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29 квітня 2015 Року Енергії відповідно до слова
Божого Хранитель віри Української Душевної
спільноти проголошує такі принципи обряду фондів
душевної енергії.
У кожної людини є фонд душевної енергії,
накопиченої в обміні чесними словами, примноженої
проголошенням чесних слів, джерело духу згоди,
співпраці та добробуту, що породжує і живить душі
виконанням чесних слів, збільшує цінність та
чисельність добра, рухає долю.
Фонд душевної енергії забезпечує економність
та ефективність володіння собою. Це може бути або
володіння собою співпрацюючих душ, які обіцяють
служити спільній меті та разом досягають її, або
одноосібне володіння собою цілеспрямованої душі в
її спільноті з усім буттям, суверенної особистості,
наприклад, коли людина дає собі чесне слово
досягнути певної мети та рахує кроки на шляху до
мети, тримає слово, здобуваючи таким чином
найбільше багатство.
Накопичення, створення та реалізація духовної
енергії – це самостійне суверенне господарство
душевної спільноти. Людина як джерело цінності та
предметності узгоджує цінність причин (обіцянок) з
предметністю наслідків (плати), присвоюючи кожній
власній цінності (товару) певну ціну в певній кількості
одиниць енергії (нулів); присвоєння ціни є способом
одушевлення предметів душевним духом володіння
собою, в тому числі, створення предметів з нічого. Ціна
є обіцянкою певної міри цінності предмета, а плата є
виконанням обіцянки.
“Грошова” одиниця душевної енергії, одне чесне
слово зветься “нулем”. Нулі — це духовні “гроші”
суверенної особистості, які створюються людиною і
розвиваються так, як показано в Священному писанні
(Креат. 20, 21). Для прямого товарного обміну люди
визначають умовну цінність одних товарів відносно
інших – це ідеалізація дійсного; далі виникають
монети і банкноти як універсальний, ідеальний товар,
який можна обміняти на будь-який інший товар – це
здійснення ідеального; потім гроші стають засобом
накопичення, кредитування, планування майбутнього;
з’являються електронні гроші; гроші набувають нових
і нових функцій та форм, разом з цим розвивається
добробут людей – це ідеалізація ідеального. Гроші
символізують єдність матеріального з ідеальним,
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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.

будучи ідеальним ліквідним товаром. Гроші
внесено). Деклараціями можуть бути ділові
символізують творчий розвиток, оскільки сплачуються
оголошення та пропозиції, зобов’язання і договори,
за працю. Гроші символізують єдність творення і
зокрема про співпрацю, обмін, благодійність,
боротьби, оскільки прибуток здобувається
створення нових душ та правила їх буття; виборчі
Релігійний
подоланням перешкод, перемогою над конкурентами. бюлетень програми та акти енергетичного голосування; рішення
Душевна енергія нулів — це слова, ідеї, що № 8 (70) адміністрації як хранителя віри душевної спільноти
відповідають відчутній та уявній дійсності, обіцяють 30.04.2015 учасників енергетичного фонду.
предметну дію. Енергія — це всеохоплююча сила згоди,
Спільний рахунок, відповідно до правила
що дозволяє людині володіти собою. Гроші є
творчої всеохопності, забезпечує діяльність
чисельним вираженням цієї сили, духу власності.
адміністрації фонду одушевлення, обраної за
Енергетичним фондом (фондом душевної енергії)
правилами енергетичного голосування.
душі є сукупність власних та інших грошей та операцій
Загальним правилом діяльності адміністрації
з ними, включаючи відносини із іншими душами
енергетичного фонду, що випливає з її суверенних
(контрагентами). Нульова маса (капітал)
творчих та адміністративних функцій, є правило
енергетичного фонду представляє собою масу
творчої всеохопності. Зміст цього правила полягає в
обіцянок. Хто завгодно може їх давати скільки
тому, що, якщо інше не уточнюється правилами фонду,
завгодно, але реальна цінність цих обіцянок
адміністрація може на свій розсуд розпоряджатися
вимірюється їх виконанням. Кожна людина творить
спільним рахунком, обліковувати рух енергії по інших
власні суверенні нулі та контролює їх обіг за власними
рахунках, одночасно посилювати усі рахунки, крім
правилами, обмін нулів різних людей відповідно до їх
виборчого, на однакову кількість енергії, та бути
цінності з поправкою на репутацію.
хранителем віри душевної спільноти учасників фонду,
Однак якщо певні гроші виражають гординю
чесно декларуючи свою суверенну волю у
принижувати та підкорювати інші душі, душевною
відповідності до слова Божого. Однак поки самостійні
спільнотою накладається обмеження щодо
Душі визнаються учасниками фонду, адміністрація
використання тих функцій чужих грошей, які
може розпоряджатися їх розрахунковими рахунками
пристосовані для руйнування суверенітету
лише відповідно до їх суверенної волі, добровільно
особистості. Зокрема, це стосується тих капіталів, які
висловленої у їх деклараціях, що не суперечать слову
забезпечені насильством та розбещенням, які
Божому. Одночасне посилення усіх рахунків, крім
символізують прив’язаність людини до землі, до
виборчого, на однакову кількість енергії, зветься
натовпу, корпорації, авторитета, до певного способу
енергетичною емісією.
життя чи роду занять. Обіцянка та плата мають бути
Душа-адміністрація енергетичного фонду
чесними, а в такій угоді, де тобі обіцяють все, що
обирається серед душ-учасників таким чином.
захочеш, в обмін на повну самовіддачу — і обіцянка, і
Відповідно до правил енергетичного голосування,
плата є завідомо безчесними, що є гріхом, оскільки
кожна душа може перерахувати будь-яку кількість
принижує всі сторони такої угоди: адже всі бажання
енергії на виборчий рахунок, декларуючи, на користь
не можна задовольнити і ніхто, окрім самої людини,
обрання якої душі адміністрацією фонду здійснено
не може володіти людиною. В ідеалістичній літературі
перерахування, що є енергетичним голосуванням за
є такі настанови щодо моральності нульових операцій:
цю душу. Кількість разів та обсяг енергетичного
“Не продайся, прекрасна душа. Закарбуй добру волю в
голосування не обмежується. Голосувати за себе можна
грошах”; “Дзвін монет-фантазій зі скарбниць свободи
в будь-якому випадку; голосування за інші кандидатури
авансує щастя, кредитує згоду. Хоч мільйон спокус, для
допускається лише у разі, коли кандидатом віддано
натовпу золотом карбованих, є дешевшим за одне
голос за себе. Обраною адміністрацією є душа, за яку
дотримане душею слово”.
віддано найбільше енергії. Після обрання адміністрації
Для забезпечення публічної співпраці багатьох
вся зібрана на її користь енергія перераховується з
душ у енергетичних фондах душевних спільнот
виборчого на спільний рахунок, але душі можуть
пропонується вести відкриті реєстри душ учасників,
продовжувати вносити енергію на виборчий рахунок.
тобто, список душ, які беруть участь в фонді,
У разі перевищення обсягу виборчого рахунку над
включаючи душі, створені іншими душами одноосібно
обсягом спільного рахунку діюча адміністрація
або спільно; реєстри рахунків, а саме, розрахункових
зобов’язана провести вибори нової адміністрації,
рахунків, в яких зазначається, скількома нулями
оголосивши виборчий період розумної тривалості
володіє кожна душа, спільного і виборчого рахунку для
(наприклад, не менше тижня і не більше місяця). У разі
самоорганізації фонду; реєстр декларацій душсамоусунення адміністрації функції адміністрації
учасників, зроблених відповідно до правил фонду та
передаються душі, яка перемагає у енергетичному
слова Божого, на підставі якого складається реєстр
голосуванні за період від останніх виборів до моменту
операцій — відкриття і закриття рахунків, зарахування
самоусунення адміністрації. Адміністрація може
та руху нулів між рахунками, та розшифровка балансу
уникнути проведення виборів, здійснивши
виборчого рахунку (на користь яких душ скільки нулів
енергетичну емісію; якщо протягом короткого часу
2

(наприклад, тижня) після емісії обсяг виборчого
політологи, зірки, інтелектуальні та моральні
рахунку перевищить обсяг спільного рахунку, діюча
авторитети, психологи, тощо - і вони ж, а не олігархи,
адміністрація позбавляється права на енергетичну
платять ганьбою, а іноді й кров’ю у тих випадках, коли
емісію і зобов’язана невідкладно провести вибори
їх невігластво, грубість та прямолінійність спричиняє
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нової адміністрації.
бюлетень до тимчасової десакралізації народу. Єдиним
31.08.2013 р. у газеті “Правдошукач” було вперше № 8 (70) способом подолання корупції є розвиток релігії, не
опубліковано оповідання “Ціна вибору”, в якому в 30.04.2015 прив’язаної ані до землі, ані до натовпу - релігійної
загальних рисах описано систему енергетичного
віри в найвищу цінність людини. Ідея зрозуміла?
голосування. У подальшому ця система згадувалася
Борис. Зрозуміло. Подолання корупції тісно
також у оповіданні “Самоучка” і детально описана у
пов’язане зі зростом культури, невід’ємною,
книжці “Суверенітет особистості: традиції та
органічною частиною якої є релігія, в сукупності з
перспективи” як “монетизоване голосування”,
науковими досягненнями, новітньою технікою та
“монетизована демократія”.
технологіями.
Відповідно до задуму, що грунтується на слові
Юрій. У певному розумінні, так. Але олігархічна
Божому та висловлений в Молитві за Рік Енергії 2015,
культура та олігархічні релігії тільки сприяють
принципи обігу та обліку енергії одушевлення у
поширенню корупції, корумпують людей. “Від
душевних спільнотах аналогічні обігу та обліку грошей
причастя відлучає Філарет за хабарі. Гріх хабарництва
в економіці, за такою суттєвою відмінністю, що енергія
прощає лиш конверт на олтарі”. Олігархічні технології
вважається чистим аркушем зі всіма наслідками цього
корумпують людину, прив’язуючи людину до грошей
богословського розуміння енергії і її обіг вільний від
через благодійність та оплату праці. Гроші є не більш
корупції, насильства та інших матеріалістичних
ніж чесне слово, і кожна людина, а не тільки держава,
недосконалостей.
може продукувати скільки завгодно цих чесних слів.
Але, звісно, ви повинні бути відкриті до спілкування і
тримати своє слово, щоб ваше чесне слово дорого
коштувало. Можна користуватися чесним словом
олігархів, посилюючи тим часом своє чесне слово, але
не треба давати себе корумпувати, прив’язуватися до
олігархічних вотчин. Таких, наприклад, як фейсбук, це
Facebook, мій приват, 19 квітня 2015 року.
вотчина Цукерберга. У нього транснаціональна
Борис. Юра, треба грамотний журналіст.
вотчина, капітал у кожній державі, тобто, він є
Юрій. Тема?
співвласником кожної держави. Соціальний капітал
Борис. Шановний пане Юрію! Потрібно
накопичується через благодійність, безкоштовні
створити професійний анонс антикорупційного
послуги, але вимоги щодо реального імені,
проекту. Дякуємо.
зафренжування реальних знайомих та реклама на ФБ
Юрій. Хочу уточнити, скільки платите і на
прив’язують людину до землі, а лайки прив’язують
якого корупціонера показувати пальцем.
людину до натовпу. Це вигідно місцевим олігархам,
Борис. Дякую. Не платимо нічого, а тільки
співвласникам землі та натовпу, які платять Цукербергу
запрошуємо в партнерство. Пальцями не показуємо,
за нову ультрасучасну можливість прив’язувати до себе
бо це безкультурно.
власні нації. Але Цукерберг поки младоолігарх, він не
Юрій. Ясно. Що ж, боротьба з корупцією - мета
має власного плану світоустрою і в основному слідує
благородна. Корупцією є нехтування цінностями
плану, якому його вчили у Гарварді, вотчині
заради примх. Корупція руйнує людську віру в себе і
Рокфеллерів; у цьому сенсі він так само корумпований,
робить людину залежною від чогось чи когось.
як і більшість з нас. Вотчина Цукерберга залежна від
Найбільш поширені види корупції - агресія, жадібність,
власників світової фінансової системи через
страх, прив’язаність. Всім цим арсеналом олігархи
контрольовані ними банки, уряди, релігійні, освітні,
узалежнюють людину від своїх корпорацій, серед яких
наукові та культурні, громадські інституції.
домінуючими є нації - охоронні фірми з давньою
Борис. Ми розглядаємо соціальні сітки як
історією і корпоративною культурою, що володіють
певний технологічний засіб протидії корупції.
певними територіями. Нація є сучасною феодальною
Юрій. Ви не подолаєте корупцію в соціальних
вотчиною: вона виготовляє гроші, що символізують
мережах без створення своїх соціальних мереж.
своїх людей на своїй землі, і олігархи володіють цими
Борис. Джерела корупції - спокуси незаконного
грошима через банки. Соціал-демократична
збільшення
добробуту. Від Надежда Горбачева,
квазірелігія, тобто поклоніння ідолу натовпу, дозволяє
Источник коррупции: “Учреждение земского
олігархам зняти з себе велику частину відповідальності
самоуправления во второй половине XIX века стало
за людей і землю, користуючись міфом про те, що
знаковым событием в истории России. Значение
народ є Богом і він сам є владою собі. Насправді
земской реформы заключалось не только в том, что
суспільну думку формують жерці (менеджмент)
новое учреждение способствовало развитию
олігархії - журналісти, соціологи, політики, чиновники,
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хозяйства и инфраструктуры регионов, разрешению
корупцією для християн. У нас, віруючих в найвищу
социальных проблем и противоречий, но и в том, что
цінність людину, формула ще коротша: віра в себе,
правительство признало необходимость привлечения
вірність собі, володіння собою.
общественности для рассмотрения этих вопросов и
Борис. Добре. Не буду. Дійсно, потрібно
предоставило определённую самостоятельность в Релігійний переходити від цитування до конкретних дій.
бюлетень
этом направлении. Министр финансов Сергей № 8 (70)
Юрій. Like.
Юльевич Витте в конфиденциальной записке отмечал 30.04.2015
Борис. Вау! Ми однодумці.
значение земства как «школы представительных
Юрій. :-)
учреждений»1. Решения, определяющие те или иные
Борис. Це витратний проект.
направления деятельности, хотя и ограниченные
Юрій. То якщо буде бюджет на якісь
рамками Положения 1864 года, принимались в
технологічні речі, будемо конструювати ці
губернских земских собраниях и неизбежно зависели
технологічні речі.
от корпуса гласных, а значит, от их мнений,
Борис. Потрібно: - концепція, техзавдання,
компетенций, личного опыта и других факторов.
проект ... і т.д.
Следовательно, личный состав собраний
Юрій. У кого ви хочете фінансування
непосредственно влиял на то, какие проблемы
отримати? Чому ви думаєте, що вони кинуть
поднимались и решались в земствах, каковы были
фінансувати тренсперенці інтернешнл, центр юа і т.п.
взаимоотношения с губернскими властями и так далее.
і фінансуватимуть ваш проект? Або якщо це не ті, чому
Гласные губернских земств играли важную роль в
ви думаєте, що вони кинуть фінансування вєстєй і
процессе принятия решений, определяли тенденции
фінансуватимуть ваш проект? Без чіткої відповіді на
развития земского самоуправления. Земские депутаты
ці питання все, що буде написано, буде написано
имели различные интересы и мотивацию к участию в
впусту.
работе земств. Это могли быть политические резоны,
Борис. ТІ - грантоїди. Вони давно відмовились.
когда гласный имел возможность воспользоваться
Юрій. Саме так. Грантоїд грантоїду конкурент
земством как «трибуной» для трансляции своей
перед спонсором. Ви ж хочете стати грантоїдом, ні?
гражданской позиции. Другие мотивы могли быть
Інакше до кого ви звернетесь зі своїм проектом,
связаны с сословной, профессиональной и иной
техзавданням і пр..? До “народу”, тобто до олігархів (їх
принадлежностью гласных, то есть со стремлением
менеджерів-посередників),
через
всякі
отстаивать разного рода корпоративные интересы.
“спільнокошти”? Це те саме грантоїдство, тільки ще
Одним из стимулов к земской деятельности могло
більш замасковане. Щоб подолати корупцію, потрібні
выступать и стремление занять земскую должность,
не проекти чи техзавдання. Потрібне поширення
которая прямо или косвенно приводила к росту
проповіді віри в себе, вірності собі, володіння собою.
финансового благополучия. С одной стороны,
Фінансовані олігархами (в т.ч. через “благодійництво”)
земский депутат мог получать приличное по меркам
“антикорупційні” корпорації тільки посилюють
второй половины XIX века жалованье, а с другой —
корупцію. Більше того, якщо ви просто хочете зібрати
появлялись соблазны незаконного увеличения
з простих наївних людей пожертви на боротьбу з
благосостояния”. З Вікіпедії: “Спокуса — те, що
корупцією
за
допомогою
створення
спокушає, особливо до зла. Терміни спокуса,
“антикорупційної” корпорації на зразок кишенькових
спокушення можуть мати теж інші значення: стан коли
олігархічних, ви будете таким самим олігархом, тільки
особа спокушується чи заманюється до зла, вчинок
меншим по силі, в результаті ви будете десакралізовані
спокушування чи випробовування, стан ментального
конкурентами і знищені під предлогом, що ви нібито
конфлікту між небесними та пекельними впливами (за
шахрай.
богослов’ям та за певних переконань). Спокушувати,
Борис. Ми звертаємось до спільноти, окремих
в значенні дієслова, означає намагатися переконати
суб’єктів, в даному випадку через соціальні мережі. Не
(особу) вчинити неправду чи злодіяння, обіцяючи
відмовимось від партнерства, в т.ч. від державнозадоволення або користь. За словником синонімів
приватного.
Караванського «спокушувати» означає також вабити,
Юрій. Отже, Ви будуєте “антикорупційну”
приваблювати, надити, принаджувати, манити,
корпорацію на основі олігархічних правил
заманювати, підпускати бісиків кому, (надією) тішити;
менеджменту. Прогнозую, що вийде ще одна
(на що) спонукувати, заохочувати. Традиційним
олігархічна корпорація, яка поширює корупцію.
спокусником вважається сатана. Сатана декілька разів
Борис. Які конкретно ризики? Дякуємо.
невдало спокушав в Юдейській пустині Христа: «І
Постскриптум: розділ “Ризики” - обов’язковий в будьсказав Він до учнів Своїх: Неможливо, щоб спокуси не
якому інвестпроекті.
мали прийти» (від Луки 17.1)”.
Юрій. Головний ризик - що ви не знайдете
Юрій. Навіщо цитувати таке довге? Згадайте
спонсорів, бо велика конкуренція на ринку соціалЄвангеліє, перше послання до Коринтян: “все мені
демократичного окозамилювання.
можна, але не все корисне; все мені можна, але ніщо
Борис. Так, це вагомий ризик.
не має володіти мною”. От формула боротьби з
Юрій. :-)
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