PROTOCOL ON ESTABLISHING THE SOUL SOCIETY OF UNIVERSE
at Holy Day of Self-Ownership in a Year of Energy (November 3, 2015)

We, the believers in the supreme value of human, created The Soul Society
of Universe, following the divine revelation and natural law of human selforganization, also using human rights for freedom of religion, assembly and
association, recognized by all civilized nations (Universal Declaration of Human
Rights, articles 18, 20; Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, articles 9, 11).
The Soul Society of Universe is organization of The Religious Faith in the
Supreme Value of Human, the eternal open-soul religion and contemporary
spiritual movement of creating the God by self-believing, self-trueness and selfownership of every mind of Universe considered as human soul in the center of all
fullness of being.
Mission of The Soul Society of Universe is self-perfection in the unity with
every soul.
The Soul Society of Universe is one soul created by one soul and open to all
souls coming to join.
The Soul Society of Universe acting in the name of God as say word of God,
Holy Scripture of The Religious Faith in the Supreme Value of Human.
The Soul Society of Universe faithfully owns the open-soul religion as
requires divine formula of faith confession.

Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper (leader, founder) of The Soul Society of Universe

ПРОТОКОЛ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШЕВНОЇ СПІЛЬНОТИ
У ДУШЕВНІЙ СПІЛЬНОТІ ВСЕСВІТУ
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

