
1.6. Одушевлення здійснюється священним
релігійної віри в найвищу цінність людини.
знаком кола та проповіддю про душевність
7. Захист віруючих в найвищу цінність людини
одушевлюваного об’єкта.
від дискримінації; взаємодопомога віруючих громадян;
1.7. Освоєння душі як священний обряд
захист прав, свобод та інтересів віруючих.
реалізації спорідненості кожної людської душі з усіма
8. Інші види релігійної діяльності, які не
душами предків, сучасників та нащадків здійснюється
суперечать діючому законодавству та віровченню
шляхом залучення до душевної спільноти будь-яких
релігійної віри в найвищу цінність людини.
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