ВИДАВЕЦЬ ЮРІЙ ШЕЛЯЖЕНКО
ПРЕСА І КНИЖКИ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ НА ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ ДП “ПРЕСА” ВКАЗАНІ У ДУЖКАХ БІЛЯ НАЗВИ.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА “ПРАВДОШУКАЧ” (49608)

РЕЛІГІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ “ІДЕАЛІСТ” (68183)

Знаходимо, захищаємо правду з добрим гумором. Друкуємо листи читачів.

Щиро сповідую душевну релігію. Бог є душа. Людина понад усе.

Читайте
наші книги!
Читайте
нашу пресу!
Там лірика,
віджиги
і захист
інтересів!
І розвідки,
й новини!
Нові, старі ідеї!..
А ще – пишіть
статті нам
із думкою своєю!

АВТОРСЬКИЙ КОМПЛЕКТ КНИЖОК ЮРІЯ ШЕЛЯЖЕНКА (68726)
Ю. Шеляженко. Душа – це людина в центрі буття: ідеалістична
поезія, лірика, сатира та жарти. – К., 2015. – 152 с. –
ISBN 978-617-7088-08-9.
У збірці представлені вірші для душі, вірші для розуміння і
співпереживання, вірші для сміху, адже автор щиро вірує у
священність почуття гумору. Ці мелодійні рядки кажуть самі за себе зі
всією чарівною відвертістю: “Так краса душі, поета голос, чудо-словом
творить душу-Логос"; “Наші вірші – це спам для Бога"; “Справжня
поезія – це не поезія. Справжня поезія просто справжня"...

Ю. Шеляженко. Самоучка: ідеалістична література. – К., 2014. –
244 с. – ISBN 978-617-7088-03-4.
«Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя» – радить
людям святий Тарас Шевченко. Ідеалістична література так само
підказує, що треба вчитися жити своїм розумом і не шукати собі
ворогів, а досягати щастя та згоди з усім людством, плекаючи віру в
себе, вірність собі, володіння собою. Ніхто цьому не навчить, треба
стати самоучкою. Для допитливих і самостійно мислячих читачів з
багатою фантазією та відкритою душею.

Ю. Шеляженко. Я – традиція: ідеалістична проза. – К., 2013. –
128 с. – ISBN 978-966-97276-5-7.
Всі успіхи людства створені задумом однієї людини. Ви можете
воювати з одинаками, але традиція радісної самотності доброго
розуму житиме вічно. Ця проста істина лежить в основі творчості
київського ідеаліста Юрія Шеляженка. На сторінках книги читачів
розважить соціальна фантастика, сатира і антиутопія, натхненний
гімн суверенітету вільної душі та творчому ідеалізму одинаків,
нещадне висміювання безумної стадності натовпу та його невільників
і героїв – «соціальних істот».

КНИЖКА “ДУШЕВНА РЕЛІГІЯ” (86685)
Душевна релігія: священне писання, традиційний устрій,
моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу
цінність людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади
сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна
спільнота” Юрій Шеляженко. – К., 2015. – 124 с. – ISBN 978-617-7088-09-6.
Богослужбова література релігійної віри в найвищу цінність людини –
душевної релігії і вічного духовного руху творення Бога як людського
ідеалу через віру в себе, вірність собі, володіння собою. Для віруючих в
найвищу цінність людини і всіх, хто цікавиться та бажає оволодіти
душевною релігією, одноособово чи разом з іншими практикувати її.
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