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Вих. № 630 від 14.11.2015 р.

Надзвичайному і Повноважному
Послу Французької Республіки
в Україні пані Ізабель Дюмон
вул. Рейтарська, 39, м. Київ, 01901

Шановна пані Посол!
Висловлюємо Вам співчуття.
Бійня в Парижі 13 листопада 2015 року – це великий гріх. Віруючі в найвищу
цінність людини моляться за жертв війни французької держави з терористами.
(Madame l'Ambassadeur! Nous exprimons nos condoléances. Carnage à Paris est
un grand péché. Les croyants en valeur suprême de l'homme prie pour les victimes de la
guerre entre l'Etat français et les terroristes).
З повагою,
Голова Інституту душевної релігії

Ю. В. Шеляженко

ІНСТИТУТ ДУШЕВНОЇ РЕЛІГІЇ є громадською організацією, повідомлення про утворення якої
прийнято наказом Печерського районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/01-01-11,
мета якої, відповідно до протоколу установчих зборів від 20.05.2015 р.: об'єднання віруючих громадян і
священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в найвищу цінність людини) для здійснення та захисту
прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними переконаннями; утвердження
світоглядних та моральних цінностей, етики душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці людей;
дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного значення релігійного життя
віруючих і релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації
ними права одноособово чи разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди,
відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання, утворювати релігійні організації
відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без повідомлення органів влади про
їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового
обов'язку, якщо це суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення
Божої настанови людині не брати участь у насильстві, війні та воєнізованих формуваннях і не користуватися
зброєю; пропаганда ідеї внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у складі
однієї особи порівняно з групами з 2-10 та більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та
громадських організацій, реалізація права на звернення з відповідними пропозиціями до суб'єктів
законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних переконань віруючих в найвищу
цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.
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November 14, 2015
Francois Hollande
President of France
55 rue de du faubourg
Saint-Honoré,
75008 Paris
FRANCE

Dear President Hollande:

We express our compassion.
Carnage in Paris at November 13, 2015 is a great sin.
Believers in the supreme value of human prays for victims of war between the
terrorists and the state of France.

Yours sincerely,

Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper, The Soul Society of Universe

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 self-ownership of every mind
of Universe considered as human soul in the center of all fullness of being.
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November 14, 2015
Manuel Valls
Prime Minister of France
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris
FRANCE

Dear Prime Minister Valls:

We express our compassion.
Carnage in Paris at November 13, 2015 is a great sin.
Believers in the supreme value of human prays for victims of war between the
terrorists and the state of France.

Yours sincerely,

Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper, The Soul Society of Universe

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 self-ownership of every mind
of Universe considered as human soul in the center of all fullness of being.

Yuriy Sheliazhenko
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November 14, 2015
Anne Hidalgo
Mayor of Paris
Hôtel de Ville
75004 Paris
FRANCE

Dear Mayor Hidalgo:

We express our compassion.
Carnage in Paris at November 13, 2015 is a great sin.
Believers in the supreme value of human prays for victims of war between the
terrorists and the state of France.

Yours sincerely,

Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper, The Soul Society of Universe

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 self-ownership of every mind
of Universe considered as human soul in the center of all fullness of being.

