Via LDK strategio:
Ĉu Lithuanian Spirita Canon?
Dediĉita al mil jaroj de la nomo de Litovio
kaj dudek-jara datreveno de redonado
Lithuanian sendependeco ankaŭ, al,
commemorate 600 jaroj de la Batalo de Zalgiri

Prelude
Ni, Dusetai junulara klubo «LDK pathfinders», efektiviganta la projekton «Libera Dusetai Collegium –
turnira junularo evoluada klubo», inter aliaj aferoj, estis iranta fondi union evoluigi Vian LDKan strategion,
sekve sur nia Interreta ejo http://// ni iniciatis komunan laboron krei Lithuanian Grandiozeca Konstitucio. Tio
ĉi signifas ke nia fundamentals «…К…», kiu ni disigis en , religio, filozofio, politiko, moralo, leĝo, edukado,
entrepreno, gvidantara (administrado), identeca (bildo de identeco), povis esti kompletigita kaj thematized
(t.e. klarigaj ekzemploj povis esti provizita) de ajna membro de LDKa fundamento interrilatado. Tiel, estis
efektivigita ĉe la Libera Spirita Collegium uzanta modernan IT, en aliaj vortoj, estis kreiva interrilatado kreanta
Spiritan Konstitucion de Litovia (retpoŝto korespondado, konversacioj de telefono kaj en Skype, individua
perfekteco de leteroj) sur la bazo de la teksto de Via LDKa Interrilatado prezentita sur la ejo kaj konstante
ĝisdatigita. de diĝita, virtuala (en la Interreto) kaj presita eldonon de «Via LDKa Strategio» (kun tradukoj en la
Latva, polo, Byelorussian, Ukraina, German, ) kronis ĉi tiun kolektivan interrilatadon. La plej elstaraj membroj
estis invitita al la Spirita Konferenco de Litovio (en arto, religio, filozofio, politiko, moralo, leĝo, edukado,
entrepreno, gvidantaro, Lithuanian identeco) kiu estis tenita sur 18 kaj 19 el junio en Dusetai.
Unio por evoluado de Via LDKa Strategio – Lithuanian Grandiozeca Koalicio – estis iranta kaj en la estonteco volas strive aliĝi fortojn de Kreintoj de Lithuanian Grandiozeco. Aspiroj de ĉi tiu Kampanjo, gvidanta
al interrilatado de Litovio, eldisvastigita en de spirito de Litovio, t.e. laŭ spirito-evoluiganta kanalojn de arto,
religio, filozofio, moralo, leĝo, politiko, edukado, identeco. Ĉiuj tio ĉi estas ankoraŭ estanta kodita de almenaŭ
de la simbolo de LDK rimarkita dum de la dirita direktojn de spirito de Litovio. Tiel, ni estas striving krei fundamentajn terojn aŭ fiksi mejloŝtonojn por strategia identeco kaj stimulita avancon por .
Longatempa politika striving de Via LDKa asocio (t.e. Firmigo de Popola Demokratio, Vojo de Litovio
al Harmony, asocio de Kreintoj de Grandiozeco de Litovio, movado por Restarigo de Spiritualeco de Litovio,
avanco firmiganta Lithuanian Rajtoj, Lasita fronton de Liberalaj Demokratoj, Kompanio Labori Homojn de
Litovio, Concilium de ) – mobilizi kun entuziasma sukceso- , la plej elstaraj mensoj de Litovio: klara-sighted
de arto, pastroj, theologists, filozofoj, psikologoj, sociologoj, politikaj analizistoj, kulturaj fakuloj, literaturaj kritikantoj, parolantoj, ĵurnalistoj, …) (advokatoj, politikistoj, ekonomikistoj, financaj fakuloj, potencaj
inĝenieroj, manaĝeroj, negocistoj, administraj manaĝeroj, registaraj oficialuloj…) por aliĝi penojn restarigi ( )
en Litovio, plifortigi socian , stimuli kaj laŭleĝigi popolan demokration (civila socio), loka memo-administrado (aktivaj sendependaj komunumoj) kaj evoluigi propran respondecon por utilo de ĉiu. Sekve ĝi estas grava
identigi de Litovio en la sferoj de kulturo, politiko, leĝo, ekonomio kaj en aliaj areoj (ekz. ulceretoj sur la korpo
de la socio, kiel polucio de , alkoholismo, droga dependeco, spirita idiotaĵo, fitrakto, manko de toleremo, perforto, aggression, «milito sur stratoj», korupto, malalta naskiĝo indico, senlaboreco, socia apartigo, elmigrado,
ktp.); kaj tiel elekti Vian ennovigan decidon por iniciati kaj efektivigi intencojn de , rompi trae en .
Se Movado por Resurekto en 1988-1990 estis Movado por transformo de Litovia («kantado revolucio»),
tiam Via LDKa Asocia – Vojo al Konkordo de Litovio – devus fariĝi movado por certiganta harmonic kunekzistado, wellbeing, metanta en ordo («kreanta revolucion»).

Nacia identeco estas kaprica afero; ĝi estas peno postulanta . Striving por Spirita Unueco de Litovio,
Spirita Reviviĝo de Lithuanians estas ankoraŭ historia defio konservi kaj konstanta neceso dum ĝisdatiganta
de eduka misio de deca loĝado, nobla politiko, justa registaro kaj en fiksanta noblajn celojn. Tio estas kial Via
LDKa Asocio komencus kristaligi de ( ), Grandiozeca Konstitucio de Litovio – mejloŝtonoj por mem-kreo de
Lithuanian de de. Tiel, de difinanta nin mem pli ĝuste kaj perceptanta aliajn pli klare, ni povas unuigi por kaj
unuigi ĉiuj malabundaj fortoj de conscientiously.
Ni kredas ke pro ĉi tiu (unua) kreiva interrilatado ni estas jam kapabla doni Lithuanians mejloŝtonoj asignanta specifan signifon al identeco prezenti ludeman intelektan bildon prezentanta Litovion. Tiel, ni instigas
entreprenanta respondecojn de Spirita Unio de Litovio.
Lasita nin trovi –a Spiritaj Kodoj kaj krei por Litovio Vojo al Grandiozeco por antaŭen.

Via LDKa misio:
Libera Spirita Voko
Labile Dialogocracy
Kodo Firmigo de Homaj Demokratio (Vojo, Smithery)
Unio de Litova Spirito, Resurekto de Spiritualeco
Direkto, Litovia Spirita Kanono
Litova Grandeco Konstitucio
Kampanjo Kiu estig Litovia Interrilat(ad)o Litovia
Metodo por Konkordo (deca Laboro, ordo, justeco)
Litovaj Spiritaj Kodoj Unio (movado, fronta)
de Kreintoj de Litovia
Grandeco Concilium de Spiritaj
Gvidantoj Rod (sinkomerca administrado) de partoprenantoj ĉe la popolo de Libera Dusetai
Regiono

mia Libera animo
estas diranta ridante Feliĉe
en veraĵo

           
Via LDK vizio
En am saĝeco
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lud Harmonie
en bonkoreco

Viaj direktoj de agado de LDK –
Direkto de Litova Spirito:
Artoj
Religio
Filozofio
Moralo
Leĝo
Politiko
Edukado
Entrepreno
Gvidantaro (komerca administrado)
Identeco (Litovia Bildo kaj Litova identeco)

Viaj artismaj celoj kaj de historiaj gravecoj de LDK :
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Esti Tre Interesiĝ pri pejzaĝo, korpoj
Al Kre, Kultiv harmonia pejzaĝo
Esti Tre Interesiĝ pri Kulturo
Esti Tre Interesiĝ pri Kunmetaĵo (de galaksio kaj partoj, objektoj, sonoj, formoj,
linioj, strekoj, elementoj, fragmentoj, vortoj, propozicioj, fabelo, ktp.)
Esti Tre Interesiĝ pri Coloristics
multaj Artismaj Kapabloj
Al Koncentr Atenteme
Esti Plejparte Interesiĝ pri Klasikaĵoj
Al Ten Granda Kulturo
Al Pren Indiko de Grandaj Kulturoj
Esti interesiĝ pri Lokaj Kulturoj
Multaj Egal Kulturoj
Al Atend Diaj Artismaj Kapabloj, Inspiro
Kultiv Konduto de Brulema Persono ( Laŭ Kasuo Inamori, «sininflamo», «sinbrulema
persono»)
Al Kre, Amasig la Rasp Heredaĵo (kaj heredaĵo)
Intertempaj Kulturaj Formadoj, Temporariness de Kulturaj Formadoj
Al Likvid Disintegrativeness en Kulturo
Al Limo Misformoj en Kreivo
Al Limo Artefaritaj Kontrastoj
Al Limo aŭ Likvid Superregantaj Konstruoj
Al Likvid Kontraŭkulturoj
Al Ĝu Bona Pecoj
Plezuro de Ŝanĝoj en Dinamiko
Ŝanĝo de Ornamad Plaĉ 
Al Kultiv, Kre, rimarko literaturo diskurso
Legendoj altig animo
Far Kanto Aŭskultantoj Libera
Eduk Kanto Aŭskultantoj
Kantistoj amuz aŭskultantoj
al far kantoj en patrio (“Kantoj reson en la lando” (LKŽ 7A 439); “Denove arĝento
kantoj volo fluo el via koro”; “La Litova lando elverŝ sopngs el ĝia lipoj” (7A 442))
Fald kantoj milda
Al kant lullabies al beboj
Al elsendo kvalito programoj
Al laŭdo herooj en filmoj, cinematograph
Al ĝoje rimark pri herooj, homama homoj
Kulturo inspir Litovio
Harmona kulturo de Litovio
Al kre libera Dusetai Regiono
Al konstru feliĉa ennovaĵoj
Multkoloro pallet alport ĝojo, ŝanĝoj
Ambigua implicoj amuz
Polysemic implicoj riĉig
Esti interesiĝ pri kultura labirintoj (elita tekstoj, kultura interplektanta pecoj)
Majesta labirintoj de la kulturo (de tekstoj kun multoblaj ideoj)
Diskutoj deturniĝ en labirintoj
Multtavolo pecoj eduk

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Polysemic (kun multoblaj ideoj) pecoj eduk
Al laŭdo moderna Coryphaei (al laŭdo por enlightment)
Granda literaturaj komentariistoj (de Litovio … , de la world…)
Al inspir kun bonhumora graco, laboro
Al kre bonhumora, libera dialogo
Libereco (liberigo) kre ĝojo, Zen
Al kre ĝojo libere
Libere Ĵazo kreivo
Al libere divid kreivo, intencoj
Lirike Flam Pecoj
Lumo Kunmetaĵoj de Partoj
Kreo de Labile Interkonsento
Ĉiuj estas Libera en lia(ŝia) Spirito
Al kultiv libera spirito
Glacio degel ĉiun jaron
Libera kantoj en la brusto
Spirito de libereco en kreivo
Libereco (por kreinto aŭ viro ĝenerale) similas oksigeno (por bebo aŭ vivo
ĝenerale)
Spirito de libereco upraises, milda
Libereco inspir die
Libereco igas, ke oni artisme kapabl
Libero por malkonstru artisme (en postmoderna signifo)
Malkonstruismo estas kreiva libereco
Libereco estas la brilega de kreintoj
Liberigi ĝojo en katarso
Al pura (de forĵetaĵo(j)) malsupro de pejzaĝo (riveroj, lagoj)
Kunekzistado de egal temoj
Al rest en specifaj detaloj de aferoj
Feliĉa percepto coloristics
Al evoluig coloristics de arto
Al kombin seksoj, linioj en bunta vojo
ambaŭ seksoj estas bela en ilia malsimileco
Al menci diferencoj de la ento
Al tuŝ de diverstalenteco de pejzaĝo
Al menci komplekseco de temoj, aferoj
Al menci combinability de koloreco
Tero [de beleco, bonkoreco, vera amo] alport alia
Al kreo de konkordo

Viaj LDK religiaj celoj kaj mejloŝtonoj:
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Liberaj metodoj por Dio
Vojo al Dio (e.g., M. Gandhi‘s libro “La Vojo Al Dio ”)
Subten konstanta de spirito, dieco
Al vail al enkorpiĝoj (enkorpiĝoj) de dieco
Al plenig la fiskon de Dio
Kie estas la fisko de Dio?
Al forvetur al la Dia reĝlando
Al rest en la Dia reĝlando
Ĉiu tago ( ĉiam) al atend la Dio (donacoj)
Liberaj metodoj por Dio ( metodoj por spirito, dialogoj, pardono, thankfulness…)
Io atestantoj pri ekzisto de Dio: kosmologie, Qoheletically, en Kristana vojo,
katekize, laŭ kerygma, Kristo, Komuneco, konfirmo, en katolika vojo, contemplatingly, Kenosis... (denove, tra grandega vivsperto en la homa historio, tra brilaj
personecoj, sanktuloj, instruoj de diversaj spiritaj lernejoj)
Al kontempl plejparte de Dio
Ĉiutage al demand (preĝ) la Dio
Al aŭskult plejparte al dieco
Al aŭskult plejparte al la Dio
Dialogo kun la Dio estas okazanta ĝustatempe (ekz. «est por la alia», laŭ E. Levin,
estas neniam finanta dialogo kun la alia, mi en dialogo estas Vi la servanto)
Al las la Dio parol
Estas facile aŭskult la Dio
Estas facile fido la Dio
Ĉiufoje al adoro la Dio
Al rest por la aliaj gvidlibro pri la Dio
Dio estas plena de beno, ĝojo
Dio ben ĉiam
Ni  u kolekt la Dibenojn
Lustration direkt al la Dio
Al laŭdo Dio la Fabrikisto
Flam ( forpel mallumo kun lumo) Dia sward
Dio ben kun Kristo (lia katekizologio kaj konsekro lia korpo kaj sango)
Al dank al plejparte Kristo
Al atestanto Krista spirito
Liturgio apotheosizes Kristo
Liturgio dankon Kristo
Ni rest communicants de Kristo
Jesuo Kristo estas enkorpiĝo de la Vorto de Dio (vorto, parolado, lingvo, instruado)
Liturgio alvok por Dio
Liturgio dankon la Fabrikisto
Dio volo ben korpoj
Al atestanto pri ekzisto de Dio de korpo ( La Balta Maro Dio Perkunas)
Korpo estas dia laboratorio
Diaj ĉeloj de korpo
Al frapo la sankta fajrego (“Ĉiu  animo similas frukton aŭ alia produkto, kaj nur
bongusta aŭ digestiga parto de devus esti protektita. En ĉiu animo la Dio instigis
de fajrero, kaj sole kun ĉi tiu incit ke vi devas ..i trovi kontakton. Se vi ne kontenta
kun la ekstera flanko sole, vi povas egale trovi ĉi tiu incit en bestoj, ..ejo, ŝtonoj.
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Ĉiuj bestoj havas ĉi tiu kaŝa incit, egale krimuloj, kaj se vi scias kiel vek, al revivig
ĝin, vin povas koncern ĝi, al komunik kun ĝi. La iniciatita ne vol havi rilatojn kun la
pli alte(n) la homa naturo, kun lia personeco. Li scias ke keletaĝo de la domo sole
havas raton kaj musoj, kaj volas altiĝi la suprajn etaĝojn. Malkiel ordinaruloj kiuj
estas interesiĝ pri mankoj de aliuloj, kaj renkonti nur al diskuti ĝin, la iniciatitan
en ĉiuj homoj estas serĉanta kaŝa dia incit, al konekt ĝi kun la Dia Patro kaj la Dia
Patrino... Tiel li kunlabor kun ili, kaj iun tagon, ĉi tiuj bestoj estos vizit de lumo. Jen
kiel la iniciatita kunlabor kun liaj studentoj: li antaŭenigas la dian incit, kiu help ilin
al vekiĝ – kaj studento am lia instruisto ĉar la instruisto vek ĉio estas la plej bona
en li. Kaj vi, tro, kiam vi renkontas iu, pensas, kiel malferm lia kaŝa incit – lia pli alta
sin, al help lin konekt kun Dio. Ĉi tiu estas la plej evoluigita, la plej altan formon
de amo: esti pov de konektanta sole kun la dia incit ene de ĉiu el la kreitoj, al nutr
ĝi, al (pli)fortig. Ĉikaze vi ne devas maltrankviliĝi (pri) (ke) kaj malŝpar tempon
esploranta ĝi antaŭ enamiĝ, ĉar kiu(j) incit estas pura... personeco, antaŭ ol esti
akcept, devas esti far pli prudente, kaj akcept la dia incit, bril en ĉiu besto, tuj.
Omraam Mikhaël Aïvanhov “Nutrado Jogo”)
Al evoluig dian kundalini
Al la diaj kundalini [gvidiloj, altig]
Dian kundalini liberig, ben [energio]
Libereco alport kundalini (flor en sahasrara ĉakro)
Kundalini alport beno (Shri Mataji, Kingston, 1980-11-06)
Kundalini estas la plej granda trezoro
Al adoro kundalini spirito (dum Puja)
Al kombin kun dia kreo (Shri Mataji, Pudja Divali, 2002-03-11)
Tholus romp kvankam la ŝlimo (altiĝ de ŝlimo)
Al sekv la Kanono de Dekalogo
Al sekv sanktproklamitajn dogmojn
Al sekv dogmoj kritike [post konsidero]
Alteniĝ al dogma (doktrino) Katolikismo
Atest pri ekzisto de la Dia reĝlando
[est] atestanto de ekzisto de la Dia reĝlando
Libera la Ĉielo
La Ĉielo en kampoj ( laŭ Henry David Thoreau)
La Dia reĝlando en membro (en Limbic loko)
Al konserv du direktoj (en sacral kaj tera vivo)
Al teno je kun kaj gamboj (e.g., spirita kontento kaj materialo pozicio en Sahaja
jogo «estas ekvilibra»)
Dio direkt sorto (historio)
Divid sorto kune
La Vorto de Dio enir vivo
Dia logiko en la kosmo
La mondo farita de la Dio estas ĝoja
Dia metodo por feliĉo
Сaritas don riĉeco (caritas – Lat. La amo de Dio)
Estas Dia graco en ĉiu 
Elipso estas las en rutina (Evangeliisma) ( loko al sent amo al la Dio iam ajn, ie
ajn)
Al atend la dia invito
Spirito estas plena de ĝojo, libereco, feliĉo
Al rest ĉe la kanalo de spiritualeco
Libereco (estas don) al altig, altig spiriton (“..La liberecon don al vi tiel, ke vi fariĝ
spiriton...” vid http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/tyros_zinios)

75. Al lullaby, indulg, evoluig spiriton – [ la propran internan kaj aliaj] de infano (“Vi
estas patrino pritrakt herthe bebo, tio estas via spirito ”. vidi http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)
76. Dion ben eventualaĵo, kontingento specificity, rutina
77. Dio ben ĉiu (temo, formado, ..ejo, besto, homo)
78. Dio ben en vojaĝado
79. La nobla estas benis de la Ĉielo (“Dieto estas unu el la formoj de koncepto, kaj amo
estas unu el la formoj de nutrado. Sci ke vi estas respondec pri kiu(j) vi metis en
via partnera tutkore. Ĉio alia ne grava. Se vi estas kis via karul(in)o kiam vi estas
malfeliĉa, sin stern, al fine sent vi pli trankvila – estas krimo ĉar tiutempe, vi don
ĉiuj viaj malpuraĵo al ŝia. Ne elekti ĉi tiu momento. Amo iu vi deziras, kison iu vi
deziras, sed nur kiam vi havas elegantan en via tutkore ĉio plej bona, kaj poste
vi povas liveri vian amatan est, la amo, ĉio ke vi havas amasigitan, ĉiuj plej brilaj
aferoj. Sole kun ĉi tiu kondiĉo la la Ĉielo ne estos puni vin. Eĉ se homoj kondamni
vin, la Ĉielon favoros vin. “ Omraam Mikhaël Aïvanhov “Nutrado Jogo”)
80. Al ben unu ento
81. konfesprenanto ben (am, respektoj) la kre mondo (“Ven la epoko, kiam ĉiu  fariĝ
pastron al si en la okuloj de la Eterna. kleriko estas othe ne kiu kompren Dia kreo,
am kaj respektoj ĝi”)
82. Al ben ĉiutage
83. Al ben la pano ĉiutage
84. Pastro ben pano (“Ĉio depend de la konscio ... Kiam vi konsci tio Dio havas met lia
vivo en la manĝaĵo kiam vi manĝ, vi estas pastro beno la pano kaj vino, kaj ĉiutage
dum ĉiu manĝo vi konekt kun la dia vivo.” “Tro alportanta eminenteco oblato ni plene
malhavigi (al) la manĝaĵo valoro kaj forgesi ke ĝi ankaŭ povas konekti nin kun Dio.
Do tie ĉi mi estas hodiaŭ malfermos viajn okulojn kaj diri al ke la manĝaĵo ankaŭ
estas sankta kiel Dio havas preparitan la tutan naturon de ĝia quintessence. Do,
far la pastra beno havas multe almeti? Ĝin povas nur helpo al malferm la vojo”.
Omraam Mikhaël Aïvanhov “Nutrado Jogo”)
85. Al ben la Dio de alia viro, en alia viro
86. Al plejparte ben la batalado, la kre, la kontemplanta
87. Al ben ĉiu malavare
88. Al ben Dusetai regiono
89. Dusetai laŭdoj liturgio (leiturgia – Gr. ŝtatoficistaro, publika laboro)
90. Las Dusetai vigl (kun beno, bona dezir)
91. Las konkordo reg
92. Las dieco altiĝ

Viaj LDK filozofiaj celoj kaj de historiaj gravecoj:
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Al gravaj demandoj
Al kompar du ekstrema
Al kompar implicoj de paroj, diads, dikotomioj, dilemoj
Al kompar proneness al konflikto de paroj (membroj, vidalvide de, antagonismoj)
Al kompar kontrastoj inter aferoj, temoj
Al kompar polysemic kuntekstoj
Al kompar grandaj konceptoj (grandaj pensuloj)
Al kompar spiritaj kulturoj (de la metodo de comparativism)
al kompar (analiz) tema varia (tio estas ŝanĝ karakterizaĵoj de situacio)
Esti tre interesiĝ pri kriterioj
Al certig kvaliton de donitaĵoj ( la elektitoj metodo determin kvalito de
donitaĵoj)
Labile konstelacioj de aferoj, temoj
Al korelaci temojn, leĝojn flekseble
Al laŭdo koherecoj de temoj, aferoj
Al likvid dekadencaj konceptoj, kategorioj, lingvoj
Al likvid disintegral komunikaĵo
Al likvid devaluto de la kulturo (valoroj)
Al likvid multvorteco en kritiko, parolado
Al las multvorteco en kreo (improvizo)
Homoj kaj literaturo «miks», «senmisterig» implicojn, norman paroladon (vid,
Lyotard J. F. “Postmoderna stato”, sekcio Lingvo ludoj)
Al sekv negoceca kunteksteco
Al alteniĝ al konkordo ĉiam
Laconic demandoj por diskutoj
Kritiko ten distanco
Ekstreme negoceca kritiko
Al kritik supraĵaj aferoj
Al evoluig malmask, malkonstru kritiko
Al evoluig rekonstruon, elokventecon de diskursoj
Al evoluig en batalo por bonfarto de disputoj
Logike konsekvencaj paroladoj
Prezenti rebatargumentojn logike
Al senmisterig konceptojn logike
Al demythologize parolado logike
Al dokumento enhavo (faktoj) logike
Al kunordig enhavon, kuntekstojn logike
Al konstru logika konkordo
Kriterioj por logika konsekvenco
Al ĉarmo kun logikoj de prezentado
Al konstru [internaj] disciplinaj logikoj (ekz. detal io)
Grandega (larĝe) implico kampoj (“Perfekta ekzemplo de senscia, religia, ideologia, etna aŭ kultura simbolo tir tre larĝe kampo de implicoj, si est la centralizanta
potenco de “Nebulozo” de tiuj fenomenoj. La denotative funkcio de simbolo estas
apenaŭ hav graveco ĉi tie ĉar ĝi lud rolo de konekto de malsamaj tekstoj aŭ valoroj, estas speco de koncipa meznivela”. Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai 1999, p. 47) 41.
Kontinuumo, kunekzistado, konkurso de egal diskursoj
(“Sekve, postmodernismo malakcept iu privilegia metodo por ..i parolado, pens kaj

42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

konduto, unika pozicio, aŭ la sola ebla instigo”. Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių
voratinkliai 1999, p. 80)
Al kultiv linia determinismo (en natura, sed ne sociologiaj fakoj, humanismaj sciencoj)
Al demando, kritik linia determinismo (“Natura Scienco trakt eventoj kiel sinsekvo de faktoj. Simile, estas provoj interpreti la socian kaj la imagpovo sferoj.
Ĉio ĉi distordas la konon de la publika sfero, ĉar abstraktoj estas el la difektoj
de mensaj strukturoj, transform ilin en ..n linia sistemo de antaŭvideblaj fenomenoj”. Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai 1999, p. 120) Al dinamika
komplekseco (“Dume, Soros, sur bazo de la Ilja Prigogine-a evoluigita teorion de
komplekseco (synergetic), perceptita la malferm socio kiel malstabila, sinorganiz, ĥaosa evolu  sistemo. Ofte, la dinamika komplekseco de ĉi tiu  sistemo estas
asociiĝ kun tutmondiĝo teorioj.” Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai
1999, p. 116. “ Kredo je liniaj teorioj historiismo, holism, konfido publike prognozoj
antaŭenig reciprokan incomprehension, fragmentiĝon de politikaj aktoroj, ĉar
eventoj en kiu ili partopren, ne sekv unu post la alia, tiel atend. Politikistoj si estas
praktike aŭ teorie, pli aktive partopren ĉi tiu procezo, ili havas iliajn rolojn kaj distordi eventojn de estiganta antaŭ de neliniaj sinsekvoj. Ili estas analizita de teorio
de ĥaoso evoluigis de Prigogine (alie nomata la sinergio, aŭ komplekseco teorio), kie
grava rolo estas lud de fraktaloj, bifurcations kaj aliaj similaj eventoj” samloke p.
120-121)
Ĉiu estas legitima ero [de la Universo] (e.g., vid Raoul Girardet “Politikaj mitoj kaj
mythologies” p. 212)
[la Universo] estas n determin kunlaboro de aferoj (e.g., vid samloke p. 213)
Al konstru labile interdisciplinarity
Legitima kompleksa de disciplinoj
Legitimaj klasifikoj de disciplinoj
Al pravig [unuig de apartaj filioj de scienco en] interdisciplina kompleksa
Al pravig dinamikajn konceptojn
Al pravig gravajn kategoriojn
Al pravig konstantojn de aferoj (principoj, post, aksiomoj, leĝoj)
Al pravig sendubajn kategoriojn (difinojn de kategorioj)
Al pravig temon enketilojn
Al ten gravaj, moralaj kategorioj
Al atestanto ekzisto de grandaj konstantoj (valoroj)
Al evoluig pro morala parolado lud
Egal parolado lud de partoprenantoj
Flekseblaj, malfacilaj konceptoj
Labile, logike neŝancelebla ŝanĝo
Logika, morala cosmarchy
[Eroso:] Logikoj (vero) – Moraleco (bonkoreco) – Kalokagathia (beleco)
Al kre (poezia) logika (teorio) labor (praktiko)
Intencoj estas prilabor kun vorto ( Kion vi volas)
[mian] Vorton [de ] Usono estas kre kaj amasigita [sekve] de spirita parolado
Logikaj donitaĵoj konstruoj
Labile kombinaĵoj de aferoj
Al konstru lokaj determinismoj
Lokaj disciplinoj reg
Conventionalized lokaj disciplinoj
Al demando lokaj disciplinoj (e.g., nova vizio kontraŭdisciplina leĝo de М. Foucault)
Al ten kategorioj de multo ( laŭ J.-F. Letard)

74. Al ten multilanguage kodoj ( laŭ Wolfgang Welsch)
75. Al ten duobla kod ( laŭ Charles Jencks)
76. Al ten deturniĝo kaj konverĝo ( Laŭ J.P. Guilford, kiu, difin la kreiva pens, dir tio
en kreo, la integrigo de konverĝa (logika, sinsekva kaj linia) kaj diverĝa (integra,
intuicia, rilata) pens estas grava.)
77. Kondiĉe dinamika alternation [de vidalvide de]
78. Determin dialektika batalo
79. En logika dialektiko vojo ( Sur bazo de Platona teorio, “Ideoj loko atingita tra
dialektika logiko: tra analizo de konceptoj kaj tra altiĝ de aparta al ofta thigs.
Jen kiel la esencaj strukturoj de la mondo estas kompren”, vid Arūnas Sverdiolas
“Kultūros filosofija”, 2007 Vilno, p. 12)
80. Krizoj efektivig haltopunktojn
81. Sorton estas form iumaniere
82. Sorto estas interesa ĉe vojkruciĝo
83. Comparativeness de faktoj de sorto
84. Sorto estas n determin komplekseco [de naturo kaj kulturo]
85. Sorto estas  n determin kreivo [de personeco]
86. Mortiga la Reto en la nuna
87. Al limo partopreno en la Reto
88. Relative dinamika ŝanĝo
89. Tempo estas dinamika konstanta
90. Produktivo de tempo en ŝanĝoj
91. Tempo en la nuna (en tema atento) ŝanĝoj, akumul, constellates
92. Tempo estas la sorta konstanta
93. Intertempe don korpo
94. Al ten kritika atento (al moderna mondo)
95. Al stato diagnozo de la aĝo
96. Al flor en la spirito de la aĝo
97. Aktuale feliĉo estas ata kre, akumul, form, kristaligita
98. Tavoloj da feliĉo en la nuna
99. Feliĉo estas konkorda de kre mondo
100. Al don feliĉo al aliaj
101. Al ten la koncepto de donaco (al akcept onies vivo kiel donaco, esti dankema pro kio
vivo don vi)
102. Libereco estas granda quintessence
103. Libereco estas grava kriterio
104. Libereco estas konstanta de spirito
105. Libereco estas la metodo por i la granda
106. Alta estas la prezo de libereco, prezo de libereco estas alta
107. La spirito de libereco ĉe vojkruciĝo ( en okazo de respondec elekto)
108. Granda libereca vojo 109. Kulturo de spirite libera homoj ( Laŭ F. Nietzsche –
“Provansal kulturo”, vid Ecce homo p. 106-107)
110. Libera (kialo) danke al aliaj
111. Libera (celo) por aliaj
112. Libertempo estas agord forko de spirito
113. Ĝi nur rest al ĝu kunekzistado [de dialogo de la thanksgiver Dasein]
114. Ĉiu estas dankema al sorto (amor fati – lat. Amo al onies sorto)
115. Temporality estas plena de ĝojo
116. Ĉiu estas ĝoja kun onies sorto
117. Sorto estas kre en la nuna
118. Al rest [organika] peco de la universo (de naturo kaj kulturo)
119. Al harmona coevolution (al ten la strategio de konsekvenca kaj harmona evoluado)

Viaj LDK moralaj celoj kaj mejloŝtonoj:
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Ĉiutage estas bonan tagon
Grandaj intencoj
Tre disciplinaj intencoj
Al legitima kulturo de dialogo (subten de filozofio de dialogo Mivi)
Al tre kuraĝe batalo, parol, kre
Al tre honeste konkurs, ŝanĝo
Al aŭskult tre atenteme
Al aŭskult tre dankeme
Gratefulness ĉarmoj plej
Al ten konkordo kaj unuanimeco konkorda
Al likvid dissonance en parolado
Al gajn de nobla laboro
Morala vojo gajn (estas benis)
Al ten morala vojo
Al evoluig, laŭdon noblajn virtojn
Al evoluig virtojn diligente
Al evoluig atenton al intencoj
Al evoluig atenton al aliaj
Al atent ĝustatempe
Al evoluig sinkaŝemon kaj modesteco
«Ĉiu bastono havas du fin»
Al likvid demonaj ruzoj
Al likvid draconic intencoj
Lucifero agoj en detaloj (“Diablo kaŝ en detaloj”)
Al noble forig libido
Al kritik degenero de seksoj
Al kultiv konkordo, dialogo de seksoj
Al rest konvene pacienca
Spirito foje (enromp iuj)
Romp ŝanceliĝ, ŝanĝojn spiriton
Paciencajn homojn estas malsevera kaj harmona
Al rest herooj en rutina
Al ten gravaj kriterioj
Al ten grandaj intencoj
Al observ gentlemanlike ĝusteco
Al laŭdo kun gentlemanlike kompliment
Al sufer angoroj en sorto
Al dren la taso de grandaj angoroj (post Jesuo, Friedrich Nietzsche, Hermann
Hesse)
Letargio, malĝojo pliig krizon
Al ŝancel letargio, malĝojo kun instigo
Al ŝanĝo malĝojo ĝoje
Libero por far erarojn
Al likvid grandaj eraroj
Al atestanto kulpo kuraĝe
Ĝojo (espero) Spiritualeco (kredo) Kreivo (amo)
Feliĉa menso Ĝoja volo Nobla koro
Feliĉaj pensoj Donacemaj agoj Varmaj sentoj
Libera pens Kuraĝa konduto Pacienca amikeco
Noblaj homoj estas libera kaj kuraĝa
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Libero por forig korpon [kaj animo] (tio estas si)
Ĝojo upraises spirito
Libereco estas brileta spirite (kun beleco, bonkoreco, vero)
Freethinking Alta spiritualeco Donacemo
Al don libero por intencoj (al koalicio de koro, menso kaj spirito)
Estas ĝoja kaj facila en demokrata firmao
Pasia animo de ĉiu 
Al degel glacio de komunikado
Glacio estas degelita de pacienco, donacemo, bonfara amo
Al halt diskriminaci aliajn, (kiu) malsam vi, stranga
Al don aliaj libereco
Al salut tiuj, kiuj ago alie
Al kondut konvene (Sekv la “Thigs tio rilat al individua”; “ Ne rest, est honesta, ne
dezir tro, ne malpacig al aliaj, esti agrabla al homoj...” – vid Kazuo Inamori Filozofio
De la vivo, p. 84-85)
Al observ malpermesoj ĝuste
Al sekv la metodo por i dialogo
Carillon spontaneaj dialogoj
Kre dialogo Laïcité (etiko konduto rilate al la alia, kiu, laŭ E. Levin, estas mistero
Al riĉig duoblajn kontaktojn
Al don, alport feliĉo al alia, aliaj
Al far aliaj feliĉa
Ĉiu estas feliĉa kaj ĝoja
Feliĉo estas efervesk super
Al fariĝ feliĉan foje ( laŭ F. Nietzsche – “al sent ne historie”)
Al kre feliĉo en Dionysian vojo (vid F. Nietzsche Ecce homo, 2007, p. 127-128)
Feliĉo havas multajn erojn
metodon por granda feliĉo
La feliĉa montr dankemo specife
Ĝi igas, ke oni bonhumora al dank al specife
Al elligiĝ de komuna partopreno
Al liberig (“ Tial mi vol (ke)” – Zoroastro) la don malĝojoj (vid F. Nietzsche Sekve
Parolis Zaratustra, DUAN, “Sur savo”)
Al dank al onies steloj ĉiam
Al ennoble la restanta(j) tagoj por nobleco de la restanta(j) tago
La restanta(j) parto estas kundalini (“Kaj nun la cetera parto de estas konscio, nia
Kundalini vekiĝo”; vid http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)
Al grimp la monteto de moraleco (la ĝustaj valoroj)
Al sekv la morala vojo
Amasigo de bonfaroj
Sorto estas atento, faroj, ĝojo rilate al aliaj
Al aŭskult la leĝoj de sorto
Gajn (perd) en justa batalo
Gajn (perd) en [Olimpika] Spirito Kune
Ĉiusemajna libera tago
Kio estas libera tago por?
libera tago estas por firmigo, nobleco, kontemplado
Al dezir grandaj intencoj
Al dezir omnifarious sukceso
Ĉiufoje al dezir bona kaj konkordo
Las ĉiuj fest
[elkora] Lotuso estas ĝoj por ĉiu (ĉiu konsci animon)

Viaj LDK politikaj celoj kaj mejloŝtonoj:
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Ŝanĝo de intertempa dominancy
Al legitima dialogocracy (Partio demokratio – demokratio de unutago balotadoj,
anonimaj balotantoj –.u ŝanĝo dialogocracy de asociaci civitanoj, tio estas reprezentantoj en la potenco strukturoj (parlamentoj, surir ..n, registaroj, ktp.) devus esti
delegita (kaj, se necese, iam ajn anstataŭ..) ne de partioj, sed asocioj de civitanoj
klare deklaranta ilia profesia aŭ alia certa intereso de iliaj aktivaĵoj kaj, proviz la
nombro de mandatoj estas limig, unuig en certaj lokaj komunumoj) 3.
Vivu  demokratio (“Dharmocracy” – Deca, Harmonia komerca administrado)
Cosmopolitism de liberala demokratio, al garantio kosmopolita demokratio
Al obe demokrata kodo
Al evoluig demokration, kunlaboron
[speciale] Kultiv liberala, laborite doktrino ( laŭ Jesaja Berlino, [socia] liberalismo – las doktrino)
Al kultiv liberala demokratio
Firmigo de liberala demokratio
[al paŝo ] sur n la metodo por i liberala demokratio
Al forig malhelpojn survoje al demokratio
Al likvid diktatoraro
Al kre libera demokratio
Al kompar ĝusta kaj las
La maldekstra flanko de liberala demokratio
La Ĝusta demando egaleco
Al kritik, demando la Libervolisto Ĝusta
Al demokratie kultiv, ennoble (en)egaleco
La maldekstra adoro libereco, Libereco estas brilega por La maldekstra (Vittorio
Foa diris: “Libereco fariĝ la plej forta fonto de inspiro de ĉi tiu (20a)”)
Liberala demokrata komunikado
Al kre, laŭdo, ennoble homaj demokratio
Konvena homaj rego
Homoj demand [politikistoj, gvidantoj] demandoj, antaŭsend intencoj 2
Al parol en la homaj diskurso
Al limo superreganta parolado (de politikistoj kaj amaskomunikiloj ( (Z. Bauman)
Al Limo Malpermes Rego (ĉi tiu estas la bazaj principoj de potenco)
Al likvid parolado kaj categoricalness de demagogoj
Al limo spirito de konformismo
[Antanas] Kulakauskas multe evoluig (en civilulo vojo) 3
Leonidas Donskis ennobles (en civilulo vojo)
Darius Kuolis evoluig (en civilulo vojo)
[Vladimiras] Laucius estas granda komentisto (politika observanto)
Al kompar intencoj de delegitoj
Esti interesiĝ pri demandoj de legitimeco
Al far Litovio ŝanĝo
Al (pli)fortig Litovian grandecon
Al canalize Litova demokratio
Demokrata krizo en Litovio ( laŭ Antanas Kulakauskas, Leonidas Donskis, ktp.)
Ordinaraj laboristoj ( laborsindikatoj) firmig en Litovio
Socioj (ne neregistaraj organizaĵoj) firmig en Litovio
Libereco por prospero, Ni estas prosper pro libereco
Ni estas batalado por libereco

43. Prezo de libereco estas granda, Granda estas la prezo de libereco
44. Liberaj herooj estas nobla
45. Libera principality de Dusetai (en la loko de Sartai lagoj) (signifo kultura unikeco)
46. Al legitima malcentralizo de la regiono
47. Libera Dusetai komunumo (urbo)
48. Al altig popolon de Dusetai
49. Liberaj homoj prosper en Dusetai
50. Ni estas atend sampatrianoj en Dusetai (iliaj korpoj, ilia intelekta, morala kaj materialo ĉefurbo) 51. Al certig diskutojn en vilaĝoj
52. Lobbyism proviz ĉefurbo
53. Al far ŝanĝoj en lobi al vojo (norma, politika, laŭleĝa)
54. Al intertrakt en la flanklinioj en lobi al vojo
55. Al intertrakt flekseble de komunikado kaj kunlaboro
56. Al las ordinaraj laboristoj kunlabor
57. Libera intime komunikiĝ de ordinaraj laboristoj
58. Al kombin en pli grandaj koalicioj
59. Al sekv kolektiva disciplino
60. Al dezir kunordigo de laboro
61. Deziranta al laboro atinganta interkonsentiĝo
62. Al laŭdo konvena interkonsentiĝo
63. Al ten ambaŭpartia, plurflanka constructiveness
64. Estas bone ..i labor skipane
65. Movado, fronta de malrestrikt homoj (freethinking, filozofoj) spiritaj homoj (pastroj, kredantoj) kreintoj (projektistoj, artistoj)
66. Interkonsento de Liberalismo ()Socialdemokratio de Konservativismo
67. Unio de liberaluloj, ()socialdemokratoj, konservativuloj [por Litovia, Eŭropa Unia,
monda bonfarto]

Viaj edukaj LDK celoj kaj mejloŝtonoj:
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Libereco kaj egaleco de spirito (beleco, bona, vera amo) en kulturo
Konstanta de libera kaj bonhumora spirito (konsonanco de beleco, bona, vero en iu 
konstelacio)
Collegium de homaj spiritualeco (artisma, religia kaj filozofia edukado)
Ni estas fortig Litovian grandecon de establ de ĉies grandeco
Kulturo de egal dialogoj, al kultiv egal dialogoj Mivi
Libera Dusetai Collegium (neformala evoluado de junularo kaj plenkreskuloj)
Libera Dusetai loko studo
Libertempo altig kulturon
Al laboro artisme ĉe libertempo
Al ekzerc en diversaj aferoj
Al ekzerc en diversaj lokoj
Multaj evoluado eroj
Al evoluig komercon komunikadon
Evoluadon estas ankoraŭ progresanta pro enketiloj
Al evoluig en dialogo kluboj
Al evoluig de montr konstelacioj
( Laŭ Berta Hellinger; vid www.konsteliacijos-d.lt)
Al evoluig pro granda kvalito
Evoluado estas ankoraŭ progresanta pro spiritaj konstantoj
Al evoluig kulturon de delikateco
Al evoluig pro valoraj polydimensional konceptoj
Al evoluig pro diversaj kanonoj (stiloj), kuntekstoj
Al evoluig trud maskoj (sociaj roloj)
Al evoluig pro konvenaj maskoj
Al evoluig grandecon kaj nobleco
Al evoluig spiriton kaj korpo
Al manovr inter spirito kaj korpo
Al kompar cardiodynamic parametroj (de koro, ne nur fizika, sed ankaŭ emocia)
Al las kvalito partikloj en si (“Homa ŝanĝo estas neebla, se li os ne ricev nova, pli
supera kvalito partikloj. Sekve dum manĝoj ne sufiĉas, ke resti silenta – ni devas
plenig ĉi tiu silento kun la plej noblaj pensoj kaj sentoj. Tiame la silento estas tiel
potenca kaj magia, ke en si mem estas produktanta ĉiuj elementoj necesa por niaj
subtilaj korpoj. Silento ne est-as malpleno, la vakuo ne ekzisti en naturo: ĉio estas
plena de fortoj, materialoj, eroj, ĉiam pli pli pura kaj pli subtila, ju pli ni suprenir
al pli altaj sferoj. Ĉi tiu silento estas potenca kaj magia – estas neelĉerpebla fonto
de riĉeco, el kiu ni povas tir”. Omraam Mikhaël Aïvanhov “Nutrado Jogo”)
Al ĝoje evoluig korpon
Al maĉ tre atenteme
Al evoluig harmonan spir
Al far ĝustatempe: eksvalidiĝoj, copulation, ir al necesejo
Dopamine pliig libido (seksan allogon, ĝojon)
Ĉiutagan konsumon de pano (kruda grajno) evoluig (cerbon)
Hepaton dieton (ĉiu 10-14 tagoj) evoluig (cerbon)
Al evoluig spiritan doton
Al evoluig en spiritaj direktoj
Al evoluig spiritan sinregon
Al evoluig koncentriĝon de atento
Al evoluig regon de atento
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Diligenta laboro evoluig
Al evoluig spiritajn kontempladojn
Al evoluig bonfaran spiriton ( amon al la najbaro)
Esti tre interesiĝ pri kundalini
Al ten kundalini en atento
Al evoluig kundalini-a spirito [de energio]
Brul kun kundalini-a flamo
Kundalini brul malsanoj, malsano
Al manovr en nuna kundalini (“... Vi povas ĝiradon la Kundalini, sed ne via spirito”;
vid http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)
Spirito evoluig en kolektiva
Al evoluig spiritajn kulturajn studojn
Jodo(tibion)shu antaŭe spirite evoluigitajn (Darmojn, Jnana, Tao, Jodo shu, Zen,
dervishes, druids…),
Al evoluig kun Daoism kaj Confucianism
Al evoluig la spiriton de kritiko
Al liberaatent fido la Dio
Las dogmoj, doktrinoj est pridemand
Libera sekto de doktrino
Dao estas liberig de atendoj
Libera kre mondo de Dao
Coryphaei evoluiganta spiriton: Konfuceon, Jesuon Kriston, Clemens Alexandrinus
kaj Clemens Romanus, Cyril de Aleksandrio, Clare de Asizo, Katarina de Sieno,
Casimir, Jean Calvin, John la Baptistoj, Johannes Kepler, Soren Kierkegaard, Immanuel Kant, Teresa de la infano Jesuo, Pranas Kuraitis, Faustina Kowalska, Paul
Claudel, Karl Barth, Karl Jaspers, Krishnamurti, ichel Kvist, Ceslovas Kavaliauskas,
ktp.
Spirito evoluig kuntekste: en Confucian, karmic vojo, de kundalini energio, en Krishnait vojo, de Kojiki, koans, Kami, kaukami, qurqu, Quetzalcoatl, cabbala, en kosmologia vojo, Qoheletically, en Kristana vojo, laŭ Kohl, en Katolika vojo, en Calvinist
vojo, en Kvietisma vojo, en Pli_anto tertremo vojo, kontemple, koncipe, en Kenotic
vojo, ktp.
Kion edukado don al ni: Libroj, kursoj, konsultoj, kolokvoj, konferencoj, kluboj,
komunikado. Pacienco, noblaj people
Metodoj por evoluado: Kursoj (regula trejnado), konsultoj (konsilo de specialistoj), kolokvoj (diskutoj de certaj temoj, raportoj), rememoroj (renkontaĵoj antaŭ
gravaj eventoj), komunaj provludoj (kun akompano), “Bor” (individua laboro)
Esti tre interesiĝ pri libroj
Al evoluig pro grandaj libroj, Grandaj libroj evoluig
Al evoluig en disciplina vojo pro libroj (al leg libroj regule)
Al evoluig pro granda kvalito
Al evoluig pro vojoj kaj direktoj de intereso
Al evoluig pro grandaj lingvoj (artisma, religia, philosophic, scienca)
Far erarojn evoluig
Al ekig laŭ la granda vojo
Al ekig al granda vojaĝado
Al grimp la kresk de spiritualeco
Al grimp la ĉiela ŝtuparo
Spirita kadro subten (kadro de spiritaj valoroj)
Al formo spirita komb
Grandaj batalantoj, kreintoj gajn
Al pren indiko de granda, majesta coryphaei

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Al ĉeest kolokvoj, konferencoj, diskutoj de socioj
Liberaj konsultoj de partoprenantoj
Al ten kaj evoluig paroladon morojn (stilojn, teologiojn, metafizikon)
Al sekv la grandaj parolantoj (artistoj, pastroj, pensuloj)
Parolado lud, kodoj, kanonoj, lingvoj demark pravigo [scio]
Al sekv kriterioj de (bela, speco, ĝusta) plej granda tre spiritaj homoj
Al evoluig pro moralaj intencoj
Ni u divid intencoj por evoluig
Al evoluig donacemon rilate al aliaj
Al evoluig atenton al alia, aliaj (“Atentemo al aliaj opinioj, valoroj de malsamaj
sociaj grupoj, far la mondo procezo de senfinaj intertraktadoj, kompromisoj, kiu 
estas nealloga al la okulo difektita de malplena okcidenta, sed ĝuste ĉi tiu moviĝo
povas ating paco kaj toleremo.” Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai
1999, p. 11)
89. Al trajno por la Granda Milito ( laŭ F. Nietzsche, ĉi tiu estas por «retakso de siatempaj valoroj, vidi F. Nietzsche Ecce homo, 2007, p. 130))
90. Al evoluig verajn intencojn
91. Al evoluig kuraĝe kaj en altaj humoroj

Viaj LDK entreprenemaj celoj kaj mejloŝtonoj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Libera laboro por ĉiu
La aĝo postul kiam, kie, kio, kiel, kial
Al far ŝanĝoj ĝustatempe
Al kultiv tero ĝustatempe
Al rikolto ĝustatempe
Al aro doto ĝustatempe
Al limo amasig(ad)o de aferoj
Al ten al ĉiutaga rutina, planoj de tagordo
Al atend donacema firmao
Al rest en impona firmao
Al rest pro la aliaj
Counteragents divid pren (profit)
Al divid kvanto logike
Privilegioj (elekteme « de la supro») kaŭz degenero de kolektiva
Privilegioj (pli)fortig konformismo
Al garantio kvalito de laboro
Al evoluig kvalito de aferoj, laboro
Kreiva laboro evoluig
Kreiva laboro alport ĝojo kaj liberig
Est-as feliĉo al laboro kreive
Est-as feliĉo al batalo en (kunlabor kun kio? Kontraŭ kiun?)
Nivelo pro kvalito
Al kompar partoprenantoj de kvalito
Al ten al distribua kvalito (avantaĝo de potenco aŭ kvalita avantaĝo (en rapido,
kapacito, amplekso), strebas por certa kvalito kiel celo en si mem («pli», «pli rapida»…) «puŝ for» aliaj («perdintoj») devus esti anstataŭ  kun distribua kvalito ten
certa ekvilibro, proporcio, konkordo ĉie esti atingita de kunlaboro, subten, instigo,
agnosko de valoro.)
Al konkurs en kvalito
Al pren indiko de plej grandaj konkursantoj
Liberala kapitalismo superreg
Liberala demokratio Kapitalismo
Al malmasko kapitalisto malsanoj, malmasko sovaĝa kapitalismo
halt freneza konkurso
Krizo forpren al de util al
Krizo estas akompan de melankolio
Al gajn plejeble
Al premio laŭreatoj noble
La restanta(j) dispono estas por bonfarado (post kontento de onies necesa kaj konvena bezonas estas nemalhavebla al proviz la restanta(j) nemoveblaĵo(j) al helpo la
senhavuloj)
Esti okupiĝ pri bonfarado
Donacoj far ĉiu feliĉa
Al garantio prilabor komputiloj
Al laboro pacience por Litovio
Al labor por prospero de Litovio
Al certig ĉefurbon de Dusetai, kampara evoluigo, agrikulturo, agrotourism
Gaja feriejo de Dusetai
Al riĉig kamparan socion de Dusetai
Esti okupiĝ pri bonfarado por kampara socio de Dusetai

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Estas bone i labor en vilaĝo
Al kategorie malpermes uzuro por ĉiu ( persono, banko, ktp.)
Estas malpermesita al praktiko uzuro en komerco
Kapitalistoj, kompanioj rab (al) homoj
Al halt adorkliniĝanta al bienuloj (oligarĥoj, monopolists)
Al likvid diktatorado de ĉefurbo
Al ten komercaj intertraktadoj
Al intertrakt prezo
Al afero pograndaj aĉetantaj kartoj
Al kovrilo elspezoj kun valoraĵoj, Valoraĵoj pro elspezoj
Al nivelo debet kun kredito 56. Ekvilibro = Debet – Kredito
Libertempo pliig ĉefurbon
Al dezir industriousness ĉiutaga
Por bonhumora kaj evoluiganta ĉiutagan laboron
Al dezir kreiva industriousness
Estas malfacile al penlabor ĉiutage ( kun ĉiuj onies forto)
Sorto estas donacema al la pacienca
Al subten labor kreintoj
Libera ĉiutaga labor
Al las ĉiuj laboro
Al pren laboro super ĝoje
Bonhumora laboro estas nobla
Estas feliĉo al laboro noble
Al ben nobla laboro
Por hav io las:  

Via LDK gvidanto celoj (komerca administrado celoj)
kaj mejloŝtonoj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Metodo por grandeco
Dialogocracy de gvidantoj
La gvidanto estas kron (e.g., Mindaugas)
[en 13A – 16A c. En Litovio] Grandaj Dukoj estis gvidantoj
[en 16A – 17A c.] Dubingiai dukoj estis gvidantoj ( de la Radziwill familio)
Gvidantoj canalize spirito [socioj, komunumoj, grupoj]
Granda Kristo estas gvidanto
Kristo estas gvidanto por du mil jaroj (en Okcidenta civilizacio)
gvidanto labor por aliaj (serv – “furiozaj futoj” – gvidantaro)
Gvidantoj propono amikeco
Gvidantoj kunlabor
Gvidantoj kunlabor kun kvalito
Gvidantoj dank al aliaj
Gvidantoj kunordig harmone
Gvidantojn konsult malavare
Gvidantoj firmig partoprenantojn
Gvidantojn kontrol laboro, Gvidantoj estas kontrolistoj de laboro
Gvidantoj parol kuraĝe
Gvidantoj plibonig kompetentecon
Gvidantojn estas interesiĝ pri kariero
Gvidantoj estas ..ontaj superreg
Gvidantoj deklar intencoj
Gvidantoj divid intencoj
Gvidantoj komunik harmone
Gvidantoj ŝanĝo harmone
Harmona ŝanĝo de gvidantoj
Al ten distanco en komunikado
Al ilustr (revizio, retaks, reflect) spirita klimato
Al logike kuraĝe demand, kritik
Al demandad determin [la estonteco]
Al diagnoz krizo ĝustatempe
Al altig brul fajregoj ( Laŭ F. Nietzsche, vidi Ecce homo p. 91)
Al met eraroj rezervita ( Laŭ F. Nietzsche, vidi Ecce homo p. 91)
Al subten gravaj konceptoj
Al kultiv heroa konduto
Al evoluig heroan kompetentecon
Gvidantojn malmaskon korupton
Gvidantojn de Dusetai renkontiĝ
Gvidantojn konstru, kre prezent
Gvidantoj lukto juste
Gvidantoj lukto spirite (por beleco, bona kaj vero)
Gvidantoj noble laŭdo kantoj
Al evoluig dian mordacity ( Laŭ F. Nietzsche, vidi Ecce homo p. 42)
Al evoluig tra pecoj de laboro kre de nobeloj
Al evoluig tra granda [Orienta kaj Okcidentaj] kulturoj
Gvidantoj parol kun Dio, sincere
Gvidantoj far dialogoj (mi trakt Vi)
Gvidantoj ennoble atento

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kio estas la logiko de laboro? (ekz. prepar projekto)
Al kunordig nivelon de detalo (ekz. de identiganta aŭ analiz problemo en grupo)
Al far rego tabloj (identiganta aŭ analiz problemo)
Tabloj kun iuj laboro (ekz. horaro prepar metodo de H. Gantt)
Laboro ĉe iu tempo, periodo
Al observ labor konkurso, kodo, kvalifiko
Al limo labor ŝarĝ, ŝarĝ sur laboristoj
Al laŭleĝe kunordig dokumentaron (al ten)
Al detalo kostoj konforme al elspezoj
pas korespondado ĝustatempe
Al divid komunikado ĝustatempe
Al egale labor skipane (al far onies laboro)
Gvidantoj konsult partoprenantoj
Gvidantoj reg malavare
Spirita collegium de gvidantoj
Concilium de gvidantoj kaj spirito de homoj
Dialogo-cracy de gvidantoj ope homaj partoprenantoj
Gvidantoj dank al noble – “Ni estas tre dankema al vi. Kreinto, Viaj Nobleness»
Gajaj noblaj tagoj
Ni estas tre ĝoj tio: ...

Via LDK bildo de Litovio kaj Litova identeco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Litovio estas granda lando
Litovio estas multkultura lando
Litovio estas lando de herooj kaj tre spiritaj homoj
Kio estas Litovia spiritualeco?
Kreiva spirito de Litovio
Litova Dio prakūrimas (favor – Kreo). (“ Aldone, rememoro estas unu el la nomoj por
la plej altrangaj Litovaj Dioj Pra-kūrimas. Interese, la antikva Litova pagana ĉefo
pastro estis ankaŭ kreinto de kreintoj. La granda Litova vortaro don ekzemple propozicio de: “La unua gardostaranto de la tuta kredo estis kreinto de kreintoj” (LKŽ
VI 944). Alivorte, “ poeto de poetoj estis gardanto de ĉiuj antikva poezia tradicio”.
Dainius Razauskas “Lingvistinė beprotybė kaj šventoji kalba”, konferenco “Problemo de Sacrality en kulturo”, Vilno, 1996-10-15, “Nacia kulturo” 1997 N-r-o 1) 7.
Litovio estas lando de kantoj (tio estas “ lando de kantoj (poezio)”)
Libereco estis akir de kantoj (“kantado revolucio “1988-1991)
Litova spirito en kamparaj komunumoj (kamparaj komunumoj, laborsindikatoj de
asociaci civitanojn, ktp.)
Litovio estas nobla spirito, nobla spirito de Litovio
Litovio kristalig spiriton (mirindan artisman kreon, bonan religian agadon kaj ĝusta
filozofia scio)
Granda deveno de Litovio
Litovio estas danka al Quedlinburg (Quedlinburg kastelo kronikoj por 1009 – unua
menci Litovian nomon)
Grandan reĝon de Litovio (Mindaugas – reĝo de Litovio en 1253-1263)
Granda Principality de Litovio (14A18AJ jarcentoj)
Grandaj Dukoj de Litovio (Treniota (1263-1264), Vaišelga (1264-1267), Švarnas
(1267-1269), Traidenis (1269-1282), Daumantas (1282-1285), Butigeidis (12851291), Butvydas (1291-1295), Vytenis (1295-1316), Gediminas (1316-1341), Jaunutis (1341-1345), Algirdas (1345-1377), Jagiello (1377-1381 kaj 1382-1392),
Kęstutis (1381-1382), Vytautas (1392-1430), Švitrigaila (1430-1432), Zygmunt
Kęstutaitis (1432-1440), Casimir (1440-1492), Alexander (1492-1506), Sigismund
la Malnova (1506-1544), Sigismund Augustus (1544-1572), Henry TRIA de Francio (1574-1574), Stefan Batory (1576-1586), Sigismund Vasa (1587-1632), Wladyslaw Vasa (1632-1648), John Casimir de Pollando (1648-1668), Michael Korybut Vyšniovieckis (1669-1673), John Sobieski (1674-1696), Augustus Saxo DUA
(1696-1704 kaj 1710-1733), Stanislav Leszczyński (1704-1710), Augustus TRIA,
Saxo (1733-1763), Stanislaw Aŭgusto Poniatowski (1764-1795).) 17.
Lizdeika – pagana oracle (wiseman)
Litovio estas dankema al Kestutis (patro de Vytautas la Granda)
La plej granda Duko de Litovio (Vytautas, 1350-1430, komand Litova kaj Polaj soldatoj en la Batalo de Zalgiris en 1410, Reĝo de Ĉeĥa en 1422-1423, Reĝo de Litovio
en 1429-1430)
Litovio estas dankema al St. Casimir (1458-1484, Litovia ĉiela patrono)
Litovio estas dankema al Kulvetis (Abraomas, kultura laboristo de 16A c. , fondinto
de Litova skrib)
Katekismo dediĉ al Litovio (La unua Litova libro kiun verkis Martynas Mazvydas en
1547)
Litovio estas dankema al Kojelavicius (Albertas Vijukas, 1609-1972, la unua Litova
aŭtoro kiu skrib en 1650 «Historio de Litovio» en Latina)
Lithuanist Danielius Kleinas (la fondinto de Litova skrib, en 1653 en Karaliaucius

25.
26.
27.

28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

(Koenigsberg), sur bazo de la dialekto de okcidenta Aukstaitijans, eldon en Latina
la unua Litova gramatiko “Grammatica Litvanica”, kaj post unu jaro – ĝia Germana
resumo “Kompendio Litvanico-Germanicum”)
Litovio estis laŭd de Donelaitis (Kristijonas, 1714-1780, la fondinto de Litova fikcio
literaturo, la aŭtoro de la poemo «Tempoj de la jaro»)
Granda gvidanto Kosciusko (Tadas, 1794, gvidanto de insurekcio, veterano de la
Milito de Sendependeco en USONO)
Socioj alvok por libereco (en la 2a kaj 3aj jardekoj de la 19A c. estis sekreta Framasona registr (gvidantoj de masonistoj – Mykolam Riomeris, Kazimieras
Kontrimas, registr “Uolusis liežuvis” – Mykolas Dluskis, Mykolas Kleopas Oginskis ,
Adomas Jurgis Cartoryzskis kaj aliaj); sekretaj studentaj socioj – Shubravcy (de
Pola “szubrawiec” Twerps), Philomaths (sciencelovers, fondinto Adam Mickiewicz),
Filarets (sekvantaro de virto), la Refulgent kaj aliaj)
Noblaj liberaj herooj (gvidantoj de 1831 insurekcio)
Coryphaeus de libereco Domeika (Ignotas, 1802-1889, en carista Litovio, dum
ekzilo – en Ĉilio) 30. Granda gvidanto Kalinauskas (Konstantinas, unu el la gvidantoj de 1863 insurekcio de «ruĝa» karaktero)
Daukantas laŭd Litovio (Simonas, inter alia labor, li skrib kvar gravaj traktatoj sur
Litova historio en la Litova lingvo)
Litovio estas dankema al Katolikismo (precipe al la episkopo de Samogitia Motiejus
Valancius por lia direktiĝ al Litovaj kamparanoj)
Litovio estas dankema al librokolportistoj (kiu kontraŭleĝe alport el eksterlande
Litovaj libroj malpermesita de caristaj respondeculoj)
Litovio estas plejparte dankema al Kudirka (Vincas, 1858-1899, precipe por redakt
la revuo “Varpas”, kreo de Litova nacia himno)
Litovio estis laŭd de Dro. Jonas Basanavicius (1851-1927, inter aliaj aktivaĵoj, li
estis la redaktoro de ĵurnalo “Aušra”, la Prezidanto de Litova Surir ..n en 1918)
Litovio estas dankema al Kairys (Steponas, 1879-1964, signator, la prezidanto de
la ĉefa Litova surir ..n por liberigo, inĝeniero, politikisto, profesoro; precipe por la
libroj “Litovio havas ekkonsciis”, “Al vi, Litovio” kaj por evoluado de socialdemokratio)
Litovio estas dankema pro qahals (Judaj komunumoj por ilia evoluiganta komercon,
industrion, metiojn por multaj jarcentoj, por ekzemplo de nekomprenebleco, lerteco kaj unueco)
Litovio estas dankema al komunistoj ( tiom, kiom ili, kred je Marksismo kaj strebas
por «radianta estonteco», sukces i konserv homeco)
Litovio estis upraised de disidentoj (ili rememorigita kaj montr Litovoj kaj la mondo la malordo de Sovetia reĝimo)
Pasia disidento Kalanta (Romaoj, 1953-1972, fama por fikso si flam al protesto
kontraŭ SOVETUNIO potenco en Litovio)
La plej granda insurekcio en Litovio (Movado por transformo de Litovio en 19881990)
Litovio estas dankema al Kavolis (Vytautas, 1930-1996, tre konata sociologo, profesoro de sociologia kaj relativaj studoj de civilizacio, la redaktoro de “Relativaj
Civilizacioj Revizio”, kontribuanto al “Enciklopedio Britannica”. Li evoluigis liberalan
pens en Litovaj elmigrantoj: li estis unu el fondintoj kaj gvidantoj de la Federacio
“Santara-Sviesa”, fondinto kaj redaktoro de kultura revuo “Metmenys”, la aŭtoro
de multaj labor en La angloj kaj Litovaj lingvoj)
konata kulturo fakulo Luksiene (Meile, 1913-2009, esploristo de Litova literaturo,
instruisto, educologist, doktoro habilitat de sociologio, unu el la aŭtoroj de «Konceptoj de Nacia Lernejo»
Luksiene – Coryphaeus de demokratio (ankaŭ de educology, studo de literaturo)

45. “ Se ne vi, tiam kiu?” Luksiene instigis.
46. Landsbergis – granda batalanto (Vytautas, prezidanto de la supera Sovetia de la
Respubliko de Litovio en 1990-1992)
47. Granda Litova lingvo (“ Tial la plano de Schleicher ne kontentig lingvistojn jam ne.
Tiame en 1978 W. Schmidt sugestis samcentrajn cirklojn skemon (Ciferon 3). Tie
ĉi, 5 ĉefaj antikvaj lingvoj estas troviĝita ĉirkaŭ la patr(in)o lingvo: Latina, Helena
( kiu ne estas la nuna Greka), Gota, Sanskrit kaj Litova. Precipe interesa kaj grava
estas la fakto ke la Litova estas la sola unu el ĉi tiuj lingvoj restantaj vivaj, homoj ankoraŭ estas uzanta ĝi. Ĉiuj aliaj antikvaj lingvoj estas delonge forĵetita por
ĉiutaga uz, ili estas mortintaj lingvoj, ĉiaokaze ke Latina kaj Helena estas uzita
en scienco, la Latina ankaŭ estas uzita en religiaj ritoj. Ĉi tiuj kvin lingvoj estas
tiame rondiris de aliaj lingvoj ke origini (de) de ili, inter kiuj estanta la “plej junaj”
lingvoj. Sekve, W. Schmidt proponas simple eniri la Litovan lingvon anstataŭ la IDE
proto lingvo, kiel patrino de la Hindeŭropaj lingvoj.
48. Al kompar parolado donitaĵoj
49. ktp. Jonas Misevičius “Baltų protėvynė”, vid www.vydija.lt arba “Vydija” Ne 8
(1998), p. 4). 50.
Granda Litova kulturo
51. Diplomatia Litova kulturo
52. Al kre, kultiv spirito de Lithuanism
53. Al katalogo, klasifik, kvalifik, malkod, kod spirito de Litovio
54. Spirito de Litovio estas malkod
55. Spirito de Litovio en libroj, lekcioj, konversacioj
56. Matĉo grandaj demokrataj kulturoj
57. Kreintoj, parolantoj, coryphaei graco Litovoj
58. Kristanoj, Katolikoj, Catechets plibonig moralecon de Litovoj
59. Casimir – sankta patrono de Litovio
60. Litovoj pens laŭ sia propra maniero
61. Litovoj estas dankema al alieatent
62. Litova dankon estas varmeta
63. Litovoj dank al ĉiuj ĉiam
64. Lojala homoj estas dankema al [] patrio (“Litova estas lojala al sia denaska lando” –
Ĉarto de Litovio) (“Sciencistoj divid landoj en hejmsida kaj nomadoj. Ŝajne ĉi tiu 
distingo aplikas nur al malnovaj tempoj, ĉar hodiaŭ ĉiu lando havas sian propran hejmlandon. Sed eĉ nun iu lando havas distingitajn tradiciojn sedentarism kaj nomadism. En iuj, stabileco antaŭ, kaj la aliaj estas ..n reg la malpacienca spirito. Ĉi tiuj
kernaj ĉefaĵoj inkluzivas multajn aliajn erojn. En hejmsidaj landoj, homoj estas loĝ
en la pli granda konkordo kun naturo. La nomado homoj emas detru kohereco de
naturo. Kiel neniu viro povas eskapi la leĝojn de naturo, tielaj agoj de landoj kaŭz
longatempaj sekvaĵoj. Homoj de hejmsidaj landoj estas ekvilibra, kaj nomadoj ne.
Hejmsida estas malpli postul, ili estas modesta, feliĉa kaj paca, kontenta pri ilia
spirita enhavo. Nomado estas plena de potenciala kaj neeblaj deziroj, malmodera,
eterne malkontenta kaj konstante serĉ util al por li mem. Pro ĉi tiuj nemoveblaĵoj
hejmsidaj landoj oni rigardas kiel postiĝinta homoj, kaj nomadoj pli evoluigita. Sed
la avantaĝo rilate al iu aŭ la antaŭsend de certaj aferoj emfaz la nesufiĉo de de
aliuloj.” Vydūnas, Germanaj – Litovaj rilatoj dum la sep jarcentoj // Vydija Ne 4,
Kaunas 1993).
65. Lokuloj (kolonianoj) kultiv konkordo (vagantoj estas em ..i tord) (“Ĉi tiu lando, kies
nomo superregita mian menson kaj sentoj, estas Litovio. Mi deziras vin riveli ĝin.
Alirita tie ĉi! En viaj pensoj mi volo gvid vi al la por lando, nebula, perdue, kraket...
Tio estas la Pola landlimo landoj, pli norda sed ankoraŭ bunta. Alia swig de la flugiloj – kaj ni estas tien, aŭ la lando kie ĉiu objekto havas koloron de malviglaj memoroj. Ni estas ĉirkaŭita de la odoro de akvo lilioj, haladzo de mucidaj arbaroj ... Ĉi
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68.
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74.
75.

tiu estas Litovio, Lituanie, Jagiellonian kaj Gediminas lando. Ni vidas pripenseme
landon kun tiuj malvarmeta, malhela plenan de praa virina freŝeco. La malfeliĉa lukso de maturiganta estas nesciata tie ĉi .” (O. Milašius // Savilaida, Kaunas, “Etoso”
1984, p. 11-12).
Lilioj ĵet ilia parfumo
Litovoj (iliaj prauloj – Baltaj triboj, poste – batalantoj por liberiĝo) vagita ĉirkaŭ
arbaroj ( Kontraste kun civilizacio, “ Nepre ne dubu, tamen – ni povus esti grava
nur en ni. La ekstera vastigo neniam estas ..ita fundamento de Litovoj kaj La Balta
Maro substanco. La Granda Dukejo de Litovio en sia(n) tempo sendube ludita pozitivan rolon, trejnitan nian historian konscion. Sed ni ne estas revivigita nian nacian
konscion ĝis nun. Egale niaj dukoj neglektis ĉi tiu. Tamen, estas pli grava ten en sia
koro kio estas ene de ni. Eĉ la la hodiaŭa mondo de unuformeco estas plej interesiĝ
pri serĉ diferencoj kaj apartaĵoj. La potenco de la stato kaj la spirita potenco de
homoj ne ĉiam la sama. La lia historio pri la dudeka jarcento estas demonstrinta,
ke la imperia potenco de homoj estas malproksime de de la lando kultura matureco
kaj potenco (ekzemploj povus esti faŝisto Germanio kaj SOVETUNIO). Dume, la
Litova – Balta kulturo estis direkt interna. Kulturo, laŭ Vydunas, estas plej klare
videbla en scienco, arto kaj moraleco. La scienco kaj la arto temoj, ni, pli malfacila
aŭ pli facila, povas vidi tuj – de tuŝ, gust, odor. Sed la moraleco estas malfacile
kaptebla afero. “Kiu (ajn) ne distingi inter falsaĵo diamanto kaj vera, sole perdos
monon, sed tiu, kiu far ne aparta malvirta viro de virta, povus perdi ne nur vivo sed
ankaŭ la honoro”. Kiel la Litovoj, precipe en antikvaj tempoj, direktis siajn plenajn
aktivaĵojn internan (ĉi tiu estas ĝuste ..n kaŭz la matriarchate kulturo), ili estis
konsider sovaĝa de fremduloj. Ni ne havis piramidojn, neniu(j) grandaj fortikaĵoj
kaj palacoj. Nenio videbla kaj perceptebla, aŭ vide imponega. Hodiaŭ, de la mondo
sinteno estas ŝanĝanta – ili komenco serĉ kulturo perloj, spirita trezoroj. Jen kio
estas trovita en landoj kiel nia – la tiel nomita fundamento aŭ tero kulturoj. Primara (fundamento) kulturo landoj inkluziv la Andaman Insuloj indiĝenoj, Tierra del
Fuego Hindoj, Aŭstraliaj Indiĝenaj aŭstralianoj, Afrikaj Pigmeoj. Ili ankaŭ rekta
ilia en la (konstruaĵo ktp) energio la konservo de la interna propra kulturo, sekve
ili estas malforte evoluigita teknologie. Ni estas tre kiu simil ili, sed ni havas unu 
avantaĝo – la kapablo al adaptiĝ al ŝanĝ mondo.” Jonas Misevičius “Baltų protėvynė”,
vid www.vydija.lt aŭ “Vydija” Ne 8 (1998), p. 4).
Grandeco de Litovio en ĝia kulturo (Adomas Mickevičius: ” Litovio havas la ŝlosilon
por ĉiuj Slavaj problemoj. Litovio estas mistero esti rivelita la mondon, kaj konjektis.” . Ramūnas // Iš sutemų į aušrą. – Toronto. 1967, p. 30; Immanuel Kant: “Litovio
devas esti daŭrigita, ĉar ĝia lingvo estas kerna tiu ..os helpo al solv ne nur lingva
sed ankaŭ historiaj enigmoj” samloke, p. 31; “Kiel atest de Profesoro Algirdas Greimas, E. Benvenista, unu el la plej fama viv Hindeŭropa lingvistiko fakuloj, en lia
intervjuo kun J.A. Dumesic, la kreinto de relativa mitologio, diris tio “ĉio kiu estas
far ĝis nun kaj trov en la ide lingvistiko kaj mitologio loko, devas esti trotaksita
kaj almenaŭ duono de la asertoj estos malakceptita kiam La Balta Maro mytology
kaj lingvistiko estas rekon.” Jonas Misevičius “Baltų protėvynė”, vid www.vydija.lt
aŭ “Vydija” Ne 8 (1998), p. 4).
Fundamenta grandeco de Litovio (ĝia lingvo)
La plej amika neigbours estas Latvoj
Latvoj estas niaj ĝemeloj pri lingvo, deveno ( en la kunteksto de Balta deveno)
Kunlaborita kun Pola spirito (plejparte kunlaborita kun Polusoj, precipe en 14A19AJ
jarcentoj)
Prov sin liberig de Pola spirito (precipe en la unua duono de la 20A jarcento)
Polusoj estas amikaj najbaroj
Pola Dramo en Katyn (en 1940 kaj 2010)

76. Partopreno en la Dukejo pastriĝ de sorto (prauloj de Litovoj, Byelorussians, Ukrainoj, Rusoj, Polusoj, Judoj, Karaites, Tataroj kunviv en la Granda Dukejo de Litovio)
77. Restantaj (Svedoj, Germanoj, Rusoj) plejofte turment (de batalado, koloni)
78. Litovojn divid kritikantoj kaj kompletig
79. Litovojn estas kompleza kaj donacema al aliaj
80. Litovoj estas donacema al spaco kaj kulturo
81. Litovoj estas kreintoj de fluktuema spirito
82. Litovoj estas Smith de tempo spirito
83. Litovoj fiere kre, Smith ilia kapitalego
84. Litovoj estas laboremaj kreintoj
85. Litovoj estas heroe honoraj
86. L Litovoj estas tre spiritaj Kristanoj
87. Litovoj kultiv virto
88. Litovoj laboro kvalite
89. Litovoj batalo kuraĝe
90. Litovoj laboro kreive, pacience, consolidatedly
91. Laboro ( bonfaroj) firmig Litovojn
92. Litovojn ĉarmon de ilia inspiro
93. Labor kaj faroj de Litovoj estas kvalita
94. Litova linaĵo estas kvalita kaj estas cit
95. Litovoj estas interesiĝ pri chamberness, Litovoj ador chamberness
96. Granda Litova korbopilko, De la supera ligo korbopilko
97. Litovoj estas fier pri korbopilko ludistoj
98. Epoko herooj en korbopilko (...)
99. Lubinas estas la granda korbopilko ludisto (Pranas, en 1936 ĉe la Olimpikoj en
Berlino, kie korbopilko estis unuafoje inkluzivita kiel la Olimpika sportoj, centro antaŭen de 198 cm alto estis la kapitano de USONO nacia korbopilko teamo,
kiu gajnis la ora medalo; sur trejnisto de Litova nacia teamo, kiu fariĝ la Eŭropa
ĉampiono en 1939; li akir matĉo punktoj dum la fina)
100. Ni estas tre dankema al Kurtinaitis (Rimas, korbopilko heroo de Arvydas Sabonis
kaj Šarunas Marčiulionis periodo, kiu  estas aktuale la plej bona trejnisto de la
Litova klubo)
101. Ni estas fier pri Linas Kleiza (kiu estas aktuale korbopilko ludisto de la plej alta
nivelo)
102. Litova antoj biciklo, disko antoj ĵet, ciferoglitkurado mastroj estas konkurenciva
103. Litova artistoj, kantistoj estas kreiva
104. Litova dokumentario estas kvalita kaj cit aliloke
105. Litovoj estas fier pri kinematografio, filmo fabrikistoj (direktoroj, operaciantoj,
aktoroj, scenoprojektistoj)
106. Litovoj estas fier pri komponistoj
107. Heroa kaj kuraĝa Litova soldatoj, oficiroj, kadetoj
108. Heroa Litova batalantoj (ekz. Bataloj de Libereco Herooj)
109. Lituanicas (ekz. Aviadiloj) estas fluginta de la spit
110. Legenda flugo de Darius [kaj Girenas] (flugo trans la Atlantiko Oceano en 1933)
111. Litovoj samcentre hezit de vag (“Litova tempo kaj spaca necerteco estas limig al
samcentra cirkloj de imprecision kaj antaŭenig modereco kaj mistera hezito. Ĉi tiu 
estas la libereco kaj la signifopleneco de la vivo – tio ĉasvaganta ĉirkaŭ iuj pint.”
Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai 1999, p.29)
112. Litovoj vojaĝado multe (vag)
113. Litovoj gajn monon aliloke: en la kvartalo, en aliaj landoj
114. Kaunas liberalig spiriton
115. Labile grandecon de Kaunas ( ĝis intertempa ĉefurbo)

116. Klaipeda estas la pordo de Litovio
117. Litovio spir tra Klaipeda
118. Kedainiai Urbo malcentraliz, deconcentrates Litovio (tio estas aktivaĵoj de
oligarĥoj) 119. Parto de Litovoj disfal
120. Parto de Litovoj estas popolo de aliaj nacioj
121. Litovio traviv demografia krizo, Demografio de Litovio estas katastrofa
122. Litovio rest novala ĉiujara ( pli ol unu  milionoj hektaroj rest malkultivita ĉiun
jaron)
123. Likvido de la KGB, desovietization estas prokrast en Litovio
124. Io terura okaz en Litovio (e.g., vid Romualdas Ozolas “La Dua Respubliko de Litovio – estas historio jam,” ekzemple, “Loĝantaro perdo estas alproksimiĝ unu milionoj. La publika ŝuldo ĉi tiu(n) jaro(n) estos atingi 37 miliardo(j) da litas. Ni ne
havi ununuran bankon nacian sendependan de fremda ĉefurbo. Egale nia oro estas
okupita eksterlande. La lando estas ...onta lasi en embaraso nacia valuto itas. Stato
nemoveblaĵo(j) estas preskaŭ malestanta. Litovio nun estas administrita (aŭ pli
precize – rabita (al)) de fremdaj kapitalistoj, kiel Franca varmo elektrocentraloj,
Dana porko bredisto kaj Polaj petrolindustriuloj. Ni havas perditan kernan fonton
de elektro – la Ignalina NPP. Niaj pensioj estas la plej malalta en Eŭropo, nia nacia
asekuro sistemo Sodra alfront-as bankroton situacion, dum privataj pensiaj fondusoj estas administrita de Skandinavaj bankoj. Kaj tiel plu. Mi povas eĉ ne mencii
kulturon, kaj tial la fonto de ekonomia kaj kreivaj potencoj, tie ĉi”)
125. Litovoj estas degenerita de drogoj
126. Trinkanta vodko estas danĝera, terura kaj katastrofa
127. Kulturo kiu disciplino carouses
128. Litovio estas senkreditigita de korupto
129. Bribetakers trud difekt, ŝir kaj mevo Litovoj
130. Bandaĉoj, klanoj, karteloj, kunlaborantoj, revengeful kaj stultaj burokratoj, stulta
kaj obeemaj respondeculoj, eraranta kaj erar homoj
131. Malmask Linas la Reĝo (Dundukas Linas Karalius – Seimas membro, kiu ne montriĝ
labor dum unu  monato kiel li estis sin amuz en Tajlando kaj aliloke; kaj lia kun..
membro voĉdon favore al li sur renkontaĵoj por kelkaj tempoj)
132. Pli_anto Lynch Drasius Kedys (li havis urĝe kaj tragedie batal post li kon paedophilic uzo de lia filino kaj mortig du personoj)
133. Ni halt  ega lukt, batalado, vetur
134. Al likvid malharmonio (agreso koncerne aliaj kaj vi) kulturo
135. Ni u halt parol en stulta vojo
136. Litovoj estas senhumanigita de cusswords, malbenoj, infliction de malutil (al) al
aliaj
137. Morala, konkordo en parolado de Litovoj (“Slava kaj Balta lingvoj hav pli ol 20 vortoj, kiu en etika sento ŝajnas esti inversig). E.g., blago en Rusa lingvo signif boneco
sed en Litova tio signifas malbonecon. Vortoj en nia lingvo havanta konsonanta
‘b’ kaj ‘l’, estas interligiĝita en ilia signifo kun malboneco: blogti, blūdas, blėdis,
blykšti, blėsti, blankti. La sama vorto blahij en Belorusa signif malbonega. Kion ĝi
signifas? La Rusan lgatj signif al rest, kaj la Litova antikva vorto lūgoti – signif al
preĝ, al demand; la Rusa trus (malkuraĝulo) kaj la Litova drąsus; smelij (aŭdaca) kaj
smilus (ĝena); durnoj (malbona, malriĉa) – darnus; griazj (malpuraĵo) – grožis; liutij
(akra) – lėtas ktp. Ĉi tiuj estas tre gravaj, esencaj tradukoj de signifo. En psikologio estas sciata ke kiam estas tio(n), kio(n) malĝusta, senvualig, en longe, en la subkonscia ĉi tiu afero poste fariĝas kontraŭon. Simila inversigo signifaĵoj troveblas
en kutimoj kaj praktikoj: e.g., La Balta Maro Rasos (Midsummer) festo estas dediĉ 
por virtaj, veŝtaj spiritoj, dum la Slava Jarila estas spontanea kaj obscena ( en kaj
kazoj ni estas tem pri kio do farendas estas nom St. John festo). Hodiaŭ asertita
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rigard ĝin la laboro vortoj: la Rusa strada – okupata sezono havas strangajn implicojn al stradanije – pentofarado; robota – laboro kaj rabstvo – sklaveco; prazdnik – ferio kaj prazdnyj – tiu, kiu estis far nenio, kiu estas malplena; trud – laboro
kaj trudno – malfacila. La Litova talka kaj Belorusa toloka signif help unu la alian,
dume la Rusa tolkatsia – grimp (kompar al ‘talkučkė’). Ni povas vidi ke en la pasinteco, est-is solida morala spino. Bedaŭrinde, hodiaŭ estas jam subfos. En aŭ mondrigardo, ni estas malrapide fariĝ Slavojn, kvankam el neagemo ni ankoraŭ parol
Litova. Slavoj estas tiuj, kiuj ..as jam “kurba” en la morala loko. Tie ĉi ni povas vidi
treegan klaran dividon: homojn povus paroli la saman lingvon, sed havi tre grandan
mondrigardon diferencojn”. Jonas Misevičius “Baltų protėvynė”, vid www.vydija.lt
aŭ “Vydija” Ne 8 (1998), p. 4)
Litova maniero de parol estas konscienca
Ni u est interesiĝ pri alieatent, malsamaj homoj
Ni u est dankema al aliaj (en sento de dialogo filozofio)
Ni u kultiv arbaroj de Litovio (malnovaj arbaroj)
Kampanjoj kaj firmaoj kiu estig Litovia Interrilat(ad)o
Spirito firmig Litovojn
Spiriton de Litovio (ek)estiĝ
Litovojn revivig spirite
Litovion revivig spirite se Litovoj laboro kvalite kaj honourably
Litovio fariĝ kreivajn
Litovojn fariĝ kolektivan, commutative, firmigitan, paroleman, tolereman al aliaj,
modestaj, honoraj
Litovaj spiritaj batalantoj (batalo interna kaj eksteraj minacoj)
Litovaj spiritaj reĝoj, coryphaei (geniuloj, kiu revivig kaj nutr)
Litovoj estas Diaj kuraĝaj
Litovoj estas Diaj reĝoj
Vytis ( sur la armiloj de Litovio) – Litova spirita batalanto, kuraĝa, reĝo, duko,
idolo, coryphaeus, kuratoro
Litovio suferita multe (en 19A20AJ jarcentoj)
Litovio fariĝ kreivan (en XXI jarcento)
Litovio volo vigl (kiam?)
Litovio estas la reĝlando de Morala kaj Konkordo (se ni kred je tio kaj prov ating
tio celo?) 158. Litovoj kre hodiaŭ
[Ni estas] kreintoj de prezent tempo de Litovio
Las; montr direkto al Litovio
Dum ni estas Litovoj, dum ni ankoraŭ star, dum ni rest, dum estas destin
Ni u prezent [granda] elport la situacion al Litovio
Litovio estas plena de ĝojo, grandeco, dankemo
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