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Skiriama Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui
ir Žalgirio mūšio 600-mečiui paminėti, taip pat
artėjančiam Vasario 16-osios šimtmečiui įamžinti

Tavo LDK strategija: 
Lietuvos Dvasios Kanonas?

Svetainėje http://www.kurybinetalka.lt/LDK/ vyksta 
Lietuvos Didingumo Konstitucijos kūrybos sąveika, 
kurios metu „L... D... K...“ įžvalgas gali papildyti 
(sugalvoti naujų ar paaiškinti, komentuoti, kritikuoti 
esamas, pateikti iliustracijas ar sukurti duotų kodų 
įgyvendinimo strategijas) kiekvienas interakcijos dalyvis.                                                                                           
(Arba savo pastebėjimus teikite kitoje skrajutės pusėje 
nurodytais kontaktais)

Interakcijos taisyklės: 
1.  Prisiregistravę http://www.kurybinetalka.lt/LDK/ 
svetainėje (prisijungimo vardas ldk ir slaptažodis ldk), 
galėsite redaguoti „L... D... K...“ gaires.  
2.  Pasirinkite rūpimą temą; „L... D... K...” įžvalgų kodai 
suskirstyti į dešimt teminių – meno, religijos, filosofijos, 
politikos, moralės, teisės, ugdymo(si), verslumo, lyderystės 
(vadybos), tapatumo (Lietuvos įvaizdžio ir lietuviškosios 
tapatybės) – grupių.  
3.  Sugalvokite naujus „LDK” kodus, t. y. parašykite naujus 
prasmingus žodžių junginius, prasidedančius raidėmis 
„L... D... K...” (ar „LKD“, „DLK“, „DKL“, „KLD“ „KDL“). 
4.  Paaiškinkite, komentuokite ar kritikuokite jau pateiktas 
„L... D... K...” įžvalgas, arba net  aprašykite jų įgyvendinimo 
strategijas. 
5.  Galite pridėti (ar duoti nuorodą į) vaizdinę įžvalgų 
iliustraciją (foto, video, schemą ir t. t.).
6.  Balsuokite už labiausiai patikusių įžvalgų kodus ir 
nurodykite tuos, kuriuos derėtų pašalinti.
7.  Dalyviai kiekvieną vasarą bus kviečiami į konferenciją 
prie Sartų ežero ir gaus reprezentacinį leidinį „Tavo LDK 
strategija: Lietuvos Dvasios Kanonas?“ (su vertimais į 
Lietuvai istoriškai reikšmingas ir didžiąsias kalbas). 



Tavo LDK strategijos kūrimo santalka - Lietuvos Didingumo Koalicija – ketino ir toliau 
sieks telkti Lietuvos Didingumo Kūrėjų pajėgas. Šios Lietuvą Derinančios Kampanijos 
siekis (pa)skleidžiamas dešimtimi Lietuvos Dvasios Krypčių, t.y. meno, religijos, 
filosofijos, moralės, teisės, politikos, švietimo, verslumo, lyderystės ir lietuviško 
tapatumo Lavinančiais Dvasią Kanalais. Visa tai kol kas  užkoduojama maždaug 
tūkstančiu LDK simbolio reikšmių, įžvelgtų apmąstant ir apibendrinant minėtąsias 
Lietuvos Dvasios Kryptis. Tokiu būdu siekiama sukurti pamatinius apmatus ar 
nužymėti Lietuvos identiteto strategijos ir skatinamo proveržio gaires. 

Jei Atgimimo sąjūdis 1988-1990 metais buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis („dainuojanti 
revoliucija“), tai Tavo LDK santalka 2009-2018 m. turėtų tapti darnaus sambūvio, 
tvarkymo(si) sąjūdžiu („kurianti revoliucija“ – Lietuvos Darnos Kelias).

Tautos identitetas yra kintantis dalykas, nuolatinės refleksijos, įsisąmoninimo ir 
angažavimosi reikalaujanti pastanga. Siekti Lietuvos Dvasinės Kilties, Lietuvių 
Dvasinio (prisi)Kėlimo(si) – vis dar mūsų tautos ir valstybės išlikimui istorinis iššūkis 
bei nuolatinė būtinybė atnaujinant orios gyvensenos, kilnios politikos – garbingo 
valdymo(si) – edukacinę misiją, keliant kilnius tikslus. Todėl Tavo LDK santalka 
ir imtųsi iškristalizuoti Lietuvos Dvasios Kanoną (žaismingą, vieningą ir galingą 
simbolinio mąstymo ideologinį užtaisą), Lietuvių Didingumo Konstituciją – 
lietuviškosios tapatybės savikūros gaires bei Lietuvos Didžiosios Kultūros 
reprezentacinį modelį. Tokiu būdu, tiksliau apibrėždami save ir aiškiau atpažįstami 
kitų, galėsime kokybiškiems pasirinkimams, kasdieniams ir ypatingiems žygiams 
susitelkti bei prasmingai sutelkti  kiekybiškai negausias mūsų tautos ir valstybės 
pajėgas.  
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