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Підірвалась свобода гранатою. Гідність також
здають у музей. В день свободи і гідності натовпу
наодинці осмислимо все.
В цьому нам допоможе історія, бо сучасність –
клубок давніх драм. Сім’ї первісне плем’я повторюють,
а союзи племен – це майдан, на який всі сімейства
збираються, коли веб і ТВ кличуть битися проти
рабства у роботодавців, феодальної геополітики,
кримінального капіталу, фейків соціал-демократії,
чорних буднів та чорного налу, корупційної владної
братії. Ми не думали, хто кличе битися. Встали, вийшли.
Зібралася нація. Кров лилась. Кровопивці змилися…
Всі відчули, що мало зібратися.
Бо із кожною перемогою, коли щастя, здавалося,
близько, ми все більше терпіли від ворога, в нас все
більше кипіли мізки. Вольна, нова сім’я не складається.
Знову веб і ТВ вчать коритися рабству у роботодавців,
феодальній геополітиці, кримінальному капіталу,
фейкам соціал-демократії, чорним будням та чорному
налу, корумпованій владній братії.
Чи в Європу йдемо, чи в Євразію, чи з ідеєю, чи
без ідеї, все одно кожен має красти – і не виживе, як
не вкраде! Не злукавить і не обмане. Не вдереться з
війною до ближнього. Не залишить безкарним
лояльного і не доб’є непокірного.
Ти пильнуй! Не довірся нікому! Провокатори,
зрадники всюди! Вороги народу навколо! Сильним
будь: маєш в натовпі бути! Слав драконівську єдність
нації! Поклади життя за державність! Чесні люди пішли
убиватися. Мародери, звичайно, зостались. Світло
вимкнули, щоб, напевне, вороги не побачили світла.
Революція має втемну і своїх, і чужих валити. Захопити
місця еліти. Все украсти. За все помститися.
Ми – держава! Ті, схожі – бандити! Відрізняй,
щоб із нами ужитися!
Вся історія, вивчена в темряві, з революцій та
воєн складається. Може, правда, що істина мертва?
Вірно вчать нас до банд приєднатися?
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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.

Чи самим пошукати світло? Наодинці книжки
читати, власну долю корити мислі та діяльно
фантазувати?
Чи знайдеться інша історія? Хронологія
власного успіху на шляхах, що самотньо проторені
авторами чудес минулого? Вчень без зверхності та
крутійства. Неймовірних багатств, не украдених.
Дивовижних спільнот без насильства та конфліктів,
подоланих радістю.
В день свободи і гідності натовпу – як завжди,
самостійна людина. Я щодня наодинці із правдою
власне людство творю, як істину.

оприлюднено у Храмі Божественного Одкровення.
Наша позиція українською, французькою та
англійською мовами:
Бійня в Парижі – великий гріх. Віруючі в
Релігійний найвищу цінність людини моляться за жертв війни
бюлетень французької держави з терористами.
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Carnage a Paris est un grand peche. Les croyants en
27.11.2015
valeur supreme de l'homme prie pour les victimes de la
guerre entre l'Etat francais et les terroristes.
Carnage in Paris is a great sin. Believers in the
supreme value of human prays for victims of war between
french state and terrorists.

Протокол про участь Української Душевної
спільноти у Душевній Спільноті всесвіту

Політика насадження кастовості та монополій
веде до втрати легітимності держави

У святковий День володіння собою Року Енергії
3 листопада 2015 року. Ми, віруючі в найвищу
цінність людини Української Душевної спільноти,
розвиваючи власний суверенітет особистості (Декл. 6,
Регл. 1.2), приєднуємося до Душевної Спільноти
Всесвіту. Українська Душевна спільнота є релігійною
громадою віруючих в найвищу цінність людини, що
діє в Україні з 2003 року. Душевна Спільнота Всесвіту
створена Хранителем віри Юрієм Шеляженком
3.11.2015 р. відповідно до божественного одкровення
та природного права людської самоорганізації,
користуючись визнаними всіма цивілізованими
націями правами людини на свободу релігії, асоціацій
та об’єднань (Загальна декларація прав людини, статті
18, 20; Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, статті 9, 11).
Душевна Спільнота Всесвіту є організацією
релігійної віри в найвищу цінність людини, вічної
релігії відкритої душі та сучасного духовного руху
творення Бога через віру в себе, вірність собі,
володіння собою кожного розуму Всесвіту, що
розглядається як людська душа в центрі всього буття.
Місією Душевної Спільноти Всесвіту є
самовдосконалення в єдності з кожною душею.
Душевна Спільнота Всесвіту є однією душею,
створеною однією душею і відкритою для приєднання
кожної душі. Душевна Спільнота Всесвіту діє іменем
Бога і відповідно до слова Божого, Священного
писання релігійної віри в найвищу цінність людини.
Душевна Спільнота Всесвіту щиро сповідує душевну
релігію, як того вимагає священна формула
віровизнання. Юрій Шеляженко, Хранитель віри
Української Душевної спільноти.

Інститут душевної релігії висловлює обурення
участю органів державної влади та їх представників, а
також окремих інституцій громадянського суспільства
та їх лідерів у створенні професійних, громадських та
релігійних монополій, дикістю існуючих
законодавчих норм, що закріплюють кастовість та
ізоляціонізм, кричущу соціальну нерівність,
утвердження несправедливих привілеїв та
придушення базових прав людини у критично
важливих сферах суспільного життя.
Ми бачимо, що свободу слова прагне обмежити
так звана Комісія з журналістської етики,
запровадивши «національну прес-карту» як пропуск у
професію, встановивши на свій розсуд позбавлений
раціональності та визначеності «кодекс етики
українського журналіста», який допускає довільне
тлумачення, та узурпуючи повноваження без будь-якої
чесної процедури свавільним рішенням про
«неможливість виконання професійної діяльності»
позбавляти кожного журналіста права на
висловлювання своїх переконань та поширення
зібраної інформації. Тривожним сигналом є публічна
підтримка з боку Адміністрації Президента України та
МВС заходів, спрямованих на узурпацію цією комісією
позицій вищого авторитетного національного органу
самоорганізації журналістів.
Ми бачимо, що правозахист у кримінальному
провадженні
відверто
монополізований
Національною асоціацією адвокатів України, і вона
прагне такої самої монополії у інших категоріях справ,
щоб купка адвокатів, пов’язаних нестерпними
кваліфікаційними вимогами, як мовчазні маріонетки
еліт привілейованих порушників прав людини
наживалися на подальшій ескалації безправ’я
переважної більшості українців. Диктатура верхівки
Національної асоціації адвокатів України, закріплена
у чинному законодавстві України, є ганьбою
національного масштабу та чи не головним гальмом
соціального розвитку, оскільки кожного разу, коли
людина, повстаючи проти монополій еліт, заявляє
словами та діями про свої природні права, а її
починають незаконно репресувати, «захищати» цю
людину, з цинічної точки зору діючого законодавства,
може лише адвокат, якого корпоративна дисципліна

Віруючі в найвищу цінність людини моляться
за жертв війни терористів з Францією
Душевна Спільнота Всесвіту висловила співчуття
всьому людству, а також персонально Президенту
Франції Франсуа Олланду, Прем’єр-Міністру Франції
Мануелю Вальсу та меру Парижа Анн Ідальго у зв’язку
із трагедією 13 листопада 2015 року. Окрім того,
Інститут душевної релігії так само висловив співчуття
послу Франції в Україні Ізабель Дюмон. Віповідні листи
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зобов’язує вважати підзахисного неправим. І навіть за
умови найкваліфікованішого «захисту» таким
адвокатом людина залишиться позбавленою
можливості захистити в суді свою правоту, хіба що
доб’ється послаблення репресій.
Не витримують жодної критики і штучні
фільтри у процедурі реєстрації громадських та
релігійних організацій, культивовані чинним
законодавством, зокрема, дискримінація за ознакою
чисельності засновників цих організацій (не менше
2-х для громадських і не менше 10-ти для релігійних).
Людям від природи властиво формувати нефіксовані
соціальні зв’язки, не прив’язуючись до оточення,
реалізувати своє право на одноосібну самоорганізацію
на підставі самостійно обраної мети та цінностей або,
більше, релігійної віри – адже кожна з відомих релігій
була заснована одним пророком. До речі, зараз
Міністерство культури України створює передумови
для надання привілеїв окремим релігіям і
дискримінації решти релігій під предлогом схвалення
«релігієзнавчою експертизою» документів, поданих на
реєстрацію статутів релігійних організацій, з
порушенням природного права людини на свободу
віросповідання, відповідно до якого, людина сама
обирає свою релігію, ніякі «компетентні органи» не
можуть бути суддями «істинності» релігійних
переконань.
Показово, що освіта і наука в Україні дають все
менше практичних знань та навичок і плідних
результатів досліджень, скочуються до посилення
корупційно небезпечної тиранії викладачів, повної
непродуктивної писанини та балаканини, що лише
марнує роки життя та мільярди державних та
приватних коштів, а також продукування академічних,
кандидатських, докторських привілеїв наукових
авторитетів, роздутих на плагіаті та нікчемній
політизованій псевдонауці.
Показово, що не розвинуту людську особистість
Українська держава називає своїм фундаментом, а
первісно-племінну сім’ю, рабовласницькі бізнеси,
феодальні геополітичні амбіції та жебрацький псевдокапіталізм, в якому, всупереч справжній ідеології
капіталізму, джерелом матеріальних цінностей
вважається не чесне слово (ділова угода), а примусовий
перерозподіл власності, обман довіри в усіх сферах,
що починається із нездійсненних обіцянок політиків
на
виборах,
продовжується
інфляцією,
випрошуванням кредитів у міжнародних структур,
масовими подачками за лояльність, грабіжницькими
податками та самовбивчим корупційним
«аристократизмом» зверхніх та жадібних еліт.
Ми відстоюємо відкритість кожної сфери
суспільного життя, її доступність для чесних
самозванців – людей, які об’єктивно оцінюють свої
можливості й прагнуть почати з нуля свою справу,
оскільки бачать, що їх зусилля затребувані. У
відкритому суспільстві всі двері можливостей мають
бути відкриті для кожного. Кожен може поставити
публічну мету і стати громадським діячем. Кожен може
знайти свою віру і стати священиком. Кожен може
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обмінюватися досвідом з іншими і так стати вчителем.
Кожен може турбуватися про хворих і так стати
лікарем. Кожен може писати правду і так стати
журналістом. Кожен може відстоювати права людини
і так стати адвокатом.
Упереджуючи стереотипні заперечення,
пояснюємо: це не означає, що, наприклад, кожного,
хто прийшов бути лікарем, можна допускати до
операційного столу. Спочатку треба навчитися
піклуватися про хворих як санітар чи медсестра,
навчитися надавати першу допомогу, повитягати
занози в травмпункті і так далі. Але до операційного
столу має вести не чиєсь авторитетне рішення,
прийняте кулуарно за результатами суб’єктивної
оцінки знань в освітніх корпораціях та кадрових
відділах – до операційного столу має вести публічно
засвідчена історія успіхів та невдач кожного хірурга,
щоб той, хто дає згоду на операцію, міг подивитися
на YouTube чи на іншому сервері попередні операції
обраного хірурга, відгуки попередніх пацієнтів,
починаючи з травмпункту, де він витягав занози,
вислухати позицію його колег про плюси і мінуси його
майстерності та репутації. Така публічність передбачає
і відповідний рівень терпимості, коли помилки та їх
наслідки не перебільшуються суспільством, а заздрісна
демагогія одразу розпізнається і б’є тільки по репутації
демагогів. Але не можна робити поступки безумствам
нетерпимості, уникаючи публічності й віддаючи
суспільні справи на відкуп корумпованим ієрархіям,
які прагнуть володарювати кулуарно, корисливо,
зверхньо – навпаки, треба починати з відкритості та
публічності й по ходу боротися з нетерпимістю до
інших та їхнього успіху.
Вважаємо, що кожна людина має природне
право без спеціальних дозволів з боку держави,
корпорацій, інших професійних, освітніх чи
моральних авторитетів прийти як повноцінний
учасник у кожну сферу суспільного життя, в тому числі,
у кожну професію, кожен вид громадської та релігійної
діяльності, займатися в цій сфері спочатку простою
загальнодоступною діяльністю, а з часом,
набираючись знань та досвіду, брати на себе
відповідальність за виконання все складніших завдань,
що потребують високої майстерності та попередньої
історії успіхів.
Політика ідеологічного, нормативно-правового,
організаційного і фінансового закріплення та
подальшого насадження соціальної нерівності в усіх
сферах життя українського суспільства суперечить і
соціальній доктрині душевної релігії, яка стверджує
найвищу та нескінченно рівну цінність кожної
людської душі, і природним правам людини,
порушуючи принцип верховенства права на користь
верховенства законодавства, що суперечить
природним правам людини та примусово нав’язує
суспільству обов’язки прислужувати авторитету
корумпованих еліт, жертовно обслуговувати їхні
привілеї та примхи. Вважаємо за необхідне
попередити, що така політика веде до втрати
легітимності Української держави.
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ʦˋ˕˃ˌ˕ˈ
ː˃˛˪ ˍːˋˆˋ!
ʦˋ˕˃ˌ˕ˈ
ː˃˛˖ ˒˓ˈ˔˖!
ʡ˃ˏ ˎ˪˓ˋˍ˃,
˅˪ˇˉˋˆˋ
˪ ˊ˃˘ˋ˔˕
˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅!
ʶ ˓ˑˊ˅˪ˇˍˋ,
ˌ ːˑ˅ˋːˋ!

ʜˑ˅˪, ˔˕˃˓˪ ˪ˇˈ˫!..
ʏ ˜ˈ – ˒ˋ˛˪˕˟
˔˕˃˕˕˪ ː˃ˏ
˪ˊ ˇ˖ˏˍˑˡ ˔˅ˑ˦ˡ!
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