ОХОРОНЯЄТЬСЯ ТАЄМНИЦЕЮ СПОВІДІ
ХРАНИТЕЛЮ ВІРИ

ЗАЯВА
про участь в Українській Душевній спільноті
Я, _____________________________________________________________________ , відповідно
(повне ім’я та/або псевдонім)

до пункту 3.3 тексту Регламент душевної спільноти Священного писання заявляю про своє бажання
взяти участь в Українській Душевній спільноті (Релігійній громаді сповідуючих віру в найвищу
цінність людини), володіти нею спільно й у згоді з іншими віруючими душами за своєю доброю волею.
Моя поштова адреса: _______________________________________________________________
Мої контактні телефони: ____________________________________________________________
Моя електронна адреса (e-mail): _____________________________________________________

О

Сповідую релігію віри в найвищу цінність людини, щиро визнаю цілком істинним
Священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини (зокрема, Регламент
душевної спільноти). Вірю в себе, зберігаю вірність собі, володію собою. Декларую свій
суверенітет особистості та визнаю найвищою цінністю власну душу. Прагну
одушевляти все суще, творити Бога силою уяви, подумки спілкуватися з Богом.
Усвідомлюю свою безмежність та всеохопність. Ціную згоду, уникаю заперечення.
Визнаю істиною універсальний моральний критерій: утвердження найвищої цінності
людини є добро, приниження людини є зло. Уникаю гріхів насильства, безумної
войовничості, жадібності, гордині (протиставлення свого чужому, демонізації інакших),
індивідофобії (побоювання самотності та одинаків). Зобов’язуюся жити добром і
творити добро, дотримуватись моральних принципів, встановлених Священним
писанням, не порушувати табу, відповідно до морального принципу доброчесності
дотримуватись засад природного права, здорового глузду, Священного писання;
також дотримуватися діючого законодавства, що ґрунтується на суспільному договорі
про спільне благо, допоки таке законодавство не приписує бездумно коритися
нестерпно принизливим забаганкам владного режиму, що свавільно нехтує
природними правами людини і так спонукає до розумного спротиву свавіллю.

О

Одночасно сповідую інші релігії, віровчення ( ____________________________________
__________________________________________________________________________ ).

О
О
О
О

Прошу видати Священне писання.

О

Прошу допомогти мені оголосити декларацію незалежності від війни, документально
підтвердити продиктовану мені Богом заборону брати в руки зброю і воювати.

Прошу надсилати випуски журналу «Мораль».
Прошу видати посвідчення учасника Української Душевної спільноти.
Бажаю проповідувати релігійну віру в найвищу цінність людини.

_______________________

_______________________

_______________________

(дата)

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

При заповненні заяви у кола навпроти тверджень на знак згоди слід вписати кола. Відсутність вписаного кола означає незгоду.
Наслідком незгоди з твердженнями біля першого кола згори є відмова в участі у релігійній громаді. Заповнену заяву слід подати
Хранителю Віри, користуючись контактними даними на храмовій сторінці http://temple.org.ua/keeper#contact

