Twoja strategia KDL:
Kanon Ducha Litwy?
Poświęca się Tysiącleciu Litwy,
dwudziestoleciu odrodzenia niepodległości Litwy
oraz 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

Preludium
My, klub młodzieżowy w Dusiatach (Dusetos) „Tropiciele KDL“, w ramach realizacji projektu „Wolne
Kolegium w Dusiatach – otwarte centrum kształcenia (się) młodzieży“, poza innymi realizowanymi przedsięwzięciami, postanowiliśmy zorganizować czyn społeczny dla stworzenia strategii Twojego KDL, dlatego na
stronie http://www.kurybinetalka.lt/LDK/ zainicjowaliśmy współdziałanie w ramach opracowywania Konstytucji Wielkości Litwy. Oznacza to, że nasze spostrzeżenia dotyczące “K... D... L...”, które podzieliliśmy na dziesięć grup – sztuka, religia, filozofia, polityka, moralność, prawo, kształcenie(się), przedsiębiorczość, liderowanie (zarządzanie), tożsamość (wizerunek Litwy i tożsamość litewska) – mógł uzupełnić i usystematyzować (tj.
przedstawić wzorcowe interpretacje) każdy biorący udział w interakcyjnym opracowywaniu KDL. Odbywała
się zatem wirtualna wymiana myśli i współpraca w Wolnym Kolegium Duchowym przy użyciu nowoczesnych
TI, innymi słowy, miało miejsce współdziałanie twórcze w ramach opracowywania Konstytucji Ducha Litwy
(korespondencja elektroniczna, rozmowy telefoniczne i przez skype, samodzielne dopracowywanie tekstów),
w oparciu o zamieszczony na wspomnianej stronie internetowej, stale aktualizowany tekst interakcyjny dotyczący Twojego KDL. Przygotowanie wersji elektronicznej, wirtualnej (internetowej) i drukowanej publikacji
„Strategia dotycząca Twojego KDL“ (z tłumaczeniem na język łotewski, polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, niemiecki, francuski, angielski i esperanto), wydanie i dystrybucja publikacji uwieńczyły to zespołowe
przedsięwzięcie. Najaktywniejszych uczestników zaprosiliśmy na końcową konferencję poświęconą Duchowi
Litwy (sztuce, religii, filozofii, polityce, moralności, prawu, kształceniu (się), przedsiębiorczości, liderowaniu,
tożsamości litewskiej), która odbyła się w dniach 18-19 czerwca br. w Dusiatach.
Organizatorzy czynu społecznego wokół tworzenia Strategii Twojego KDL – Koalicji Wielkości Litwy – mieli zamiar i dalej będą dążyć do jednoczenia sił Twórców Wielkości Litwy. To dążenie Kampanii
Jednoczącej Litwę jest rozpowszechniane Kanałami Kształcącymi Ducha w postaci dziesięciu Kierunków
Ducha Litwy, tj. sztuki, religii, filozofii, moralności, prawa, polityki, oświaty, przedsiębiorczości, liderowania
i litewskiej tożsamości. Wszystko to na razie zakodowane jest w około tysiącu symbolach dotyczących KDL,
dostrzeżonych przy analizowaniu i uogólnianiu wspomnianych Kierunków Ducha Litwy. W taki sposób dąży
się do stworzenia fundamentalnych podstaw oraz przyjęcia wytycznych dla strategii dotyczącej kształtowania
tożsamości i pobudzania aktywności Litwy i Dusiat * Każdego Człowieka.
(* tu i dalej „Dusiaty“ niech symbolizują ojczyznę lub miejsce zamieszkania każdego (-ej) oraz wspólnotę
mieszkańców.)
Długotrwałym celem politycznym czynu społecznego w ramach Twojego KDL (tj. Konsolidacji Demokracji Ludowej, Drogi Rozwoju Litwy, Twórców Wielkości Litwy, Związku Odrodzenia Duchowości Litwy,
Działań Konsolidujących Prawicę Litwy, Frontu Lewicy Liberalno-Demokratycznej, Litewskiego Zrzeszenia
Pracowników, Konsylium Liderów i Ducha Ludu) – jest mobilizacja pełnych entuzjazmu i uczciwych ludzi,
najwybitniejszych umysłów Litwy: wnikliwych humanistów (poetów, kompozytorów i innych twórców, duchownych, teologów, filozofów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców,
językoznawców, dziennikarzy, krytyków, analityków…) oraz doświadczonych znawców (prawników, polityków, ekonomistów, finansistów, energetyków, menedżerów, przedsiębiorców, rolników, urzędników …), żeby
zjednoczonymi wysiłkami tworzyć (odradzać) harmonię polityczną, moralną i prawną na Litwie (honor i porządek), zwiększać wrażliwość i sprawiedliwość społeczną, pobudzać i uprawomocniać demokrację ludową

(społeczeństwo obywatelskie), samorządy lokalne (aktywne samodzielne wspólnoty) i rozwijać indywidualną
odpowiedzialność za dobrobyt powszechny. Dlatego ważne jest zidentyfikowanie litewskich problemów oraz
wad w dziedzinie kultury, polityki, prawa, gospodarki i innych dziedzin (np., bolączek społecznych, takich
jak zanieczyszczenie środowiska i ciała, alkoholizm, nadużywanie środków odurzających, idiotyzm duchowy,
cynizm, nietolerancja, przemoc, agresja, „wojna na drogach “, korupcja, niski przyrost naturalny, bezrobocie,
alienacja społeczna, emigracja itp.); podjąć się ich nowatorskiego rozwiązywania poprzez inicjowanie zmian
w systemie politycznym i prawnym, nowe działania w zakresie polityki i aktywności społecznej.
Jeżeli ruchem na rzecz odrodzenia w latach 1988-1990 był Ruch na Rzecz Przebudowy Litwy („śpiewająca rewolucja“), to czyn społeczny Twoje KDL – Droga Harmonii Litwy – powinien stać się ruchem harmonijnego współistnienia, porządku, rządzenia (się) („tworząca rewolucja“).
Tożsamość narodu jest rzeczą zmienną, wysiłkiem wymagającym stałej refleksji, świadomości i zaangażowania. Dążenie do Duchowego Braterstwa Litwy, (od)Rodzenia Duchowego Litwy w dalszym ciągu pozostaje
historycznym wyzwaniem, stanowiącym warunek przetrwania naszego narodu i państwa oraz stałą koniecznością, misją edukacyjną przy przywracaniu moralnego trybu życia, uczciwości politycznej, honorowego rozwoju, stawiającą szlachetne cele. Dlatego czyn społeczny w ramach tworzenia Twojego KDL stawia sobie za
cel opracowanie Kanonu Ducha Litwy (jednolitego i silnego ładunku ideologicznego), Konstytucji Wielkości
Litwinów – wytycznych dotyczących kształtowania się tożsamości litewskiej oraz modelu reprezentacyjnego
Wielkiej Kultury Litewskiej. W taki sposób, dokładniej określając siebie i bardziej rozpoznawalni przez innych, będziemy mogli zjednoczyć się, by dokonywać bardziej jakościowych wyborów, podejmować codzienne i szczególne wyzwania i zjednoczyć nieduże ilościowo siły naszego narodu i państwa.
Wierzymy, że dzięki temu (pierwszemu) twórczemu współdziałaniu już możemy Litwinom dać w prezencie wytyczne dotyczące umocnienia litewskiej tożsamości i przedstawić reprezentujący Litwę wesoły wizerunek intelektualny. W taki sposób zachęcamy do zobowiązania się wobec Braterstwa Duchowego Litwy.

Znajdźmy 1000 Kodów Duchowych Litwy i stwórzmy dla Litwy Drogę Wielkości
na kolejne tysiąc lat

Misja w ramach Twojego KDL
������������
Zaproszenie Wolnego Ducha
�������� �����
�������
Kodeks Labilnej Dialogokracji 
��������� ��������������
�������������
Konsolidacja Demokracji Ludowej (Droga, Zbiornik)
����������� �������� �������� ���������
�����������
Braterstwo Duchowe Litwinów, (od)Rodzenie Duchowości 
�������� ���������� ������������� �����������
����������
Kierunki, Kanon Ducha Litwy
������ ������ �����
������������
Konstytucja Wielkości Litwy 
���������� ������
���������
Kampania na Rzecz Zjednoczenia Litwy
��� ������ ������������� �����
������
Droga Harmonii Litwy (godnej Pracy, porządku, sprawiedliwości)
��������� ������ �������� ������� ���������� ����������������
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Litewskie Kody Duchowości
����� ����������
�����
Czyn Społeczny Twórców Wielkości Litwy (ruch, front)
���������� �������� ���������� ������ ������� ������
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Konsylium Ducha Liderów
������ �������
����������������
Przedstawiciele Ludowi Wolnego Kraju Dusiaty (samorząd)
������� �������� ������ �������� ����������

moja Wolna dusza
�����
każde Ciało
Szczćśliwa śmieje się
Wzniośle tańczy
��
w Prawdzie
�����������
w Pięknie 
��������

   
wizja Twojego KDL
w mądrości Miłości
��
w Dobru
�����

nasz Duch
Zgodnie bawi się

Kierunki działalności w ramach Twojego KDL – Kierunki
Ducha Litwy
������
Sztuka
�������
Religia
���������
Filozofia
���������
Moralność
�����
Prawo
��������
Polityka
����������������
Kształcenie(się)
�����������������
Przedsiębiorczość
������������
Liderowanie (zarządzanie)
�������������
����������
Tożsamość (wizerunek Litwy i litewska tożsamość)
����������� �������� ��������� ����������

Artystyczne cele i wytyczne w ramach Twojego KDL
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Okazywać Duże Zainteresowanie Krajobrazem, Ciałami
����� ���������������� ������������� �������
���������
Tworzyć, Kultywować Harmonijny Krajobraz  
����������� ����������� �����������
Okazywać Duże Zainteresowanie Kulturą
���������
Okazywać Duże Zainteresowanie Kompozycją (całości i części, obiektów, głosów, 
����� ���������������� ����������� ����������� �������� ���������� ��������
form, linii, rzutów pędzla, elementów, fragmentów, słów, zdań, fabuły itd.)
���������
Okazywać Duże Zainteresowanie Kolorystyką
����� ���������������� �����������
Bardzo Dużo Idei Twórczych
�������
Bardzo Duża Koncentracja 
����� �������������
�����������
Największe Zainteresowanie Okazywać Klasyce
���������������� ��������� �������
�����������
Zachowywać Kulturę Wysoką
�������� ������
Równać się na Kultury Wysokie
Okazywać Zainteresowanie Lokalnymi Kulturami
��������
Równość Wielu Kultur 
������ �������
����������
Oczekiwać na Dar Twórczości, Natchnienie Boskie
��� ���� ������������ ������������ ������
�����������
Kultywować Postawę Zapału (według Kazuo Inamori, „wewnętrzny zapał“, człowiek 
�������� ������� �������� ������ ��������� ������������ �������� ���������
„samozapalający się“)
�����������
Tworzenie, Gromadzenie Wielkiej Spuścizny 
������������ ��������� ����������
�����������
Tymczasowe Twory Kultury, Tymczasowość Tworów Kultury 
������ ��������� ������������� ������� ��������
�����������
Likwidować Dezintegrację w Kulturze 
���������������� ���������
�����������
Ograniczać Deformacje w Twórczości
������������� ����������
�����������
Ograniczać Sztuczne Kontrasty 
��������� ����������
�����������
Ograniczać lub Likwidować Dominujące Konstrukcje 
���� ����������� ����������� ������������
�����������
Likwidować Destrukcyjne, Agresywne Kontrkultury 
�������������� ���������� �������������
��������
Cieszyć (się) z Pięknych Dzieł 
�������� ��������� ������
�������
Wesoła Zmiana Dynamiki 
������� ���������
����������
Rozwesela Zmiana Wystroju, Dekoracji 
������� ���������� ����������
������������
Kultywować, Tworzyć, Komentować Dyskurs Literacki
��������� ����������� �������� ���������
��������
Legendy Ducha Podnoszą
������ ��������
�������
Pieśni Wyzwalają Słuchaczy 
���������� ����������
���������
Kształcą Śpiewacy Słuchaczy
��������� ���������
������������
Rozweselają Śpiewacy Słuchaczy
��������� ���������
 Nieść Pieśni po Kraju („Roznoszą się pieśni po kraju“ (Słownik Języka Litewskiego 
������ ������� ��� ������ ����������� ���� ������� ��� ������� ��������� ������� ������������
VII 439); „A później pieśni srebrne z piersi ci się wyrwą“; „Naród litewski ze swoich ust zaczął pieśni roznosić“ (VII 442))
Pieśni Ludowe Uszlachetniają
��������
Śpiewać Kołysanki Niemowlakom 
���������� ������������
���������
Emitować Jakościowe Programy 
����������� ���������
��������
Chwalić Bohaterów w Kinie, Kinematografii  
������������ ������� ����������������
������
Dawać Wesołe Komentarze o Bohaterach o Wielkiej Duszy 
������� ����������� �� ����������� �� ��������� ������
����������������������
Kultura Uduchowiająca Litwę
�����
Harmonijna Kultura Litwy 
Tworzenie Wolnych Dusiat
������������
Konstruować Wesołe Wytwory 
������� ��������
����������
Rozwesela Koloryt, Zmiana 
��������� �������
Rozweselają Dwuznaczne Konotacje
�����������
Wzbogacają Wieloznaczne Konotacje 
������������� ����������
���������
Okazywać Zainteresowania Labiryntami Kulturowymi (współbrzmieniem wysokich 
���������������� ������������ ������������ ����������������� ���������
tekstów, dziełami dotyczącymi powiązań kulturowych)
��������
Wielkie Labirynty Kultury (tekstów wieloideowych)
���������� �������� ��������� ��������������
����������
Labirynty Dyskusji Czarują 
��������� ��������
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���������
Kształcą Wielopłaszczyznowe Dzieła 
������������������� �������
���������
Kształcą Wieloznaczeniowe (wieloideowe) Dzieła 
����������������� �������������� �������
�������
Sławić (propagować) Koryfeuszy Współczesności 
������������� ����������� ���������������
�������
Wielcy Krytycy Literaccy (litewscy: ..., światowi: ... )
�������� ���������� ����������� ����� ���������� ���� �
������������
Lakoniczne, Logiczne, Wesołe Hasła Tworzyć
���������� ������� ������ �������
�����������
naTchnieni Wesołym Pięknem, Pracą  
�������� ��������� �������
����������
Prowadzić Wesoły, Swobodny Dialog
�������� ��������� ������
�����
Dzen Daje Wolność (wyZwolenie) Radość 
����� �������� ������������� �������
����������
Swobodnie Radość Tworzyć
������� �������
����������
Swobodnie Jazzująca Twórczość
���������� ���������
���������
Swobodne Dzielić się Twórczością, Zamierzeniami
�������� ���� ������������� �������������
����������
Lirycznie Płonące Utwory
��������������
������
Lekka Kompozycja Części 
����������� �������
Tworzenie Labilnej Zgodności 
�����������
Wolny(a) w Duchu Każdy (a)
������ ������ ���
��������
Wolność Ducha Kultywować
������ ����������
����������
Tworzenie Dzięki Wolności 
������� ���������
�����
Lody Przełamują się co Roku  
����������� ���� ��� ������
Wolne Pieśni w Piersi
Duch Wolności w Twórczości 
��������
Wolność (dla twórcy czy w ogóle człowieka) Jak Tlen (tworzącego czy w ogóle 
����� ������� ������������ ����������� ���� ����� ������������ ������������
stworzenia)
�����
Duch Wolności uNosi, Uszlachetnia
��������� ������� ������������
��������
Wolność Daje Boskie naTchnienie
����� ������� �����������
Wolność Czyni Twórczym
��������
Wolność Twórczej Dekonstrukcji (w rozumieniu postmodernistycznym) 
��������� �������������� ��� ����������� ���������������������
��������������
Dekonstrukcja – Wolność Twórcza 
�� �������� ��������
��������
Wolność – Diament Twórców
�� �������� �������
���������
Wyzwolić Radość w Katharsis 
��������� ����������
��������
Uwolnić (od śmieci) Dno Krajobrazu (rzek, jezior)
���� �������� ���� ����������� ������� �������
Współistnienie Równoważnych Rzeczy
�������������
Pozostawać w Konkretności Przedmiotów 
������������� ������������
������
Błoga Kontemplacja Przedmiotów (całości)
������������� ������������ ���������
�����������������
Kształcenie(się) poprzez Ładną Kolorystykę
�������� ������ ������������
������������
Kształcenie (się) poprzez Kolorystykę Sztuki 
������ �������� ������������ �������
���������������
Kolorystycznie Dopasowywać Linii
������������ �����
������
Linie Piękne w Inności 
�����������������
����������������
Dotykać Inności Danego
������
��������
Dotykać Różnorodności Krajobrazu 
�������������� �����������
��������
Dotykać Kompletności Rzeczy, Przedmiotu 
������������� �������� �����������
��������
Dotykać Tworu Kolorytu
������ ��������
�����
Pole [Miłości Piękna, Dobra, Prawdy] Daje w Darze Innego
��������� �������� ������� �������� ������� ������������
��
W Kierunku Harmonii 
������������������

Religijne cele i wytyczne w ramach Twojego KDL
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������
Wolne Drogi (do)Boga
������ ��������
��������
Droga w Kierunku Boga (np., książka M. Gandhiego „Droga w kierunku Boga“)
��������� ����� ������ ����������� ���������� ��������� ��������� ������
����������
Utrzymuje Konstantę Ducha, Boskości
���������� ������� ��������
��������
Oddawać Pokłon wCieleniu Boskości (inKarnacjom)   
������� ���������� ��������� ����������������
�������
Mnożyć Skarbiec Boga 
��������� �����
������
Gdzie Skarbiec Boga?
��������� �����
�����
Udać się do Królestwa Bożego 
���� ��� ���������� �������
�����������
Pozostać w Królestwie Bożym
����������� �����
����������
Codzienne (Za każdym razem) Oczekiwać na Boga (Dary) 
���� ������� ������� ���������� ��� ����� �������
������
Wolne Drogi Boże (Ducha, Dialogu, Darowania Win, Wdzięczności...)
������ ����� �������� ��������� ���������� ����� ����������������
�����������
Świadectwa Boga: Kosmologiczne, Koheletyczne, Chrześcijańskie, Katechetyczne, 
������ ��������������� �������������� ����������������� ���������������
Kerygma, przez Chrzest, Komunię, Konfirmację, po Katolicku, Kontemplacyjnie,...
(także przez bogate doświadczenie życiowe historii ludzkości, przez wyraźne osobistości, świętych, nauczanie różnych szkół duchowych)
������������
Najbardziej Boga Kontemplować
����� ������������
����������
Codzienne Prosić Boga (modlić się) 
������� ����� �������� �����
�����������
Największe Posłuszeństwo okazywać wobec Boskości 
�������������� ��������� ������ ���������
������������
Najbardziej Wsłuchiwać się w Słowo Boga (wspaniałej twórczości, dobrego zacho����������� ������ ������ ����� ������������ ������������ �������� ������
wania i poprawnego poznania)
��
W czasie odbywa się Rozmowa z Bogiem (np., „bycie dla innego“, według E. Lévinasa, 
�������������� ���� ���������� ������� ������ ������� ���� ��������� ������� ��� ����������
to niekończący się dialog z innym; Ja w dialogu jest służącym Ty)  
���������
Pozwolić Bogu Mówić 
�����������
Łatwo Słuchać Boga
������
Łatwo Ufać Bogu  
����� ������
Składać Bogu Pokłon za Każdym Razem
������
Dawać Świadectwo Boga, o Bogu za Każdym Razem
����������� ������ �� ����� ��� ������� �����
Pozostawać dla Innych Ukazującym Boga
Bóg Pełen Błogości, Radości 
�����������
Błogosławi Bóg za Każdym Razem 
���� ��� ������� ������
Gromadźmy Błogosławieństwa Boże 
����������
Lustracja do Boga Skierowuje 
��� ����� �����������
Chwalić Boga Stwórcę
��������
Lśniący (światło rozpraszające ciemność) Miecz Boży 
��������� �������������� ���������������� �����
�����������
Błogosławi Bóg w Chrystusie (Jego Katechetyka oraz Konsekracja Jego Ciała i 
������ ����������� ������ ����������������� ������������ ����� ��������
Krwi)
Najbardziej Dziękować Chrystusowi
Dawać Świadectwo Chrystusa 
������������������
Liturgia Ubóstwia Chrystusa 
����������
���������
Liturgia Dziękuje Chrystusowi 
��������� ������������
������������
Pozostajemy Wspólnikami Chrystusa 
������������ ����������
������
Jezus Chrystus – wCielony Bóg (Słowo, Mowa, Język, Nauczanie)
��������� �� ��������� ���� �������� ������ ������� ����������
���������
Liturgia Boga Zaprasza
����� ��������
���������
Liturgia Dziękuje Stwórcy
��������� �������
Błogosławi Bóg Ciała
������
Dawać Świadectwo Bogu przez-Ciało (por.
����������� ����� ������������ �����������������������
bałtyckie bóstwo Perkun)
�������
������
Ciało – Boskie Laboratorium
�� ������� ������������
Komórki Boskie Ciał
�����������������������
Wykształcać(się)  Iskrę Bożą („
����� ��Każda istota jest jak owoc lub inny produkt, którego 
jedynie trawioną i smaczną część trzeba chronić. W każdej istocie Bóg zapalił iskrę, i jedynie z tą iskrą należy szukać kontaktu. Jeśli nie zadowala nas jedynie strona zewnętrzna, 
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można tę iskrę odnaleźć nawet w zwierzętach, roślinach, kamieniach. Wszystkie twory 
mają tę ukrytą iskrę, nawet przestępcy, i jeżeli ktoś wie, jak ją obudzić, ożywić, można 
do niej zwracać się i utrzymywać kontakt. Święty nie chce mieć łączności z ziemską naturą człowieka, jego osobowością. On wie, że w piwnicy domu są wyłącznie szczury i pleśń, i 
chce się wznieść na wyższe piętra. W odróżnieniu od zwykłych ludzi, których interesują 
jedynie wady innych i spotykają się wyłącznie po to,  by o tym porozmawiać, Święty we 
wszystkich spotkanych ludziach szuka ukrytej iskry bożej, by połączyć ją z Boskim Ojcem 
i Boską Matką... Tak nad nimi pracuje, i pewnego dnia te istoty nawiedzi światło. Tak właśnie Święty pracuje ze swoimi uczniami: on pielęgnuje iskrę bożą, która pomaga im w obudzeniu się, – uczeń zaś kocha swego Nauczyciela, gdyż budzi on w nim to, co najlepsze. I
wy także, gdy spotykacie człowieka, myślcie, jak odkryć ukrytą w nim iskrę – jego wysokie 
Ja, by pomóc mu połączyć się z Bogiem. Jest to najbardziej rozwinięta, najwyższa forma 
miłości: umieć połączyć się jedynie z iskrą bożą, kryjącą się w każdym stworzeniu, zasilać 
ją, umacniać. W tym przypadku nie trzeba bać się i marnować czas na jej badanie przed 
pokochaniem, gdyż ta iskra jest czysta... Osobowość przed zaakceptowaniem należy jak 
najlepiej poznać, zaś iskrę bożą, jaśniejącą w każdej istocie, przyjmijcie bezzwłocznie“.
Omraam Mikhael Aivanhov „Mitybos joga“ (Joga żywienia))

����������
Kształcić się przez Boską Kundalini
���� ������ ������ ���������
��
W Kierunku Boskiej Kundalini [prowadzi, unosi] 
��������� �������� ���������� ����������� �������
���������
wyZwala, Błogosławi Boska Kundalini [energię]
����������� ������ ���������� ���������
��������
Wolność Daje w Darze Kundalini (rozkwitła w czakrze Sahasrara) 
������� ������ ���������� ������������� �������� �����������
�����������������
Błogosławieństwo Daje w Darze Kundalini (Shri Mataji, Kingston, 1980-11-06)
������� ������ ���������� �������������� ���������� �����������
������
Skarb Największy Kundalini 
����������� ����������
������
Oddać Pokłon w Duchu (podczas Pudża) Kundalini
��������� ������ ��������� ������� ���������
�����
zLać się z Tworzeniem Boskim (Shri Mataji, Pudża Divali, 11-03-2002)
������ ����������� ������� �������������� ������ �������� �����������
��������
Lotos w Bagnie Rośnie (z Bagna Unosi się) 
������� ������� ��� ������������ �����
�������������
Przestrzegać Dekalogu
��������
�������������
Przestrzegać Dogmatów Kanonizowanych 
��������� ���������������
�������������
Przestrzegać Dogmatów Krytycznie [rozważając] 
��������� ����������� �������������
��������������
Przestrzegamy Dogm(at)ycznego (Doktrynalnego) Katolicyzmu
���������������� ���������������� �����������
������
Dawać Świadectwo Królestwu Bożemu
����������� ���������� ������
�������
[bądź] Świadkiem Królestwa Bożego 
���������� ���������� �������
Wolne Królestwo Niebieskie
���
Na Polach Królestwo Niebieskie (według Henry Davida Thoreau)
������� ���������� ����������� �������� ������ ������� ��������
��
W Limbie (Układzie Limbicznym) Królestwo Boże 
������� ���������� ������������ ���������� �����
���������
Pozostać na Dwóch Kierunkach (życia sakralnego i ziemskiego)
��� ������ ����������� ������� ����������� �� �����������
�����
Stać na Dwóch Nogach (np., w sahadża joga duchowe zadowolenie oraz sytuacja 
��� ������ ������� ������ �� �������� ����� �������� ����������������� ���������
materialna „są w harmonii“) 
������
Losem (historią) Bóg Kieruje
����������� ���� �������
������
Losem Dzielimy się Wspólnie 
��������� ���� ���������
����
Bóg Wciela się
������� ����
���������
Logika w Kosmosie Boga 
��������� �����
Wesoło w Stworzeniu Boskim
������
Droga Boża Do Szczęścia 
����� ��� ����������
�������
Skarby Daje Caritas (caritas – łac.
����� �������� ��������� �� ������������
Miłość)
�����������������
Błogosławieństwo Boże w Każdym 
������� �������
����������
Pozostaje [ewangelii] Wielokropek w Codzienności (miejsce na przeżycie miłości 
������������ �������������� ������������� ��������� ��� ���������� ��������
Boga w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili)
�����������
(za)Czekać na (za)Proszenie Boga
��� �������������� ����
�����
Duch Pełen Radości, Wolności, Szczęścia
������ ��������� ���������� ���������
Pozostać w Kanałach Duchowości
��������
Wolność [dana] Duchowi do Wznoszenia się, Podnoszenia („… wolność wam dana po 
������� �������� ��� ����������� ����� ������������ ���� �������� ���� ����� ���
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to, byście stali się Duchem...“ zob. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/tyros_zinios)
�������
Lulać, Rozpieszczać, Kształcić Ducha – [swego wewnętrznego i innych] Niemowlę
�������������� ���������� ������ �� ������� ������������� �� �������� ���������
(„Ty – matka, dbająca o dziecko, tj. swego Ducha “. zob. http://www.sahadzajoga.
lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)  
�����������
Błogosławi Bóg Kontyngencję, Współzależną Konkretność, Codzienność
���� �������������� ������������� ������������� �����������
�����������
Błogosławi Bóg Każdego (rzecz, istnienie, roślinę, zwierzę, człowieka)
���� �������� �������� ����������� ��������� ��������� ����������
Błogosławi Bóg na Drogę
�����������
Błogosławi Niebo Szlachetnych („Odżywianie się jest jedną z form poczęcia
������ ������������� ������������� ���� ����� �������� ����� ��������, zaś 

miłość – jedną z for  żywienia. Musicie wiedzieć,  że jesteście odpowiedzialni za to, co 
wkładacie w duszę i serce swego partnera. Wszystko pozostałe nie jest tak ważne. Jeżeli 
całujecie swego kochanego wtedy, kiedy jesteście nieszczęśliwi, obolali, by w końcu poczuć 
większy spokój – jest to przestępstwo, gdyż w tym momencie oddajecie mu wszystkie 
swoje nieczystości. Nie trzeba wybierać takiej chwili. Kochajcie, kogo chcecie, całujcie, 
kogo chcecie, ale wyłącznie wtedy, kiedy wypielęgnujecie w swoim sercu i duszy wszystko, 
co najlepsze, i będziecie mogli stworzeniu, które kochacie, oddać zgromadzone w sobie 
najjaśniejsze rzeczy. Jedynie pod takim warunkiem Niebo was nie ukarze. Nawet gdyby 
ludzie potępili, Niebo pobłogosławi“. Omraam Mikhael Aivanhov „Mitybos joga“ (Joga żywienia))

81. ������������
Błogosławić Dar jednoRazowy
���� �����������
82. Błogosławi (kocha, szanuje) Duchowny Stworzenie („nadchodzi epoka, gdy każdy sam stanie się księdzem w oczach Przedwiecznego. Duchownym jest ten, który rozumie stworzenie Boga, kocha je i szanuje“. Omraam Mikhael Aivanhov „Mitybos joga“ (Joga żywienia))

83. ������������
Błogosławić Dzień Każdy
������ �����
84. Błogosławić Chleb Powszedni
85. �����������
Błogosławi Chleb Ksiądz („Wszystko zależy od świadomości
������ ������� ����������� ���������� �����������... Jeżeli uświadomiliście 
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sobie, że Bóg włożył swoje życie do żywności w chwili, gdy spożywacie, jesteście księdzem, 
błogosławiącym chleb i wino i każdego dnia przy każdym posiłku łączycie się z boskim żywotem“. „Nadając przesadne znaczenie hostii całkowicie negujemy znaczenie żywności i 
zapominamy, że ono też może nas połączyć z Bogiem. Tak oto teraz otworzę wam oczy i 
powiem, że żywność również jest święta, gdyż całą przyrodę Bóg przygotował ze swojej 
kwintesencji. Czy błogosławieństwo księdza dodaje zatem dużo? On może pomóc jedynie 
znaleźć drogę“. Omraam Mikhael Aivanhov „Mitybos joga“ (Joga żywienia))

Błogosławić Boga Innego, w Innym
Błogosławić Walczących, Tworzących, Kontemplujących 
������������
Błogosławić Szczodrze Każdego 
���������� ��������
������������
Błogosławić Dusiaty
�������
���������
Liturgia (leiturgia – gr. działanie na rzecz ludu) Dusiaty Podnosi 
����������� �� ���� ���������� ��� ������ ������ �������� ��������
������
Niech (Błogosławiąc, Życząc) Dusiaty Kwitną 
��������������� �������� �������� �������
���������������
Niech Harmonia Króluje
�������
������
Niech Boskość Podnosi(się)
�������� ������������

Filozoficzne cele i wytyczne w ramach Twojego KDL
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W Kierunku Ważnych Pytań
Porównać Dwie Krańcowości
���������
Porównać Konotacje Dwójcy, Diad, Dychotomii, Dylematów
���������� �������� ������ ������������ ���������
���������
Porównać Konfliktowość Dwójcy (różnic, przeciwności, antagonizmów)
�������������� ������� ��������� �������������� �������������
�����������
(po)Równać Kontrasty między Przedmiotami, Rzeczami 
���������� ������� �������������� ���������
���������
Porównać Wieloznaczeniowe Konteksty
����������������� ���������
���������
Porównać Wielkie (Wielkich Myślicieli) Koncepcje 
�������� ���������������������� ����������
���������
Porównać Kultury Duchowe (metodą komparatywną)
�������� �������� �������� �������������
���������
Porównać (analizować) Zmienną Rzeczy (tj. zmienne oznaki jakiejś sytuacji)
������������� �������� ������� ����� ��������������� �������� ���������
���������
Okazywać duże zainteresowanie Kryteriami 
����� ���������������� �����������
�������
Ręczyć za Jakość Danych (obrana metoda decyduje o Jakości Danych) 
��� ������� ������� �������� ������� ��������� �� �������� ��������
��������
Labilne Konstelacje Przedmiotów, Rzeczy  
������������ ������������� ��������
������������
Elastycznie Korelować Rzeczy, Prawa
���������� �������� �����
�������
Głosić Koherencje Przedmiotów, Rzeczy
����������� ������������� ������
�����������
Likwidować Dekadenckie Koncepcje, Kategorie, Mowy
������������ ����������� ����������� ����
�����������
Likwidować Dezintegralne Konstatacje 
�������������� ������������
�����������
Likwidować Dewaluację Kultury [wartości] 
����������� �������� �����������
Likwidować Wielosłowie w Krytyce, Mowie
���������
Pozwolić na Wielosłowie w Tworzeniu (improwizacji) 
��� �������������� ���������� ���������������
������
Lud i Literatura „Demistyfikuje“, Konotacje, Język normatywny (zob., rozdział o 
����������� ����������������� ����������� ������ ����������� ������� ��������� ��
grach językowych Lyotard J. F.  „Postmodernus būvis“ (Kondycja ponowoczesna)) 
Przestrzegać Rzeczowej Kontekstualności 
�������������
Przestrzegać Harmonii za Każdym Razem 
��������� ��� ������� ������
�����������
Lakoniczne Pytania w Dyskusji 
���������� ���������
uTrzymująca Dystans Krytyka
Bardzo Rzeczowa Krytyka
Krytykować Płytkie Rzeczy
���������������
Kształcić(się) poprzez Demaskującą, Dekonstruktywną Krytykę
�������� ������������� ���������������� �������
���������������
Kształcić(się) reKonstrukcje, wyMowę Dyskursów
��������������� ������� ���������
�����������������
Kształcić(się) w Dysputach
���������
���������������������
Logicznie Harmonijne Przemowy
��������
����������
Logicznie Kontrargumentować 
������������������
����������
Logicznie Demistyfikować Koncepcje
��������������� ���������
����������
Logicznie Demitologizować Mówienie
������������������������
����������
Logicznie Dokumentować Konkrety (fakty)
������������� ��������� �������
����������
Logicznie Zestrajać Konkrety, Konteksty
���������� ���������� ���������
���������
Logiczną Harmonię Konstruować
��������� �����������
����������
Logicznej Zgodności Kryteria
���������� ��������
�������
Logiką Wykładu Zachwycać 
�������� ����������
�������������
[wewnętrzną] Logikę Dyscypliny Konstruować (np., wykładając coś)
������� ����������� ������������ ������ ����������� ����
�����
Duże (szerokie) Pola Konotacji („Archetypowe symbole religijne, ideologiczne, 
����������� ����� ���������� �������������� �������� ����������� ��������������
etyczne lub kulturowe w podświadomości nakreślają  bardzo szerokie pole konotacji, same  będąc mocą centralizującą „mglistości” danych zjawisk. Mało ważna 
jest tu funkcja denotacyjna symbolu, gdyż on odgrywa rolę łącznika między różnymi tekstami lub znaczeniami, jest swoistym medium sensu“. Gintautas Mažeikis 
Paraštės: minčių voratinkliai 1999, p.47)
�����������
Kontinuum, Współistnienie, Konkurencja Równoważnych Dyskursów („Postmoder���������������� ������������ ������������� ���������� ������������
nizm zatem neguje każdy uprzywilejowany sposób mówienia, myślenia i zachowania, 
wyjątkową pozycję lub jedyną możliwą motywację“. Gintautas Mažeikis Paraštės: 
minčių voratinkliai 1999, (Na marginesie: pajęczyny myśli) s.80)
��������
Liniowy Determinizm Kultywować (przyrody, jednak nie w naukach społecznych, 
������������ ����������� ����������� ������� ������ �������� �������������
humanistycznych)

43. ��������
Liniowy Determinizm Kwestionować, Krytykować („Nauki przyrodnicze zdarzenia 
������������ �������������� ����������� �������� ������������� ����������
traktują jako następstwo faktów. Analogicznie próbuje się objaśniać sferę społeczną oraz wyobraźni. Wszystko to wypacza wiedzę o społeczeństwie, gdyż tu się
abstrahuje od wadliwości konstrukcji mentalnych, przekształcając je w dający się
prognozować liniowy system zjawisk“. Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai 1999, (Na marginesie: pajęczyny myśli) s. 120)
44. ��
W Kierunku Dynamicznej Kompleksowości („Natomiast G. Soros, opierając się na 
��������� ������������ ��������������� ������������ ��� ������� ���������� ���� ���
rozwiniętej przez Ilję Prigogina teorii kompleksowości (synergetyki), Społeczeństwo Otwarte rozumie jako niestabilny, samoorganizujący się, chaotycznie rozwijający system. Nierzadko dynamiczna kompleksowość danego systemu jest wiązana 
z teoriami globalizmu“ Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai 1999, (Na 
marginesie: pajęczyny myśli) s.116. „Wiara w teorie liniowe, historycyzm, holizm, 
ufność w prognozy powszechne pobudza  brak porozumienia, rozdźwięk między 
działaczami politycznymi, gdyż zdarzenia, w których  biorą udział, nie następują 
jedne po drugich, jak się spodziewano. Sami politycy praktycznie lub teoretycznie 
aktywnie uczestniczą w danym procesie, mają swoje role i wypaczają zdarzenia, 
stwarzając precedensy o następstwie nieliniowym. Omawia je stworzona przez I.  
Prigogine teoria chaosu (inaczej jeszcze zwana synergetyki lub kompleksowości), 
w której ważną rolę odgrywają fraktale, bifurkacje i inne analogiczne zjawiska“.
Tamże s.120-121)
45. �������������
Legitymowany [całości] Składnik Każdy (np., zob. Raoul Girardet „Polityczne mity i 
���������� ��������� ������ ������ ����� ������ ��������� ������������ �������
mitologie“ s. 212)
46. ���
[o całości] Decyduje Współdziałanie Części (np., zob. tamże s.
��������� ��������� ��������������� ������� ������ ����� ������ �������
213)
47. ��������
Labilną międzyDyscyplinarność Konstruować
���������������������� �����������
48. �������������
Legitymowane Zespoły Dyscyplin 
�������� ����������
49. �������������
Legitymowane Klasyfikacje Dyscyplin  
������������� �����������
50. ������������
Legitymować [jednoczenie się poszczególnych gałęzi nauki w ] międzyDyscyplinar������������� ���� ��������������� ������� �������� �� ������������������
ne Zespoły 
51. ������������
Legitymować Dynamiczne Koncepcje
����������� ���������
52. ������������
Legitymować Wielkie Kategorie
�������� ���������
53. ������������
Legitymować Konstanty Rzeczy (zasady, postulaty, aksjomaty, prawa) 
���������� ������� ��������� ����������� ����������� �������
54. ������������
Legitymować Definicyjne Kategorie (Definicje Kategorii)
������������ ���������� ����������� ����������
55. ������������
Legitymować Ankiety Rzeczy 
�������� �������
56. ��������
Trzymać się Wielkich, Wzniosłych Kategorii
���� ���������� ����������� ���������
57. ����������
Świadczyć o Wielkich Konstantach (wartościach)
�� ��������� ������������ �������������
58. ����������
Kształcić się poprzez Wzniosłe Gry Językowe 
���� �������� ��������� ���� ���������
59. �����������
Równoważne gry Językowe Uczestników
���� ��������������������
60. �����������
Elastyczne Śmiałe Koncepcje
������� ���������
61. ����������
Labilnie, Logicznie Prawidłowa Zmiana
���������� ����������� ������
62. �����������������
Logiczna Uczciwa Kosmarchia
����������
63. ��������
[eros:] Logika (prawda) – Cnota (dobro) - Kalokagacja (piękno)
������� ��������� �� ������ ���������� ������������ ��������
64. ���������
Logiczne (teoria) Prace (praktyka) Tworzyć (poetyka)
��������� ������ ����������� �������� ���������
65. ������
Logos (o)Pracowuje Zamiary (Czego chce)
������������� �������� ������� �����
66. ������
[mój] Logos [z naszego] Ducha [tak] Mówi, Tworzy się, Gromadzi
������ ��� ��������� ������ ������ ������ ������� ����� ��������
67. ���������
Logiczne Konstrukcje Danych
������������ ������
68. ��������
Labilne Kombinacje Rzeczy 
����������� �������
69. ��������
Lokalne Determinizmy Konstruować
������������� �����������
70. ��������
Lokalne Dyscypliny Królują
����������� �������
71. ��������
Lokalne Dyscypliny Skonwencjonalizowane 
����������� ���������������������
72. ��������
Lokalne Dyscypliny Kwestionować (np., nowa wizja prawa antydyscyplinarnego 
����������� ������������� ������ ����� ������ ������ �������������������� ���
M.
Foucaulta) 
73. ��������
Trzymać się Kategorii Wielości (w rozumieniu J.F. Lyotard’a)
���� ���������� ��������� ��� ����������� ����� ����������
74. ��������
Trzymać się Wielojęzycznych Kodów (według Wolfganga Welscha)
���� ���������������� ������ �������� ���������� ��������
75. ��������
Trzymać się Podwójnego Kodowania (według Charlesa Jencksa)
���� ����������� ���������� �������� ��������� ��������

76. ��������
Trzymać się Dywergencji i Konwergencji (według J. P. Guilforda, który, charakte���� �������������� ������������� �������� ��� ��� ����������� ������� ���������
ryzując myślenie twórcze, twierdził, że w twórczości ważna jest integracja myślenia konwergencyjnego (logicznego, konsekwentnego i liniowego) i dywergencyjnego 
(całościowego, intuicyjnego, relewantnego).)
77. ����������
Względnie Dynamiczne [przeciwności] Zmiany
����������� ��������������� ������
78. ���������
Decyduje Walka Dialektyki
������ ����������
79. ���������
Logiczną Dialektyczną Drogą (zgodnie z teorią Platona, „Idee można osiągnąć idąc 
������������� ������ ����������� ������� ��������� ������ ��������������� �����
logiczną dialektyczną drogą: analizując pojęcia i wznosząc się od poszczególności 
do ogólności. Tak rozumiane są istotne struktury świata“, zob. Arūnas Sverdiolas 
„Kultūros filosofija“ (Filozofia kultury, 2007 Vilnius, S. 12)  
80. ���������
Przełomy Wywołują Kryzysy 
��������� ��������
81. �����������
Los Układa się w Sposób Zdeterminowany   
������ ������� �����������������
82. ����
Los Ciekawy na Rozstajach
�������� ��� ����������
83. Komparatywistyka Danych Losu
84. ��������������
Kompleksowość Determinuje Los [natury i kultury] 
������������ ���� ���������� ���������
85. ����������
Twórczość Determinuje Los [osobowości] 
������������ ���� �������������
86. ����������
Fatalna w Teraźniejszości Cyberprzestrzeń
���������������� ���������������
87. �������������������
Limitować Udział w Cyberprzestrzeni 
�����������������
88. ����������
Względnie Dynamiczna Zmiana 
����������� �������
89. �����
Czas – Dynamiczna Konstanta  
�� ����������� �����������
90. �����
Czas Obfitujący w Zmiany
������������� ������
91. �����
Czas Obecnie (w myśli podmiotu) Zmienia się, Kumuluje, Konsteluje 
�������� ��� ������ ���������� �������� ����� ���������� �����������
92. �����
Czas – Losu Konstanta
�� ����� ���������
93. �����������
Tymczasowo Dane Ciało
����� �����
94. ���������
zaChować Krytyczną Uwagę (wobec Obecnego świata)
���������������� ������� ��������� �������
95. ���������
Diagnozę Czasu Skonstatować
������ ������������
96. W Duchu Czasu Rozwijać się
97. ����������
Szczęście Teraz Tworzy się, Zwiększa, Wypełnia, Krystalizuje
������ ������� ����� ���������� ���������� ������������
98. W Teraźniejszości Pokłady Szczęścia 
99. ������������
Szczęście w Harmonii Twórczości 
��������� �����������
100. Szczęście Dać Innym
101. ��������
Trzymać się Koncepcji Daru (przyjmować swoje życie jako dar, być wdzięcznym za 
���� ���������� ����� ������������ ������������ ����� ����� ���� ����������� ���
to, co niesie życie)
102. ��������
Wolność – Wielka Kwintesencja 
�� ������� �������������
103. ��������
Wolność – Wielkie Kryterium
�� �������� ���������
104. ��������
Wolność – Duchowa Konstanta
�� �������� ���������
105. ��������
Wolność – Droga Wielkich
�� ������ ��������
106. ���������
Wolności Wysoka Cena, Wysoka Cena Wolności)
������� ������ ������� ����� ���������
107. ���������
Wolności Duch na Rozstajach (przy ostrożnym wyborze)
����� ��� ����������� ���������������� ��������
108. ���������
Wielkiej Wolności Droga
��������� �����
109. ��������
Kultura Wolnych Duchem (według F. Nietschego – „kultura prowansalska“, zob.
�������� ������� �������� ��� ����������� �� ��������� ��������������� �����
Ecce homo s. 106-107)
110. ���������
Wolny(a) Dzięki (przyczyna) Innym
������� �����������������
111. ���������
Wolny(a) Dla (cel) Innych
���� ������������
112. �����
Czas Wolny - Ducha Kamerton
�������� ������ ��������
113. ����������
Pozostaje Cieszyć się Współistnieniem [Dialog Dasein] 
�������� ���� ���������������� �������� ��������
114. �������
Losowi Wdzięczny Każdy(a) (amor fati – łac. miłość do swego losu)
���������� ��������� ������ ����� �� ����� ������� ��� ������ �����
115. �������������
Tymczasowość Radości Pełna 
�������� ������
116. ������
Losem Cieszy się Każdy(a)
������� ���� ��������
117. ������
Los w Teraźniejszości Powstaje 
���������������� ���������
118. ���������
Pozostać [organiczną] Częścią Kosmosu (natury i kultury)
������������� �������� �������� ���������� ��������
119. ��
W Kierunku Harmonijnej Koewolucji (trzymać się wyznaczonej strategii harmonij��������� ������������ ����������� ��������� ���� ������������ ���������� ���������
nego rozwoju)   

Cele i wytyczne dotyczące moralności w ramach Twojego KDL
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.
49.
50.
51.

Dzień Dobry za Każdym Razem
Bardzo Wzniosłe Zamiary
�������
Bardzo Dyscyplinować Zamiary
�������������� �������
�������
Bardzo Cieszę się Że: ...
������� ���� ���� ����
�������
Bardzo Śmiało Walczyć, Mówić, Tworzyć 
������� ��������� ������� ��������
�������
Bardzo Uczciwie Konkurować, Zmieniać (się)
��������� ������������ ��������� �����
Bardzo Uważnie Słuchać 
Bardzo Wdzięcznie Pytać
������������
Najbardziej Wdzięczność Czaruje 
������������ ��������
��������
Trzymać się Harmonii, Zgodności w Pytaniu(się) 
���� ���������� ������������ �������������
������������
Zlikwidować Dysonans w Mówieniu
�������������������
�������
Wygrać Pracują Zacnie
�������� ������
��������
Wygrywa Droga Cnoty 
������ ������
Iść Cnoty Drogą
�����������
Kształcić, Głosić Cnoty Szlachetne
������� ������ ����������
���������������
Kształcić(się) Cnoty Starannie
������ ���������
���������������������
Kształcić(się) Uwagę wobec Zamiarów  
������ ����������
���������������������
Kształcić(się) Uwagę wobec Innych 
�������������
��
W Czas Uwagę zWrócić 
����������� ��������
���������������
Kształcić(się) Nieśmiałość i Skromność
�������������� ���������
����
Kij Podwójnie Uderza („kij ma dwa końce“)
����������������� ������ ��� ���� �������
������������
Zlikwidować Demoniczne Podstępy
����������� ��������
������������
Zlikwidować Drakońskie Zamiary
����������� �������
����������
Lucyfer w Szczegółach Kryje się („diabeł kryje się w szczegółach“) 
������������ ������ ���� ��������� ������ ������ ��������������
��������
Libidem Dysponować Szlachetnie
����������� �����������
�����
Płci Degradację Krytykować
����������� ����������
��������
Dialog, Harmonię Płci Kultywować 
��������� ����� �����������
���������
Zachować Odpowiednią Cierpliwość
������������ �����������
������
uGina się Duch Czasami (Niektórych)
���� ����� �������� ������������
��������
Przełom poRusza, Zmienia Ducha
��������� �������� �����
��������
poKorni Zgodni Cierpliwi
������� ���������
���������
Pozostać Bohaterami w Codzienności
������������� ������������
��������
Trzymać się Wielkich Kryteriów
���� ��������� ���������
��������
Trzymać się Wielkich Zamiarów
���� ��������� ��������
��������
Trzymać się Dżentelmeńskiej Uprzejmości 
���� ����������������������������
��������
Chwalić Dżentelmeńskimi Komplementami 
���������������� ��������������
��������
Trzymać się
�����������
Męki w Losie
�����
����������
Kształcić Wielką Mękę (według Jezusa, Fryderyka Nietschego, Hermana Hesse)
������������ �������� �������� ���������� ������������ �������� ������
��������
Letarg, Smutek Zwiększa Kryzys 
������� ��������� �������
��������
Letarg, Smutek Zachętą Rozwiewać 
������� �������� ����������
���������
Smutek w Radość Przemieniać
������� �����������
��������
Wolność Popełniania Błędów 
������������ �������
�����������
Likwidować Wielkie Błędy 
�������� ������
����������
Świadczyć Śmiało o Winie 
������� �� ������
���������
Wesołość (nadzieja) Duchowość (wiara) Twórczość (miłość)
����������� ���������� �������� ���������� ��������
�������
Wesoły umysł Radująca wola Szlachetne serce
������ ��������� ����� ����������� �����
�����������
Szczęśliwe myśli Szczodre czyny Gorące uczucia
������ ��������� ������ ������� �������
������
Wolne myślenie Śmiałe zachowanie Cierpliwe przeżywanie 
��������� ������� ����������� ���������� ������������
��������
Wolni i Śmiali Szlachetni 
������� �����������
��������
Wolność Dysponowania Ciałem [i duszą] (tj. sobą)
������������� ������� ��� ������� ����� �����
���������
Wesołość Ducha podNosi 
������ ��������
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87.
88.
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

��������
Wolność Duchowo (Pięknem, Dobrem, Prawdą) Iskrzy
�������� ���������� �������� ��������������
��������������
Wolnomyślność Wielkoduszność Szlachetność 
��������������� �������������
��������
Wolność Dać Zamiarom (Koalicji serca, umysłu i woli)
���� ��������� ���������� ������� ��������� �����
�������
Wesoło i Swobodnie w Demokratycznym Towarzystwie 
�� ������������ ��������������� �������������
����������
Płomienna Dusza Każdego
������ �������
�����
Lody Przełamywać w Komunikacji 
�������������� ������������
�����
Lody Przełamuje Cierpliwość, Wielkoduszność, Miłość Charytatywna     
����������� ������������� ���������������� ������� �����������������
���������
Przestać Dyskryminować Innych, Odmiennych, Dziwnych
���������������������� ������������ ��������
��������
Wolność Dać Innym
���������
�����������
Pozdrawiać Czyniących Inaczej
������������������
��������
Trzymać się tego co Pasuje (Trzymać się tego „Co Pasuje Człowiekowi“; „Nie kłam, 
���� ����� ��� ������� ��������� ���� ����� ���� ������� �������������� ����� ������
bądź uczciwy, nie chciej zbyt dużo, nie stwarzaj kłopotów innym, bądź uprzejmy 
dla ludzi...“ – zob. Kazuo Inamori Gyvenimo filosofija (Filozofia życia), s. 84-85)
��������
Trzymać się Zakazów Taktownie 
���� �������� ����������
��������
Trzymać się Drogi Dialogu 
���� ������ ��������
 Carillon Wolnych Dialogów 
��������� �������� ���������
��������
Laïcité Dialog Tworzy (postawa etyczna innego, który, według E. Lévinasa, jest 
������� ������� ��������� �������� �������� ������� ������� ��� ���������� �����
tajemnicą, względem)
����������
Wzbogacać Dualne Kontakty
������� ��������
����������
Szczęście Dać, Podarować Innemu, Innym
����� ������������������ �����
Szczęśliwymi Czynić Innych
��������������
Szczęśliwy(a) Radosny(a) Każdy(a)
����������� ��������
����������
Szczęście Radością Rozbrzmiewa 
��������� ������������
������������
Szczęśliwym Stawać się Czasami (według F. Nietschego – „czuć niehistorycznie“)
������� ���� �������� �������� ��� ����������� �� ������ �����������������
����������
Szczęście po Dionizyjsku Kuć (zob. F. Nietzsche Ecce homo, 2007, s.
��� ������������ ���� ������ ��� ���������� ����� ������ ������ �����������
127-128)
����������
Szczęście ma Wiele Komponentów
��� ������ �����������
Do Szczęścia Największego Droga, Droga do Największego Szczęścia
�����������
Szczęśliwi Dziękują Konkretnie
��������� ����������
�������
Wesoło jest Dziękować Konkretnie 
����� ���������� �����������
��������������
Wyzwalać(się) poprzez Wspólne Uczestnictwo
�������� ��������������������
���������
wyZwolić („tak chciałem“ – Zaratustra) Dane Męki                                                (zob.
������ ���������� �� ������������ ���������������������������������������������������������
������
F. Nietzsche Tako rzecze Zaratustra, II, „O zbawieniu“)
�������
Losowi Dziękować za Każdym Razem
���������� ��� ������� �����
����������
Pozostałe Dni Uszlachetniać, Szlachetność Ostatniego Dnia
������������������� ������������� ����������� ����
����������
Pozostała Część – Kundalini („A ta pozostała część teraz jest realizacją, obudze������ �� ���������� ���� ��� ���������� ������ ������ ����� ������������ �������
niem naszego Kundalini“; zob. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/
zeme)     
���������
Wchodzić na Górę Cnoty (dobrych wartości) 
��� ����� ������ ��������� ����������
Wejść na Drogę Cnoty 
Dobrych Spraw Gromadzenie
����
Los – Uwaga, Prace, Radości dla Innych
�� ������� ������� �������� ����������
�������������
Przestrzegać Praw Losu 
����� �����
�������������
(prze)Graj w Wielkiej Walce 
��������� ������
�����������
(prze)Graj [w olimpijskim] Duchu 
���������������� ������
������
Wolny Dzień co Tydzień  
������ ��� ���������
������
Wolny Dzień Dla Kogo?  
������ ���� �������
������
Wolny Dzień na Konsolidację, Wzniosłość, Kontemplację   
������ ��� �������������� ������������ ���������������
Życzyć Wielkich Zamiarów
�������
Życzyć Wszelkich Sukcesów
���������� ��������
�������������������
Życzyć Uczciwości, Harmonii za Każdym Razem
��������� ��� ������� �����
������
Niech Cieszy się Każdy(a)
������� ���� ��������
��������
[serca] Lotos Cieszy się Każdemu (każdej zrealizowanej duszy) 
������ ������� ���� �������� �������� �������������� �������
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�����������
Prawomocny Kodeks Cnoty
������� �����
������������
Najbardziej Cnotliwych Słuchać (Pytać)
����������� �������� �������
���������
Pozwolić Cnotliwym (ładnie, dobrze, sprawiedliwie czyniącym) Mówić, Rządzić, Kon���������� ��������� �������� �������������� ������������������ ��������� ����
trolować, Zmieniać 
������������
Legitymować Kulturę Dialogu (opartą na filozofii dialogu Ja-Ty) 
�������� �������� �������� ��� ���������� �������� �������
������������
Legitymować Kulturę Dzielenia się (tj. kooperację)  
�������� ���������� ���� ����� �������������
�����������
Likwidować Ducha Konkurencji 
������ ������������
�����������
Likwidować Kulturę Walki, Wieloboju, Konkurencję
�������� ������� ����������� ������������
��������
(wy)Dać Harmonijne Kodeksy
����������� �������
������������
Legitymować sKoordynowane Kodeksy
�������������� �������
��������������
Legitymowanym Dokumentom Ufać 
����������������
���������
Zasadnie Deklarować Kapitał 
����������� ��������
������������
Legitymować Większą Konkurencyjności  
�������� ������������������
�������������
Legitymowany do Noszenia Masek (ról społecznych)  
��� ��������������� ����� ��������������
���������
Zasadnie Demaskować Błędy
����������� �����
��
W Czas Demaskować Przestępstwa 
����� ����������� �������������
Likwidować Zakazane Manowce
�����������
Likwidować Rzeczy  Kryminogenne 
�������� �������������
�����������
Likwidować Dewiacyjne Zamiary 
����������� ��������
�����������
Likwidować Dewiacyjne Koniunktury (tj. prowadzić prewencję) 
����������� ������������ ����� ���������� �����������
Likwidować Niszczenie Krajobrazu
�����������
Likwidować [ekologiczne] Dysonanse Krajobrazu 
�������������� ���������� �����������
�����������
Likwidować Niszczące, Dyskredytujące Wybuchy 
����������� ��������������� ��������
�����������
Likwidować Degradację w Sąsiedztwie, Wsiach 
������������� ������������� �������
�����������
Likwidować Dyskryminację i Ksenofobię
���������������� �����������
�����������
Likwidować Dehumanizujące, Dyskryminujące Zamiary 
���������������� ��������������� ��������
�����������
Likwidować Dehumanizację w Komunikacji 
���������������� ������������
�����������
Likwidować Dyskryminację
���������������������������������
Inaczej Myślących, Innych
������
�����������
Likwidować Dyskryminację w Zespołach, Komunach
���������������� ����������� ��������
�����������
Likwidować Zakazane Koterie
��������� �������
�����������
Likwidować Dżingoistyczne (napastliwy szowinizm) Koncepcje  
��������������� ������������ ����������� �����������
�����������
Likwidować Cnotom Szkodzących, Szkodników Cnót
������� ������������� ����������� ����
�����������
Likwidować Działających na Szkodę: Głupio, Mściwie, Korupcję, Oszustwa, Środki 
������������� ��� �������� �������� ��������� ���������� ���������� �������
Odurzające
�����������
Likwidować Bardzo Skorumpowanych
������� ��������������
�����������
Likwidować Wielkich Oszustów
��������� ��������
�����������
Likwidować Niszczenie się Środkami Odurzającymi
����������� ���� ��������� ������������
�����������
Likwidować Dealerów Środków Odurzających   
��������� �������� ���������������
�������������
Likwidować w Dyskusjach Przeklinających 
����������� ����������������
�������������
Imprezowanie Dyscyplinarnie Kodyfikować 
��������������� ������������
��
W Czas Demaskować Oszustwa, Błędy
����� ����������� ���������� �����
�����������������������
Lustracja Uszlachetnia Każdego 
��������
������������
Legalizować Pracowite Zespoły, Kompanie Twórców 
���������� ��������� ��������� ��������
���������
Pozwolić Wielkodusznym Tworzyć
�������������� �������
���������
Pozwolić Pracownikom Konstruować, Kopiować, Kombinować
������������ ������������� ���������� ����������
����������
Limitować Kapitał Pracujących 
�������� ������������
����������
Limitować Korporatywizm Bogatych 
�������������� ���������
����������������������������
Równoprawnie Uczestniczyć w Konkursach 
�����������
���
Po Równo Dzielący się (wiedzy, łączności) Kanałami
������ ��������� ���� ��������� ����������� ��������
������
Cnoty Ludu Krystalizować 
����� ��������������
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W Kierunku Cnoty Kierować
��������
Legalne Koordynacji Drogi
������������ �����
��������
Czasowe Częściowe Kodeksy
���������� �������
����������
Lokalny i Tymczasowy Konsensus Uczestników
����������� ���������������������
�������������������
Labilnie Uzgadniać Kontrakty 
����������
���������
Decyduje Walka o Dominację (Walka o byt)
������ �� ���������� ������� �� ����
��
O Równość Walczyć (w oparciu o zasady sprawiedliwości)
�������� �������� ����������� �� ������� ����������������
���������������
Kształcić(się) Kompromis Dialogowy (Ja-Ty)
���������� ���������� �������
����������������
Kształcić(się), Legitymować Ducha Wymiennością (zasada przemiennej sprawiedli������������ ������ ������������� �������� ������������ �����������
wości: dać tyle, ile się otrzymuje)   
58. ����������������
Kształcić(się), Legitymować Ducha Korektywnością (zasada korektywnej sprawied������������ ������ ��������������� �������� ������������ ���������
liwości: kara nie powinna być równa przestępstwu (oko za oko, ząb za ząb))
59. �������������
Przestrzegać Kryterium Dystrybucyjności (zasada dystrybucyjnej sprawiedliwo���������� ����������������� �������� ��������������� �������������
ści: dzieląc dobro, należy kierować się jakimiś kryteriami podziału; mogą one być 
różne: zasługi, potrzeby, umiejętności, ranga, jednak po dokonaniu wyboru, należy 
przestrzegać danego kryterium i dopiero wtedy  będziemy mogli powiedzieć,  że 
podzielono sprawiedliwie.)
60. ��������������
Legitymacja w Konstytucji Ducha (Piękna, Dobra, Miłości prawdy)
������������ ������ ��������� ������� �������� �������
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�������
Zmiana Tymczasowej Dominacji 
������������ ����������
������������
Legitymować Dialogo-Krację (Partyjną – jednodniowych wyborów, anonimowych 
��������������� ���������� �� �������������� ��������� ������������
wyborców – demokrację powinna zastąpić dialogokracja zrzeszonych obywateli, tj.
przedstawicieli w organach władz (parlamentach, radach, zarządach itp.) delegowanych (i, w razie konieczności, w każdej zastąpionych) nie przez partię, a zrzeszenie obywateli, wyraźnie deklarujące swoje zawodowe lub inne interesy dotyczące 
konkretnej działalności oraz, przy ograniczonej liczbie mandatów, zjednoczonych 
w określone wspólnoty lokalne)
������
Niech Demokracja („Dharmokratija“ – Uczciwe, Zgodne rządzenie) Kwitnie
����������� ����������������� �� ��������� ������� ����������� �������
��������������
Kosmopolityzm Liberalnej Demokracji, Zapewniać Kosmopolityczną Demokrację
����������� ������������ ���������� ���������������� ����������
�������������
Przestrzegać Kodeksu Demokratycznego 
�������� ����������������
����������
Kształcić Demokrację Kooperacją 
����������� �����������
�����������
Kultywować [społecznie] Liberalną, Robotniczą Doktrynę (według Isaach’a Berlina, 
������������� ����������� ����������� ��������� ����������������� ���������
[społeczny] Liberalizm – Doktryna Lewicy) 
����������
Liberalną Demokrację Kultywować
����������� ����������
�����������
Liberalnej Demokracji Konsolidacja 
����������� �������������
����������
[kroczyć] Drogą Liberalnej Demokracji
������ ����������� ����������
������������
Przełamywać Przeszkody Demokracji
����������� ����������
�����������
Likwidować Kohorty Dyktatorów
�������� ����������
������
Wolną Demokrację Tworzyć
����������� �������
Zrównywać Prawicę i Lewicę
�������
Lewica Liberalnej Demokracji
����������� ����������
��������
Równość Prawicowi Kwestionują 
���������� ������������
���������������
Libertariańską Prawicę Krytykować, Kwestionować 
�������� ������������ �������������
�������������
(nie)Równość Demokratycznie Kultywować, Uszlachetniać
��������������� ������������ �������������
�����������������
Wolność Ubóstwia Lewica, Wolność – Diament Lewicy (według Vittorio Foa: „wol�������� �������� �� �������� ������� ����������������� ����� �����
ność stała się najsilniejszym źródłem natchnienia w tym (XX) wieku dla lewicy“)
�����������
Liberalnie Demokratyczna Komunikacja
�������������� �����������
�������
Ludową Demokrację Tworzyć, Podnosić, Uszlachetniać
����������� ��������� ���������� �������������
�����
Ludu Właściwa Kontrola 
��������� ���������
����
Lud (za)Daje [politykom, przywódcom] Zamiary, Pytania
��������� ������������ ������������ ��������� �������
���������
Ludowego Dyskursu Używać
���������������
����������
Limitować Dominującą (polityków i mass mediów) Mowę (Z. Bauman)
����������� ������������� ����� ������������� ���� �������
����������
Limitować Dyscyplinować Kontrolować (podstawowe zasady władzy) 
�������������� ������������ ������������ ������� ��������
�����������
Likwidować Demagogiczne Mówienie, Kategoryczność 
����������������������� ���������������
����������
Limitować Ducha Konformizmu 
������ ������������
���������
Kształci (obywatelsko) Bardzo [Antanas] Kulakauskas 
�������������� ������� ���������� ������������
���������
Leonidas Donskis Uszlachetnia (obywatelsko) 
��������������������� ��������������
���������
Kształci (obywatelsko) Darius Kuolys
�������������� ������� ������
�������������
[Vladimiras] Laučius – Wielki Komentator (analityk polityczny)  
�������� �� ������� ����������� ���������� �������������
����������
Zrównywać Zamiary Delegatów 
�������� ����������
������������
Interesować się Kwestiami Legitymowania  
���� ���������� ���������������
������
Litwę Czynić Inną
�����������
������
Litwy Wielkość Podnosić
��������� ��������
���������
Litewską Demokrację Kanalizować 
����������� ������������
���
Na Litwie Kryzys Demokracji (według Antanasa Kulakauskasa, Leonidasa Donskisa 
������� ������� ����������� �������� ��������� �������������� ���������� ���������
i in.)
���
Na Litwie Pracujący (związki zawodowe) Konsolidują się  
������� ���������� ��������� ���������� ������������ �����
���
Na Litwie Stowarzyszenia (Organizacje Pozarządowe) Konsolidują się
������� ��������������� ������������� ������������� ������������ ���
��������
Wolność dla Rozkwitania, Dzięki Wolności Rozkwita(my) 
���� ������������� ������� ��������� �������������
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��
O Wolność Walczy się  
�������� ������� �����
���������
Wolności Wysoka Cena, Wysoka Cena Wolności 
������� ������ ������� ����� ���������
Wolności Bohaterzy Szlachetni 
������
Wolne Księstwo Dusiaty (w regionie pojezierza Sartai) (w sensie swoistości kultury)
��������� �������� ��� ��������� ����������� �������� ��� ������� ����������� ��������
������������
Legitymować Decentralizację Regionu
���������������� �������
������
Wolna Komuna w Dusiatach (samorząd)
��������� ���������� ����������
������
Lud w Dusiatach (pod)Nieść
���������� ����������
��������
Wolni w Dusiatach Rozwijają się
���������� ���������� ���
�����������
Oczekiwani Rodacy w Dusiatach (ich Ciała, ich Kapitał intelektualny, moralny i ma��������� ���������� ����� ������� ���� �������� ��������������� ���������� ���
terialny)
������������
Organizować Dyskusje po Wsiach
��������� ��� ������
��������
Lobbing Daje Kapitał
����� �������
��������������
Lobbystycznie Dokonywać Zmian (normatywnych, politycznych, prawnych)
���������� ������ ��������������� �������������� ���������
��������������
Lobbystycznie Negocjować w Kuluarach
������������� ���������
������������
Elastycznie Negocjować poprzez Komunikację Kooperację
����������� �������� ������������ ����������
���������
Pozwolić Pracującym Kooperować się
����������� ����������� ���
������
Wolne Komuny Pracujących
������� �����������
Jednoczyć się w Większą Koalicję
�������������
Przestrzegać Dyscypliny Zbiorowej   
����������� ������������
�������
Życzyć Koordynacji Prac
������������ ����
���������
Życzenia Wypracowania Konsensusu  
������������� ������������
��������
Chwalić Zgodny Konsensus 
������� ����������
���������
Zachować Dwustronny, Wielostronny Konstruktywizm 
������������ ������������� ���������������
�������
Wesoło Pracować Zespołowo
��������� ���������
���������
Związek, front Wolnościowców (Wolnomyślicieli, filozofów) 
������ �������������� ������������������ �������������������������
Uduchowionych (Du����
chownych, wierzących) Twórców (Konstruktorów, artystów)
������
Zgoda między Liberalizmem (socjal)Demokracją Konserwatyzmem 
������� ������������� ������������������� ���������������
�������������
Zjednoczenie Liberałów (socjal)Demokratów Konserwatorów [w imię Litwy, 
���������� ������������������� �������������� ��� ����� ������� Unii 
�����
Europejskiej, świata]

Kształceniowe cele i wytyczne w ramach Twojego KDL
1.
2.

28.

����������
Wolność i Równość w Kulturze Duchowej (Piękna, Dobra, Miłości Prawdy)
���������� ��������� ��������� ��������� ������� �������� �������
��������
Wolnego i Wesołego Ducha Konstanta (Konsonans Piękna, Dobra, Prawdy w dowol�� ��������� ������ ���������� ����������� �������� ������� ��������� ������
nej Konstelacji)
���������
Kolegium Ludowej Duchowości (kształcenia (się) artystycznego, religijnego i filozo�������� ����������� ������������� ������ ��������������� ������������ �� �������
ficznego) 
Wielkość Litwy Podnosimy Kształcąc Wielce Każdego 
��������
Kultura Równoważnych Dialogów, Kultywować Równoważne Dialogi Ja-Ty
������������� ���������� ����������� ����������� �������� �����
������
Wolne Kolegium w Dusiatach (nieformalne kształcenie się młodzieży i dorosłych)
����������� ���������� ������������� ������������ ���� ������������ ����������
������
Wolne Krajoznawstwo w Dusiatach
���������������� ���������
�����
Czas Wolny Podnosi Kulturę
������ �������� �������
W Czasie Wolnym Pracuje się Twórczo
�����������������
Kształcić(się) w Wielu Kierunkach
������ ����������
Kształcić(się) w Wielu Miejscach
��
W Kształceniu(się) Wiele Komponentów
����������������� ������ �����������
���������������
Kształcić(się) Rzeczowe Kompetencje
��������� �����������
�����������������
Kształcenie(się) Dzięki Ankietom   
������� �����������
�����������������
Kształcić(się) w Klubach Dyskusyjnych
�������� ������������
�������������������������
Kształcić(się) Układając Konstelacje (według Berta Hellingera; zob.
������������ �������� ������ ������������ ����� www.konsteliacijos-d.lt) 
Kształcić(się) Wielkimi Jakościami 
������������
Kształcenie poprzez Duchowe Konstanty
�������� �������� ���������
���������������
Kształcić(się) poprzez Kulturę Delikatności 
�������� �������� �������������
���������������
Kształcić(się) poprzez Wartościowe, Wielowymiarowe Koncepcje
�������� ������������� ��������������� ���������
���������������
Kształcić(się) poprzez Wielopłaszczyznowe Kanony (style), Konteksty
�������� ������������������� ������� ��������� ���������
���������������
Kształcić(się) Wielkie Maski (role społeczne)
�������������� ������ ����������
���������������
Kształcić(się) poprzez Właściwe Maski 
�������� ���������������
����������
Kształcić Wielkość i Szlachetność 
����������� �������������
����������
Kształcić Ducha i Ciało 
�������� ������
Lawirować między Duchem i Ciałem 
�����������
Porównywać Kardiodynamiczne Dane (serca nie tylko fizyczne, ale też emocjonal����������������� ����� ������� ���� ������ ���������� ���� ���� ����������
ne) 
��������
wPuścić Jakościowe Cząsteczki („Zmiana Człowieka jest niemożliwa
����������� ����������� ��������� ���������� ����� ����������, jeżeli nie otrzy-

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

���������������
Kształcić(się) Radośnie Ciało 
��������� ������
�������
Bardzo Starannie Przeżuwać 
���������� ����������
���������������
Kształcić(się) Harmonijny Oddech
����������� ������
��
W Czas: Robić (wy)Dechy, Wypróżniać się, Kopulować
������ ������ ����������� ����������� ����� ���������
�������
Libido (Pociąg płciowy, Wesołość) Podnosi Dopamina 
�������� ��������� ���������� �������� ���������
���������
Kształci (umysł) Chleb Powszedni (razowy)
�������� ������ ���������� ��������
���������
Kształci (umysł) Dieta (co 10-14 dni) z Wątróbki 
�������� ������ ���� ������ ������� ���������
���������������
Kształcić(się) Duchowe Bogactwo
�������� ��������
Kształcić(się) w Kierunkach Duchowych
����������
Kształcić Duchową (samo)Kontrolę
�������� ���������������

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.

ma nowych cząsteczek lepszej jakości. Dlatego podczas posiłku nie wystarczy przestrzegać ciszy – musimy wypełnić tę ciszę najszlachetniejszymi myślami i uczuciami. Wtedy 
cisza staje się tak silna i magiczna, że skupia w sobie wszystkie elementy, konieczne dla 
naszych subtelnych ciał. Cisza – to nie pustka, w przyrodzie nie istnieje próżnia: wszystko 
wypełnione siłami, materiałami, elementami, coraz subtelniejszymi i czystszymi, im na wyższe sfery unosimy się. Ta potężna i cudowna cisza – to niewyczerpane źródło bogactwa, z 
którego my też możemy czerpać“. Omraam Mikhael Aivanhov „Mitybos joga“ (Joga żywności))
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���������������
Kształcić(się) Koncentrację
������������������
Uwagi
���������������
Kształcić(się) Kontrolę
���������������
Uwagi 
���������
Kształci Praca Staranna 
������ ���������
���������������
Kształcić(się) Kontemplacyjność Ducha 
����������������� ������
���������������
Kształcić(się) Ducha Charytatywnego (miłość bliźniego)  
������ ��������������� ��������������������
���������
Okazywać Duże Zainteresowanie Kundalini 
����� ���������������� ����������
���������������
uTrzymać Uwagę na Kundalini
��� ���������
���������������
Kształcić(się) Ducha poprzez Kundalini [energia]
������ �������� ���������� ���������
�����������
Płomieniem Płonące Kundalini
�������� ���������
�������������
Chorowitość, Choroba zNiszczy Kundalini
�������� ��������� ���������
����������
Lawirować Daną Kundalini („...możecie lawirować Kundalini, jednak nie swoim Du����� ���������� ������������� ���������� ����������� ������� ���� ������ ���
chem“; zob. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)  
50. �����������
Kształcony Duch w Zespole  
������� ���������
51. ���������������
Kształcić(się) Kulturologię Duchowości 
������������� �����������
52. �����������
Kształcona Duchowością Niegdyś (Dharma, Dżniana, Dao, Dziodo(sin)s, Dzen, Der������������ �������� ��������� ��������� ����� �������������� ������ ����
wisze, Druidzi...) 
53. ���������������
Kształcić(się) poprzez Daoizm i Konfucjanizm 
�������� ��������� �������������
54. ���������������
Kształcić(się) Ducha Krytyki
������ �������
55. Wolnomyślnie Zaufać Bogu
56. ��������
Zezwala się Dogmaty, Doktryny Kwestionować
���� ��������� ��������� ������������
57. ������
Wolny Kult Doktryny
����� ��������
58. ����������
Oczekiwań Dao Pozbywa się
���� �������� ���
59. ������
Wolna Twórczość Dao
���������� ���
60. �����������
Kształcący Ducha Koryfeusze: Konfucjusz, Jezus Chrystus, Klemens – Rzymski i 
������ ������������ ������������ ������ ���������� �������� �� ����������
Aleksandryjski, Kirył Aleksandryjski, Klara z Asyżu, Katarzyna Sejneńska, Kazimierz, Jan Kalwin, Jan od Krzyża, Kepler Johan, Søren Kierkegaard, Kant Emanuel, 
Teresa od Dzieciątka Jezus, Kuraitis Pranas, Kowalska Faustyna, Claudel Paul, Karl 
Bart, Karl Jaspers, Krishnamurti, Kvist Michel, Kavaliauskas Česlovas itd.  
61. Kształcony Duch Kontekstualnie: Konfucjanizm, Karma, Kundalini, Krishna, Koany, 
Kurku, Quetzalcoatl, Kabała, Kosmologia, Kohelet, Chrześcijaństwo, Koran, Katolicyzm, Kalwin, Kwietyzm,  Quakerish, Kontemplacja, Konceptualizm, itd.
61. ����������������
(wy)Kształcenie Daje Co: Książki, Kursy, Konsultacje, Kolokwia, Konferencje, Klu����� ���� ��������� ������� ������������� ���������� ������������� ����
by, Komunikacja, Cierpliwość, Szlachetni...
62. ������
Drogi Kształcenia: Kursy (regularne szkolenia), Konsultacje (porady znawcy), Kolo������������� ������ ����������� ������������ ������������ �������� ��������� �����
kwia (omawiania poszczególnych tematów, wykładów), reKolekcje (zebranie przed 
ważnymi zdarzeniami), Korepetycje (pomoc Korepetytora), „Wkuwanie“ (wysiłek 
indywidualny)
63. Okazywać Duże Zainteresowanie Książkami
64. ����������
Kształcić (się) poprzez Wielkie Księgi, Kształcą Wielkie Księgi
������ �������� �������� �������� ��������� �������� ������
65. ����������
Kształcić (się) Posłusznie poprzez Książki (czytać regularnie książki) 
������ ����������� �������� �������� �������� ����������� ���������
66. Kształcić (się) poprzez Wielkie Jakości 
67. ����������
Kształcić (się) poprzez Drogi, Kierunki Zainteresowań
������ �������� ������� ��������� ��������������
68. ����������
Kształcić (się) poprzez Wielkie Języki (sztuki, religii, filozofii, nauki)
������ �������� �������� ������� ��������� ��������� ����������� ������
69. ���������
Kształcą Popełniane Błędy 
����������� ������
70. ����
Iść Największymi Drogami 
������������� ��������
71. Udać się w Największą Podróż
72. ���������
Wchodzić na Górę Duchowości 
��� ����� �����������
73. Wchodzić po Niebieskiej Drabinie
74. ������������
podTrzymuje Duchowy (Duchowych wartości) Szkielet
�������� ����������� ���������� ��������
75. ���������
(u)Lepić Duchowy Plaster
�������� �������
76. �����������
Zwyciężają Wielcy Bojownicy, Twórcy
������� ����������� ������
77. �������
Równać się na Wielkich, Silnych Koryfeuszy  
���� ��� ���������� �������� ������������

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.

���������������
Uczestniczyć w Kolokwiach, Konferencjach, Dyskusjach Stowarzyszeń
������������ ��������������� ����������� ������������
Swobodne Konsultacje Uczestników
�������������
(u)Trzymać i Kształcić Wielkie Sposoby Mówienia (style, teologia, metafizyka)
���������� �������� ����������������� �������� ���������� �����������
��������
Trzymać się Wielkich Mówców (artystów, duchownych, myślicieli) 
���� ���������������� ����������� ������������ ������������
�������
Wiedzę Tworzą Języki, Kanony, Kodeksy, Kryteria, Gry Językowe
������� �������� �������� ��������� ���������� ���� ��������
�������������
Przestrzegać Największych, Wspaniałomyślnych (pięknych, dobrych, sprawiedli�������������� ������������������ ����������� ��������� �����������
wych) Kryteriów
����������
Kształcić (się) poprzez Szlachetne Zamiary
������ �������� ����������� �������
Kształcąc się Dzielmy się Zamiarami
���������������
Kształcić(się) Hojność wobec Innych
�������� ������������
������������������������
Kształcić(się) Uważność wobec Inn(eg)o, Inn(y)ch („Uważność wobec odmiennych 
���������������� ��������� ����������� �����������������
opinii, wartości różnych grup społecznych przekształca świat w nieustanny proces 
negocjacji, kompromisów, który nie jest atrakcyjny dla oka rozpieszczonego przez 
puste westerny, jednak właśnie takie działanie pomaga w osiągnięciu pokoju i tolerancji“ Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai (Na marginesie: pajęczyny 
myśli) 1999, s.11)
���������������
Kształcić(się) na Wielką Wojnę (to jest, według F. Nietschego – „przewrotu do��� ������� ������ ���� ������ ������� ��� ����������� �� ����������� ���
tychczasowych wartości“, zob. F. Nietzsche Ecce homo, 2007, s. 130)
���������������
Kształcić(się) Obecne Zamiary
������� �������
Kształcić(się) Śmiało i podNiośle

Cele i wytyczne dotyczące przedsiębiorczości w ramach
Twojego KDL
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3.
4.
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8.
9.
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24.

25.
26.
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43.

������
Wolne Czyny Każdego
������ �������
�����
Czas Dyktuje Kiedy, Gdzie, Co, Jak, Dlaczego 
�������� ������� ������� ���� ����� ���������
��
W Czas Robić Zmiany 
����� ������ �������
W Czas Glebę Kultywować 
W Czas Plon Zbierać
��
W Czas Gromadzić Bogactwa
����� ���������� ��������
����������
Limitować Gromadzenie Rzeczy 
������������ �������
�������������
Przestrzegać Porządku Dnia, Planu Prac
��������� ������ ������ ����
Czekać na Hojne Towarzystwo 
�����������
Pozostać w Poważnym Towarzystwie 
��������� �������������
Pozostać Dla Innych
���������
Zdobyczą (zyskiem) Dzielą się Kontrahenci 
���������� ������� ���� ������������
����������
Logicznie Dzielić Ilości 
���������������
�����
Ulgi (selektywnie „odgórne“) Degradują Zespoły
������������� ����������� ���������� �������
�����
Ulgi Zwiększają Konformizm 
����������� �����������
Zapewniać Jakość Pracy
Kształcić Jakość Rzeczy, Pracy
���������
Kształci Praca Twórcza 
������ ��������
��������
Weselą, wyZwalają Prace Twórcze  
���������� ������ ���������
����������
Szczęście Pracować Twórczo 
��������� ��������
����������
Szczęście Pracując Walczyć (z kim? przeciwko komu?)
��������� �������� ��� ����� ���������� ������
�������
Poziom Dzięki Jakości 
������� ��������
Zrównywać Uczestników według Jakości
�������������
Przestrzegać Dystrybutywnej Jakości (przewagę siły lub ilościową (szybkości, siły, 
��������������� �������� ���������� ����� ���� ���������� ������������ ������
skali), która do pewnej będącej celem sama w sobie jakości („więcej“, „szybciej“...) 
dąży „spychając“ innych („nieudaczników“), powinno się zastąpić dystrybutywną 
jakością polegającą na współpracy, wsparciu, zachęcie, uznaniu wartości dążącej 
do utrzymania bilansu, proporcji, harmonii) 
Współzawodniczyć Dla Jakości 
�������
Równać się na Wielkich Konkurentów 
���� ��� ��������� ������������
���������
Dominuje Liberalny Kapitalizm
���������� ����������
����������
Liberalna Demokracja + Kapitalizm 
����������� �� �����������
�����������
Demaskować Choroby Kapitalizmu, Demaskować Dziki Kapitalizm
�������� ������������� ����������� ������ ����������
���������
Przestać Drapieżnie Konkurować
����������� ����������
��������������
Dobro Niszczy Kryzys 
�������
���������
Depresja Towarzyszy Kryzysowi  
����������� �����������
Możliwie Najwięcej Wygrać
��������������������
Laureatów obDarować Szczodrze 
����������
����������
Pozostała Dyspozycja – na Caritas (po zaspokojeniu swoich potrzeb koniecznych i 
����������� �� ��� �������� ���� ������������� ������� �������� ��������������
właściwych, obowiązkiem jest pozostały majątek oddawać potrzebującym)
Datki Dawać Innym
Cieszą Dary Każdego
����������
Zapewniać Pracę na Komputerze
������ ��� ����������
����
Dla Litwy Pracować Cierpliwie 
������ ��������� �����������
Pracować na Rzecz Rozwoju Litwy
����������
Zapewniać Kapitał dla Dusiat, Rozwój Wsi, Gospodarki Wiejskiej, Agroturystyki
�������� ���� �������� ������� ����� ����������� ����������� �������������
�������
Wesoły Kurort Dusiaty 
������� ��������
���������������������
Zbogacać Mieszkańców Dusiat
������

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.

���������������������
Wspierać Mieszkańców Dusiat
������
���������
Radośnie Pracować na Wsi
��������� ��� ���
�������
Lichwę Zakazać Kategorycznie, Każdemu (osobie, bankom itp.)
�������� ��������������� �������� ��������� ������� �����
�������
Lichwa Zakazana w Handlu 
������������������
����
Lud Niszczą Kapitaliści, Korporacje  
�������� ������������� ������������
���������
Przestać wobec Panów (oligarchom, monopolistom) Uniżać się
������ ������ ������������� ��������������������� ����
�����������
Likwidować Dyktaturę Kapitału 
���������� ���������
Targować się w Negocjacjach Handlowych
Targować się o Cenę
��������
Wydawać Karty Hurtowników 
������ ������������
���������
Środkami Pokrywać Koszty, Środki na Koszty
��������� �������� ������� ��� ������
���������
Pokrywać Debet Kredytem
������ ��������
��������
Resztka = Debet – Kredyt 
�� ������ �� �������
�����
Czas Wolny Zwiększa Kapitał
������ ��������� �������
Życzyć Pracowitości Codziennie
���������
Wesołej, Kształcącej Pracy Codziennie
������������ ������ ����������
Życzyć Pracowitości Twórczej
�����
Dużo (z całych sił) Pracować Codziennie 
��� ������� ����� ��������� �����������
����������
Los Hojny dla Cierpliwych 
���� ������������
�����������
(w)Spierać Pracujących Twórców
������������ �������
��������
Wolność Pracy Codziennej
������ ����������
Pozwolić Pracować Każdemu
���������
Radośnie Wziąć się za Pracę
������ ���� ��� �����
��������
Radosne są Prace Szlachetne 
��� ������ �����������
Szczęście Pracować Szlachetnie
Błogosławić Prace Szlachetne
���
By Jeszcze Pozostało: ...
�������� ����������� ���

Cele i wytyczne dotyczące liderów (zarządzania)
w ramach Twojego KDL
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.

Droga W Kierunku Wielkości
Dialogo-Kracja Liderów 
Liderom Zakładana Korona (np., Mindaugasowi) 
[XIII – XVI w. na Litwie] Liderowali Wielcy Książęta 
[XVI – XVII w.] Liderowali Książęta z Dubinek (ród Radziwiłłów)
Liderzy [społeczeństwa, wspólnoty, grupy] Ducha Kanalizują
Wielki Lider Chrystus 
Lideruje Dwa Tysiąclecia (w Cywilizacji Zachodniej) Chrystus
Lider Pracuje dla Innych (służyć – „nogi obmywający“ – liderowanie)
Liderzy do Towarzystwa Zapraszają
Liderzy Pracują Wspólnie
Liderzy Pracują Jakościowo 
Liderzy Dziękują Innym
Liderzy Zgodnie Koordynują
Liderzy Szczodrze Konsultują
Liderzy Uczestników Konsolidują
Liderzy Pracami Kierują, Liderzy – Kuratorzy Prac
Liderzy Śmiało Mówią
Liderzy Podnoszą(się) Kompetencje
Liderów Interesuje Kariera, Liderzy Interesują się Karierą
Liderzy Dominować Zamierzają
Liderzy Deklarują Zamiary
Liderzy Dzielą się Zamiarami
Liderzy Sprawnie Komunikują się
Liderzy Sprawnie Zmieniają(się)
Liderów Sprawna Zmiana
zaChować Dystans w Komunikacji
(z)Lustrować (przejrzeć, zrewidować, przemyśleć... ) Duchowy Klimat
Logicznie Śmiało Pytać, Krytykować
[o przyszłości] Decydujące zaDawać Pytania
W Czas Zdiagnozować Kryzys 
Płomienie w Pochodniach wzNiecić (według F. Nietsche, zob. Ecce homo s. 91)
Na Lód Kłaść Błędy (według F. Nietsche, zob. Ecce homo s. 91)
podTrzymywać Wielkie Koncepcje 
Postawę Bohaterską Kultywować 
Kształcić Bohaterskie Kompetencje 
Liderzy Demaskują Korupcję
Liderzy Dusiat Gromadzą się
Liderzy Teraźniejszość Tworzą, Konstruują 
Liderzy Uczciwie Walczą
Liderzy Duchowo (O Piękno, Dobro i Prawdę) Spierają się
Liderzy Śpiewają Zacnie
Kształcić(się) Boską Uszczypliwość (według F. Nietsche, zob. Ecce homo s. 42)
Kształcić(się) na Utworach Wielkich Twórców
Kształcić(się) na Wielkich Kulturach [Wschodu i Zachodu]
Liderzy do BOGa (w Twarz – otwarcie, osobiście, autentycznie, serdecznie) 
Mówią
47. Liderzy w Dialogu Rozmawiają (Ja Zwracam się do Ty)

48. Liderzy Zwiększają Uwagę
49. Jaka Logika Prac? (np., przygotowując projekty)
50. Poziom Szczegółowości Koordynować (np., w grupie identyfikując lub analizując 
problem)
51. Kontrolne Tabliczki oPracowywać (identyfikując, analizując problem)
52. Tabliczki Konkretnej Pracy (np., metoda opracowywania rozkładu H. Ganta)
53. Praca w Określonym Czasie, Okresie
54. Przestrzegać Zasad Kompetencji, Kodeksu, Kwalifikacji w Pracy
55. Limitować Zakres Pracy, Pracowników
56. Legalnie Dokumentację Koordynować (prowadzić)
57. według wyDatków Określać Koszty 
58. W Czas Przekazywać Korespondencję
59. W Czas Komunikować się
60. Po Równo Pracować w Zespole (podzielić się pracami)
61. Liderzy Uczestników Konsultują
62. Liderzy Szczodrze Królują
63. Liderów Kolegium Duchowe
64. Konsylium Duchowe Liderów i Ludu
65. Liderów Dialogo-Kracja w Samorządach Ludowych  
66. Liderzy Dziękują Wspaniałomyślnie – „Bardzo Dziękujemy, Stwórco, Szlachetny“
67. Wesołe Dni Zacne
68. Bardzo Cieszymy się Że: ...

Wizerunek Litwy i tożsamość litewska w ramach Twojego KDL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

������
Litwa Wielki Kraj
������� ����
������
Litwa Wielokulturowy Kraj
��������������� ����
Litwa Kraj Bohaterów, Wielkodusznych
������
Litwy Duchowość Jaka? 
���������� ������
������
Litwy Duch Twórczy
����� �������
����
Bóg Litwinów pro-Tworzenie („Poza tym, należy wspomnieć też litewską nazwę
��������� �������������� ������� ����� ������� ���������� ���� ��������� ������
jednego z najważniejszych Bóstw Pra-kūrimas. Interesujące jest,  że najwyższy 
kapłan dawnych pogańskich Litwinów również był twórcą twórców. W Słowniku Języka Litewskiego jako przykład zostało przytoczone zdanie Macieja Wołonczewskiego (Motiejus  Valančius): „Pierwszym strażnikiem wiary  był twórca twórców“ 
(Słownik Języka Litewskiego VI 944). Parafrazując można stwierdzić, że „strażnikiem dawnej tradycji poetyckiej był poeta poetów“. Dainius Razauskas „Lingvistinė
beprotybė ir  šventoji kalba“ (Szleństwo językowe i święty język), konferencja 
„Sakralumo problema kultūroje“ (Problemy sakralności w kulturze), Wilno 15-101996, „Liaudies kultūra“ 1997 Nr 1)
7.
������
Litwa Kraj Dainavy (tj. „kraj pieśni (poezji)“)
����� �������� ����� ������ ������� ����������
8.
��������
Wolność Pieśniami wyWalczyliśmy („śpiewająca rewolucja”, lata 1988-1991)
���������� �������������� ������������� ������������ ���������������
9.
�����
Duch Litwy we Wspólnotach Wiejskich (wspólnotach wiejskich, wspólnotach zrze������ ��� ������������ ���������� ������������� ����������� ������������ �����
szonych obywateli itp.)
10. ������
Litwa Duch Szlachetny, Duch Litwy Szlachetny
����� ������������ ����� ������ ����������
11. ������
Litwa Ducha (artystycznie piękną twórczością, religijnie dobrymi czynami i filozo������ �������������� ������� ������������� ����������� �������� ���������� �������
ficznie prawdziwym poznaniem) Krystalizuje
12. Wysokie Pochodzenie Litwy 
13. ������
Litwa Wdzięczna Kwedlinburgowi (wpis w Kronice Kwedlinburskiej z 1009 r. – pierw���������� ��������������� �������� �������� ����������������������� ��� �� ������
sza wzmianka o Litwie)
14. �������
Wielki Król Litwy (Mendog (Mindaugas) – Królem Litwy 1253-1263)
����� ������ �������� ������������ �� ������� ����������������
15. ��������
Wielkie Księstwo Litewskie (XIV-XVIII wiek)
��������� ���������� ����������� �����
16. �������
Wielcy Książęta Litewscy (Treniota (1263-1264), Vaišelga (Wojsiełk, 1264-1267), 
��������� ��������� ���������� ������������� ��������� ����������� ������������
Švarnas (Szwarno,  1267-1269), Traidenis (Trojden,  1269-1282), Daumantas 
(Dowmont, 1282-1285), Butigeidis (Budzikid, 1285-1291), Butvydas (Butwid, 12911295),  Vytenis (Witenes,  1295-1316), Giedymin (1316-1341), Jaunutis (Jawnuta,  1341-1345), Olgierd (1345-1377), Jagiełło (1377-1381 i  1382-1392), Kiejstut 
(1381-1382), Witold (1392-1430), Świrygiełło (1430-1432), Zygmunt Kiejstutowicz 
(1432-1440), Kazimierz (1440-1492), Aleksander (1492-1506), Zygmunt Stary 
(1506-1544), Zygmunt August (1544-1572), Henryk Walezy (1574-1574), Stefan 
Batory (1576-1586), Zygmunt Waza (1587-1632), Władysław Waza (1632-1648), 
Jan Kazimierz Waza (1648-1668), Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673), Jan 
Sobieski (1674-1696), August  II Sas (1696-1704 i  1710-1733), Stanisław Leszczyński (1704-1710), August III Sas (1733-1763), Stanisław August Poniatowski 
(1764-1795).)
17. ���������
Lizdejka Wielki Kapłan (znachor) 
������� ������� ����������
18. ������
Litwa Wdzięczna Kiejstutowi (Ojcu Księcia Witolda)
���������� ������������ ������ �������� ��������
19. �����������
Największy Książę Litwy (Witold, 1350-1430, dowodził wojskiem litewsko-polskim 
������� ������ ��������� ����������� ��������� ��������� �����������������
podczas Bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., Król Czech 1422-1423, Król Litwy 14291430)
20. ������
Litwa Wdzięczna Św. Kazimierzowi (1458-1484, niebieskiemu patronowi Litwy) 
���������� ���� ������������� ������������ ������������� ���������� �������
21. ������
Litwa Wdzięczna Kulwieciowi (Abrahamowi, działaczowi kulturalnemu  XVI w., pre���������� ������������ ������������� ������������ ������������������ ���� ����
kursorowi piśmiennictwa litewskiego)
22. �������
Litwie Dedykowany Katechizm (pierwsza książka litewska Martynasa Mažvydasa, 
����������� ���������� ���������� �������� ������������������������������
1547 r. )

23. ������
Litwa Wdzięczna Kojałowiczowi (Albertowi Wijukowi, 1609-1972, pierwszemu li���������� �������������� ����������� ���������� ����������� ����������� ���
tewskiemu autorowi, który w 1650 r. wydał po łacinie „Historię Litwy“)
24. �����������
Lituanista Danielius Kleinas (twórca piśmiennictwa litewskiego, w 1653 m. w Kró���������� �������� �������� �������������� ������������� ������� ����� ����
lewcu, opierając się na gwarze mieszkańców Zachodniej Auksztoty, wydał po łacinie pierwszą litewską gramatykę „Grammatica Litvanica“, po roku – również jej 
niemieckie streszczenie „Compendium Litvanico-Germanicum“)
25. ������
Litwę Donelaitis podNiósł (Kristijonas, 1714-1780, prekursor litewskiej literatury 
����������� ��������� �������������� ����������� ���������� ����������� �����������
pięknej, autor poematu „Metai“ (Rok))
26. ������
Lider Wielki Kościuszko (Tadeusz, przywódca powstania 1794 r., uczestnik wojny 
������� ����������� ���������� ���������� ��������������� ���� ���������� ������
o niepodległość USA)
27. ���
Do Wolności Towarzystwa Zapraszały (w latach 30 i 40.
��������� ������������ ����������� ��� ��������������������
XIX w. działały tajne loże 
��� ��������� ������ �����
masońskie (przywódcy masonów – Michał Romer, Kazimierz Kontrym, loży „Gorliwy 
Litwin“ – Michał Dłuski, Michał Kleofas Ogiński, Adam Jerzy Czartoryski i in.); tajne organizacje studencie – Szubrawcy, Filomaci (Miłośnicy nauki, założyciel Adam 
Mickiewicz), Filareci (Miłośnicy Cnoty), Promieniści i in.)
28. �����������
Szlachetni Bohaterzy  Wolności (liderzy powstania 1831 r.)
����������� ��������� ��������� ��������������� ���
29. ����������
Koryfeusz Wolności Domejko (Ignacy, 1802-1889, za czasów carskich na Litwie, a 
��������� �������� ��������� ����������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��
na wygnaniu – w Chile)
30. ������
Lider Wielki Kalinowski (Konstanty, jeden z przywódców odłamu „czerwonych” w 
������� ����������� ������������ �������� ������������������ ���������������
powstaniu 1863 r.)
31. ������
Litwę Daukantas Podnosił (Simonas, który m.in., jest autorem czterech ważnych 
���������� ��������� ���������� ������ ������� ����� �������� ��������� ��������
dzieł z historii Litwy w języku litewskim)
32. ������
Litwa Wdzięczna Katolicyzmowi (zwłaszcza biskupowi żmudzkiemu Maciejowi Wo���������� �������������� ������������������������������������������ ���
łonczewskiemu (Motiejus Valančius) za jego zwrot w kierunku chłopów litewskich)
33. ������
Litwa Wdzięczna Nosicielom Książek (Knygnešiai) (dostarczającym zza granicy za���������� ����������� �������� ������������� ���������������� ���� �������� ���
kazane przez władze carskie książki litewskie)
34. ������
Litwa na Największą Wdzięczność wobec Kudirki (Vincasa, 1858-1899, zwłaszcza 
��� ����������� ������������ ������ �������� ���������� ����������� ����������
za redagowanie pisma „Varpas“, autorstwo hymnu litewskiego) 
35. ������
Litwę podNiósł Dr Jonas Basanavičius (1851-1927, m.in. redaktor pisma „Aušra“, 
��������� ��� ������ ������������� ������������ ������ ��������� ������ ���������
przewodniczący Rady Litewskiej w 1918 r.) 
36. ������
Litwa Wdzięczna Kairysowi (Steponasowi, 1879-1964, sygnatariuszowi, przewod���������� ���������� �������������� ����������� ����������������� ��������
niczącemu Najwyższego Komitetu Wyzwolenia Litwy, inżynierowi, politykowi, profesorowi; zwłaszcza za książki „Lietuva  budo“ (Litwa  budzi się), „Tau, Lietuva“ 
(Tobie, Litwo) oraz krzewienie idei socjaldemokratycznych)  
37. ������
Litwa Wdzięczna Kahałom (wspólnotom żydowskim za rozwijany przez nie w ciągu 
���������� �������� ���������������������� ��� ���������� ������ ������ ������
kilku stuleci handel, produkcję, rzemiosła, przykłady zaradności, mądrości i jedności)
38. ������
Litwa Wdzięczna Komunistom (tyle, ile oni, wierząc w marksizm i pragnąc „światłej 
���������� ����������� ������� ��������� ���������� ����������� �������� ����������
przyszłości“, zachowali człowieczeństwo)
39. ������
Litwę Dysydenci Podnosili (Litwinom i światu przypominali i pokazywali zło reżimu 
���������� ���������� ������������ ������� ��������������� ����������� ���� �������
sowieckiego)
40. �������
Płonął Dysydent Kalanta (Romas, 1953-1972, sławny dzięki swemu samospaleniu bę��������� �������� �������� ����������� ������� ������� ������ ����������������
dącemu wyrazem protestu przeciwko władzy sowieckiej na Litwie)
41. ����������
Litewskie Największe poWstanie (Ruch na Rzecz Przebudowy Litwy, l.
����������� ���������� ������ ��� ������ ����������� ������� ��������
19881990)
42. ������
Litwa Wdzięczna Kavoliusowi (Vytautasowi, 1930-1996, znanemu socjologowi, pro���������� ������������ �������������� ����������� �������� ������������� ����
fesorowi socjologii i studiów porównawczych nad cywilizacją , redaktorowi “Comparative Civilisations Rewiew“, współautorowi „Encyclopaedia Britanica“. Krzewicielowi litewskiej myśli liberalnej na uchodźstwie: jednemu z twórców i przywódców 
federacji Santara-Šviesa (Zgoda-Światło), założycielowi i redaktorowi pisma „Metmenys“, autorowi wielu prac w językach angielskim i litewskim)
43. ���������
Lukšienė Wielka Kulturoznawczyni (Meilė, 1913-2009, badaczka literatury litew������� ����������������� �������� ����������� ��������� ����������� ������

44.
45.
46.
47.

skiej , pedagog, edukolog, doktor habilitowany nauk społecznych, jedna z autorów 
Koncepcji szkoły narodowej)
���������
Lukšienė Koryfeusz Demokracji (także edukologii, literaturoznawstwa) 
���������� ����������� ������� ������������ ��������������������
���������
Lukšienė Zachęcała „Kto, jeśli nie ty?“ 
���������� ������ ������ ���� �����
������������
Landsbergis Wielki Bojownik (Vytautas, przewodniczący Rady Najwyższej Repub������� ��������� ����������� ��������������� ����� ����������� ������
liki Litewskiej w l. 1990-1992)
�������
Wielki Język Litewski („Schemat zaproponowany przez Szleichera przestał za������ ��������� ���������� �������������� ������ ����������� ��������� ���
tem zadowalać językoznawców. Wtedy w  1978 r. zaproponowano schemat koncentrycznych okręgów W. Schmidta (3. wykres). Tu wokół prajęzyka rozmieściło 
się 5 podstawowych najstarszych języków: łacina, starogreka (język grecki inny 
niż współczesny), gotycki, sanskryt i litewski. Szczególnie interesujące i ważne 
jest to,  że język litewski jest jedynym spośród wymienionych  żywym językiem.
Pozostałe języki już od dawna nie są używane na co dzień, to są martwe języki, 
nie licząc tego, że języka łacińskiego i starogreki naucza się w szkole; język łaciński jest też używany w liturgii. Dalej wokół tych języków rozmieściły się pochodzące od nich języki; i tak – do współczesnych, „najmłodszych“ języków.
W. Schmidt proponuje zamiast prajęzyka ide po prostu wpisać język litewski, jako 
matkę wszystkich języków praindoeuropejskich.

„������
Język litewski – to ogromne 
��������� �� ��� ������������������
bogactwo, którego dotychczas ani nie docenili�������� ����������� ���� ���� ���������
śmy, ani nie zbadaliśmy. Tak np. wyraz  ‘ojczyzna’ jest niezwykle ciekawy: jego 
rdzeń wiąże się ze słowem  ‘ojciec’, a cały wyraz jest już rodzaju  żeńskiego. To znaczy,  że ojczyzna to takie miejsce, w którym ze związku ducha i materii rodzą się ludzie, tj. my, jej dzieci. Całe dzieło można napisać na temat 
tego wyrazu. Na potwierdzenie wagi języka litewskiego można zapoznać się z 
wypowiedziami znanych autorów światowych i zapisami w encyklopediach.
„Gdyby udało się nam usystematyzować i przekazać światu to, co 
na świecie napisano o Litwie, to prawdopodobnie zaczęłaby się spełniać przepowiednia Oskara  Miłosza,  że nadejdzie czas, gdy imię i sława Litwy  będą głoszone od wschodu do zachodu słońca“ (Prof. dr A.
Ramūnas. Iš sutemų į aušrą. (Z ciemności na światło) – Toronto, 1967, s.27).
        „Nasz (tj. angielski - aut.) język należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej. Dlatego jest spokrewniony z wieloma językami, używanymi w Europie i Azji Środkowej, od 
Indii do Islandii. Wszystkie te języki są w mniejszym lub większym stopniu spokrewnione i pochodzą jak z matki z tego języka, którym Nomadowie mówili przed 5000
laty, zamieszkując równiny, położone na terenie dzisiejszej Ukrainy i południowej 
Rosji. Z dużym prawdopodobieństwem możemy uważać za dom swoich przodków szeroko rozciągającą się Litwę, która w rzeczywistości sięgała od Morza Bałtyckiego w 
poprzek Ukrainy do dolnego biegu Dniepru“ (S. Poter “Language”) (zob. tamże).
        „Mimo iż najstarsze teksty litewskie pochodzą z XVI stulecia, niektóre litewskie 
wyrazy są bliższe indoeuropejskim, niż odpowiednie wyrazu w sanskrycie czy języku 
greckim, znane ponad 2000 l. przed narodzeniem Chrystusa“ (A. Millet) (tamże, s. 30).

„Język litewski jest starszy od greki, łaciny, języka Celtów i Słowian. Należy do grupy języków indoeuropejskich i jest  bliski sanskrytowi. Podobieństwo między językiem litewskim z jednej strony i sanskrytem z drugiej polega 
w istocie na tym,  że chłopi litewscy mogą zrozumieć zdania w sanskrycie, wypowiadane przez naukowców. Właśnie dlatego językoznawcy są zgodni,  że język litewski jest najstarszym wśród wszystkich  żywych języków. Ważną cechą 
języka litewskiego jest też fakt,  że ma tyle samo podobieństw z greką i łaciną, jak z sanskrytem“ [“The Encyclopedia Americana”, 1942 r. 17 t. 462 s.].
         W 1980 r., w parciu o dane hydronimiczne oraz całe doświadczenie indoeuropeistyki, V.
Toporow sformułował tezę, że języki bałtyckie są nie tylko dalekim potomkiem języka 
indoeuropejskiego i najprawdziwszymi spośród języków współczesnych jego kontynuatorami, ale po prostu żywym językiem indoeuropejskim (podkr. aut.) (A. Vanagas //
Lietuvių vandenvardžiai. (Litewskie hydronimy) - Wilno. “Mokslas” 1988, s.71).
Tego, jedynego  żywego dawnego języka używamy my!... I najczęściej w ogóle tego nie doceniamy. Z jakichś względów tak często się dzieje 
z  bogactwem, które jest duże. Jak się siedzi na skrzyni, w której jest skarb, 
często znacznie mniej ważne rzeczy wydają się ważniejsze niż to...
W istocie, swojego języka jeszcze nie potrafimy docenić, używamy go, jednak 
wszystkich jego poziomów, zwłaszcza duchowych, pojąć nie jesteśmy w stanie i 
nie chcemy“ Jonas Misevičius „Baltų protėvynė“ (Praojczyzna Bałtów), zob. www.
vydija.lt lub „Vydija“ Nr 8 (1998), s. 4).
48. �����������
Porównywać Dane Językowe („Podobieństwa między sanskrytem i językiem litew����� ��������� ��������������� ������� ������������� ��������� ������
skim zauważymy w poniższych przykładach:

sanskryt
bhutis 
Vešpats 
Devas 
viras 
mata 
sunus 
duhita 
švašuras 
dantas 
ansa 
ašru 
padas 
javas 
madhus 
sanas 
asmi  
asti 

jćzyk litewski
būtis 
Viešpats 
Dievas 
vyras  
motė
sūnus 
duktė
šešuras 
Dantis
ansa, ąsa 
ašara 
adas 
javas 
medus 
senas 
esmie
esti 

itp. Jonas  Misevičius „Baltų protėvynė“ (Praojczyzna Bałtów), zob. www.vydija.lt
lub „Vydija“ Nr 8 (1998), s. 4).
49. Wielka Kultura Litwy
50. ��������������
Dyplomatyczna Kultura Litwy 
�������� ������
51. ������������
Litewskości Ducha Kultywować, Tworzyć 
������ ������������ ��������

52. ������������
Litewskiego Ducha Katalogować, Kultywować, Kwalifikować, (od)Kodować, 
������ ������������� ������������ �������������� �������������
(za)Kodować
53. �����
Duch Litwy (de)Kodowany 
������ �������������
54. �����
Duch Litwy w Książkach, podSłuchaniu, rozMowach 
�������� ����������� �������������� ����������
55. Naśladujemy Wielkie, Demokratyczne Kultury
56. ��������������������
Litwinów Upiększają Twórcy, Językoznawcy, Koryfeusze
�������� �������������� ����������
57. ���������������������
Litwinów Uwznioślają Chrześcijanie, Katolicy, Katecheci 
��������������� ���������� ����������
58. Wielki (święty) Kazimierz Litewski 
59. ����������������������
Litwini Myślą Inaczej (swoiście)
����������
60. ��������
Litwini Dziękują Inaczej Myślącym 
��������������������������
61. ��������
Litwini Dziękują Gorąco
��������� ������
62. ��������
Litwini Dziękują Każdemu, za Każdym Razem
��������� ��������� ��� ������� �����
63. ��������
Lojalni Wdzięczni Krajowi [zamieszkania] („Litwin jest lojalny wobec swego kra���������� �������� ��������������� ��������� ����� �������� ������ ������ ����
ju“  – Karta Litewska) 
64. ���������
Harmonię Lokalni (osiadli) Kultywują (Rozdzierać (się) Skłonni Koczownicy) („Na�������� ���������� ���������� ������������ ������ �������� ������������ �����
ukowcy dzielą narody na osiadłe i koczownicze. Wydaje się,  że podobny podział 
pasuje jedynie do dawnych czasów, gdyż dzisiaj każdy naród ma swoją ojczyznę.
Jednak również dzisiaj każdy naród charakteryzują wyraźne cechy osiadłości lub
koczowniczości. W jednych dominuje stałość, innymi włada niespokojny duch. Te 
podstawowe cechy obejmują wiele innych właściwości. Narody osiadłe żyją w większej zgodzie z naturą. Koczownicze są skłonne do burzenia harmonii natury. Ponieważ żaden człowiek nie może wyzwolić się spod panowania praw natury, podobne 
działania narodów wywołują długotrwałe skutki. Przedstawiciel narodu osiadłego 
ma w sobie harmonię, a koczowniczego - nie. Osiadły jest mniej wymagający, powściągliwy, zadowolony i pokojowo nastawiony, cieszy się z tego, co ma w duszy.
Koczownik jest pełen możliwych i niemożliwych chęci, nie zna umiaru, jest wiecznie 
niezadowolony i ciągle dąży do osiągnięcia korzyści. Z powyższych względów człowiek osiadły jest uważany za zacofanego, zaś koczownik – bardziej rozwiniętego.
Jednak przewaga pod jakimś względem lub istnienie pewnych elementów podkreśla 
brak innych“ Vydūnas, Vokiečių – lietuvių santykiai per septynis šimtmečius (Stosunki niemiecko-litewskie na przestrzeni siedmiu stuleci)// Vydija  Nr  4, Kaunas 
1993).
65. �������
Zapach Lilii Rozchodzi się („Ten kraj, którego imię zawładnęło moim umysłem i 
������ ���������� ���� ������ ������ �������� ����� ����������� ����� ����������
sercem, to Litwa. Chcę wam ją ukazać. Przyjdźcie! Myślami zaprowadzę was do 
gościnnego kraju, zamglonego, gładkiego, szemrzącego... Oto i pogranicze z Polską;
wiadomo, już bardziej północne, jednak dalej barwne. Jeszcze machnijmy skrzydłem - już lecimy nad krajem, gdzie każdy przedmiot ma mdły smak wspomnienia.
Ogarnia nas zapach lilii wodnych, lasów... To Litwa, Lituanie, to ziemia Giedymina i 
Jagiełły. Otwiera się dla nas zamyślony kraj, której rześkie, białawe niebiosa mają 
całą pierwotną świeżość. Nie zna on rozkoszy smutnej – dojrzałości“ (O. Milašius //
Savilaida, Kowno, „Ethos“ 1984, s.11-12).
66. ��������
Litwini (ich przodkowie – plemiona Bałtów, później – bojownicy o wolność) w Wiel����� ����������� �� ��������� �������� �������� �� ���������� �� ����������� �����
kich Puszczach Mieszkali 
67. ������
Litwy Wielkość w Kulturze (nie zaś cywilizacji; „Jednak nie łudźmy się – wiel����������� ��������� ����� ���� ������������� �������� ���� ������� ���� �� �����
cy możemy  być jedynie swoim wnętrzem. Rozwój zewnętrzny nigdy nie  był podstawą litewskiej i  bałtyckiej istoty. Wielkie Księstwo Litewskie w swoim czasie, 
niewątpliwie, odegrało pozytywną rolę, wykształciło w nas świadomość historyczną. Jednak świadomości narodowej nie odrodziliśmy dotychczas. O to nie dbali 
również nasi książęta. Mimo to, znacznie ważniejsze jest pielęgnowanie własnego wnętrza. Nawet dzisiejszy  bardzo ujednolicony świat najbardziej interesuje 
się i poszukuje właśnie różnic. Siła państwa i siła ducha narodowego  bynajmniej 
nie zawsze są zbieżne. Historia  XX w. dobrze ukazała,  że siła imperialna naro-
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

du nie jest zbieżna z jego dojrzałością kulturową i siłą (jako przykład mogą służyć Niemcy faszystowskie i ZSRR). Z kolei litewska –  bałtycka kultura  była 
skierowana do wewnątrz. Kultura, według  Vydūnasa, najlepiej przejawia się w 
nauce, sztuce i moralności. Przedmioty nauki i sztuki możemy, w większym lub
mniejszym stopniu, dostrzec od razu – dotknąć, spróbować, powąchać. Jednak moralność – to trudniej namacalna rzecz. „Ten, kto nie odróżnia diamentu 
sztucznego od prawdziwego, straci jedynie pieniądze, a ten, kto nie odróżni cnotliwego człowieka od niemoralnego, może stracić nie tylko życie, ale i honor “.
Ponieważ Litwini, zwłaszcza w dawniejszych czasach, całą swoją działalność nakierowywali do wnętrza (dotyczy to kultury kobiecej), przez przedstawicieli innych 
narodów byli uważani za dzikusów. Nie posiadaliśmy piramid, wielkich twierdz i pałaców. Nic oczywistego i namacalnego, potężnego zewnętrznie. Teraz pogląd świata ulega zmianie – poszukuje się prawdziwych pereł kultury, skarbów duchowych.
Właśnie takie rzeczy odnajduje się w takich narodach, jak nasz – tak zwanych kulturach fundamentalnych. Do pierwotnych (fundamentalnych) kultur zaliczana jest 
kultura mieszkańców wysp Andamany,  Indian z Ziemi Ognistej, aborygenów australijskich, Pigmejów z Afryki. Oni także swoją energię skierowują na zachowanie 
wewnętrznej kultury człowieka; dlatego są dość słabo rozwinięci technologicznie.
Jesteśmy do nich  bardzo podobni, mamy jednak jedną przewagę – potrafimy się
dostosować do zachodzących na świecie zmian“ Jonas Misevičius „Baltų protėvynė“ 
(Praojczyzna Bałtów), zob. www.vydija.lt lub „Vydija“ Nr 8 (1998), s. 4).
�����������
Zasadnicza Wielkość Litwy (jej Języka) (Adam 
��������� ������ ����� �������� ������������������
Mickiewicz: „Litwa ma klucz do 
������� ��� ������ ���
rozwiązania wszystkich problemów Słowian. Litwa jest zagadką, która powinna zostać odgadnięta i ujawniona światu“ A. Ramūnas // Iš sutemų į aušrą (Z ciemności 
na światło). - Toronto. 1967, s.30; Emannuel Kant: „Litwa powinna przetrwać, gdyż
jej język jest kluczem, który pomoże rozwiązać zagadki nie tylko językowe, ale 
też historyczne“ tamże, s. 31; „Według świadectwa prof. Algirdasa Greimasa, E.
Benveniste, jeden z najsłynniejszych żyjących specjalistów językoznawstwa indoeuropejskiego, w rozmowie z G. Dumezilem, twórcą mitologii porównawczej, powiedział, że „wszystko to, czego dotychczas dokonano i znaleziono ide w dziedzinie 
językoznawstwa i mitologii, trzeba będzie przewartościować i przynajmniej połowę twierdzeń odrzucić, gdy zostanie poznana mitologia i językoznawstwo Bałtów“ 
Jonas  Misevičius „Baltų protėvynė“ (Praojczyzna Bałtów), zob. www.vydija.lt lub 
„Vydija“ Nr 8 (1998), s. 4).
��������
Łotysze Najbardziej Towarzyscy Sąsiedzi
������������ ����������� ��������
��������
Łotysze Bliźnięta Językowi, pod względem Pochodzenia (bałtyckie)
���������� ���������� ���� ��������� ������������ �����������
��
Z Polskim Duchem Kooperowaliśmy (z Polakami Najwięcej Kooperowaliśmy się, 
�������� ������� ��������������� ��� ��������� ���������� ��������������� �����
zwłaszcza w wiekach XIV-XIX)
����������
Polskiego Ducha Pozbywaliśmy się (zwłaszcza w pierwszej połowie XX w.)
������ ������������� ���� ������������� ���������� ����������� ���
Polacy Przyjacielscy Sąsiedzi
�������
Dramat Polski w Katyniu (w 1940 i 2010 roku)
��������� �������� ��������������� �����
�������
Losowo Połączył w Księstwie (w Wielkim Księstwie Litewskim mieszkali przodkowie 
����������� ���������� ��� �������� ���������� ���������� ���������� �����������
Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Polaków, Żydów, Karaimów, Tatarów) 
����������
Pozostali (Szwedzi, Niemcy, Rosjanie) Najczęściej Gnębili (Wojując, Kolonizując) 
���������� �������� ���������� ������������ �������� ���������� �������������
��������
Litwini Dzielą się Krytyką i Komplementami
������� ���� ���������� �������������
�����������������
Litwini Uważni i Szczodrzy dla Innych
���������� ����������
��������
Litwini – Szczodrzy dla Kosmosu i Kultury
�� ���������� ���� ���������� �������
��������
Litwini – Twórcy Ducha Ulotnego 
�� ������� ���������������
��������
Litwini – Kowale Ducha Czasu 
�� ������� ������ ������
��������
Litwini – Los Majestatycznie Tworzą, Kują
�� ������������������� �������� ����
��������
Litwini – Pracowici Twórcy
�� ���������� ������
��������
Litwini – Bohatersko Szlachetni
�� ����������� ����������
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��������
Litwini – Wielkoduszni Chrześcijanie
�� ������������� �������������
��������
Litwini Cnoty Kultywują 
������ ����������
Litwini Pracują Jakościowo
Litwini Śmiało Walczą
Litwini Pracują Twórczo, Cierpliwie, Wspólnie
���������
Litwinów Praca (Szlachetne czyny) Jednoczą
������ ������������ ������� ��������
��������
Litwini Zapałem Zachwycają
�������� ����������
���������
Litwinów Prace, Wytwory są Jakościowe
������� �������� ��� ����������
�������
Płótna Litwinów Jakościowe, Znane
��������� ������������ �����
��������������������
Litwinów Interesuje Kameralność, Litwini Uwielbiają Kameralność
������������� ������������������� �����������
�������
Wielka Litewska Koszykówka, Koszykówka na Najwyższym Poziomie 
��������� ������������ ����������� ��� ����������� ���������
Litwini są Dumni z Koszykarzy
������������
Bohaterowie Czasów Koszykarze (...)
������� ����������� �����
��������
Lubinas Wielki Koszykarz (Pranas, w 1936  r. podczas olimpiady w Berlinie, na któ������� ���������� ��������� ��
rej koszykówka po raz pierwszy była dyscypliną olimpijską, środkowy napastnik o 
wzroście  198 cm  był kapitanem drużyny z  USA, która wywalczyła złoto; grający 
trener drużyny litewskiej – mistrza Europy w 1939 r. – w finale zdobył decydujące 
punkty) 
�������
Bardzo Dziękujemy Kurtinaitisowi (Rimasowi, bohaterowi czasów Arvydasa Sabo����������� ��������������� ����������� ����������� ������� ��������� �����
nisa i Šarūnasa Marčiulionisa, obecnie trenerowi najsilniejszej litewskiej drużyny) 
���������
Jesteśmy Dumni z Linasa Kleizy (dzisiaj koszykarza najwyżej klasy)
�������� ������� ������� ��������� ����������� ��������� ������
Litewscy Kolarze, Dyskobole, mistrzowie Jazdy Figurowej są Waleczni
Litewscy Malarze, Śpiewacy są Twórczy 
���������
Litewska Dokumentalistyka Jakościowa, Znana na Świecie
����������������� ������������ ������ ��� �������
��������
Litwini są Dumni z Kinematografii, Twórców Kina (reżyserów, operatorów, aktorów, 
��� �������� ���������������� �������� ����� ������������ ������������ ���������
scenografów)
��������
Litwini są Dumni z Kompozytorów 
��� �������� �������������
���������
Litewscy Żołnierze, Oficerowie, Bojownicy są Bohaterscy, Śmiali 
����������� ������������ ���������� ��� ������������ �������
���������
Litewscy Bojownicy są Bohaterscy (np., Walki Bohaterów o Wolność)
���������� ��� ����������� ������ ������ ���������� �� ��������
����������
Lituaniki (np., Samoloty) Śmiałkowie Wznoszą w Przestworza
������ ���������� ����������� ���������� �����������
�����������
Legendarna Podróż Dariusa [i Girėnasa] (w 1933 r. lot przez Atlantyk)
������� �������� ��� ���������� �������� ��� ���� ������ ���������
��������
Litwini Wahają się Koncentrycznie, Błądząc („Nieokreśloność czasowa i prze������� ���� ���������������� �������� ����������������� ���������� �����
strzenna Litwina ogranicza się do koncentrycznych kręgów nieścisłości i zachęca 
do umiarkowania i tajemniczego wahania się. To jest wolność i sens życia – to krążenie wokół jakiegoś punktu“ Gintautas Mažeikis Paraštės: minčių voratinkliai (Na 
marginesie: pajęczyny myśli) 1999, s.29)
��������
Litwini Dużo Podróżują (Wędrują)
����� ���������� ���������
��������
Litwini Zarabiają Gdzie Indziej: w Sąsiedztwie, Innych Krajach
���������� ��������������� �� ������������� ������� �������
�������������
Liberalizuje Ducha Kowno
������ �����
��������
Labilna Wielkość Kowna (jako tymczasowej stolicy)
��������� ������ ������ ������������ ��������
�����
Okno Litwy – Kłajpeda
������ �� ��������
������
Litwa Oddycha przez Kłajpedę
�������� ������ ��������
������
Litwę Decentralizują, Dekoncentrują Kiejdany (tj. działanie oligarchów)
���������������� �������������� ��������� ����� ���������������������
������
Część Litwy odPada
������������
������
Część Litwy to Przedstawiciele Innych Narodów
������ ��� ����������������������� �������
��������
Litwa w Kryzysie Demograficznym, Demografia Litwy Katastroficzna
��������� ���������������� ����������� ������ ��������������
��������������
Litwa Ugoruje co Roku (co roku ugorem stoi ponad milion hektarów)
��� ����� ���� ����� ������� ����� ������ ������� ���������
���
Na Litwie Dekagebizacja, Desowietyzacja Grzęźnie
������� ��������������� ��������������� ��������
���
Na Litwie dzieje się Źle (np., zob. Romualdas Ozolas „Antroji Lietuvos Respublika – 
������� ������� ���� ���� ������ ����� ���������� ������� ��������� ��������� ����������� ��
jau istorija“ (Druga Republika Litewska – to już historia), np., „Straty w populacji 
zbliżają się do miliona. Dług państwa w tym roku sięgnie 37 mld litów. Nie posiadamy 
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ani jednego krajowego, niezależnego od kapitału zagranicznego banku. Nawet złoto 
wywieziono za granicę. Trwają przygotowania do rezygnacji z lita. Majątek państwa – 
to resztki. Na Litwie gospodarzą (dokładniej – uprawiają samowolę) zagraniczni 
kapitaliści, tacy jak ciepłownicy francuscy, duńscy chlewmistrze i polscy nafciarze.
Utracono największe źródło energii elektrycznej – Ignalińską Elektrownię. Emerytury – najniższe w Europie, “Sodra” (zakład ubezpieczeń społecznych) – na skraju 
upadłości, a funduszami emerytalnymi zarządzają banki skandynawskie. Itd. O kulturze, o odpływie wszystkich, w tym gospodarczych, twórczych sił nawet nie wspominam.“)
Litwinów Degradują Środki Odurzające
������
Picie Wódki Szkodzi, Strasznie, Katastroficznie 
������ ��������� ����������� ����������������
��������
Kultura Dyscyplinująca Imprezowanie    
�������������������������������
������
Litwę Dyskredytuje Korupcja
������������� ��������
���������
Litwinów Psują, Rozdzierają, Ogłupiają Łapówkarze
������� ������������� ���������� ����������
���������
Litwinów Dyskryminują Kliki, Klany, Kartele, Kolaboranci, Mściwie głupi biurokraci, 
������������� ������� ������� ��������� ������������� �������� ������������������
Głupio posłuszni funkcjonariusze, Błądzący i oszukiwani ludzie
�������������
Zdemaskowany Linas Karalius (Głupek Linas Karalius, – poseł na sejm, który przez 
������ ��������� �������� ������ ���������� �� ������ ��� ������ ������ ������
miesiąc nie pojawiał się w pracy, gdyż imprezował w Tajlandii i jeszcze gdzieś, a za 
niego kilkakrotnie na posiedzeniach głosował kolega z partii)
���������
Mściciel Drąsius Kedys (desperacko i tragicznie walczący na wieść o wykorzystaniu 
�������� ������ ������������ �� ����������� ��������� ��� ������ �� ��������������
jego córeczki przez pedofila, – zamordował dwie osoby) 
�����������
Przestańmy Agresywnie Walczyć, Wojować, Podróżować 
����������� ��������� ��������� �����������
�����������
Likwidować Kulturę Szarpaniny (agresji wobec siebie i innych) 
�������� ����������� ��������� ������ ��������� ��������
Przestańmy Głupio Mówić
���������
Litwinów Dehumanizują Wulgaryzmy, Przekleństwa, Działanie na Szkodę
������������� ������������ �������������� ���������� ��� �������������
Innych
��
W Języku Litwinów Cnota, Harmonia („W języku Słowian i Bałtów jest ponad 20 wyra������� ��������� ������� ��������� ���� ������� ���������� ������� ����� ��������� �����
zów, które pod względem etycznym są jakby wywrócone (inwersyjne). Np., blago w języku rosyjskim oznacza dobro, a w języku litewskim przecież to blogis (zło). W naszym 
języku słowa, w których są spółgłoski ‘b’ i ‘l’, wiążą się treściowo ze złem: blogti (pogarszać się), blūdas (błądzenie), blėdis (strata), blykšti (blednąć), blėsti (gasnąć), blanki (blednąć). Ten sam wyraz blahij u Białorusinów oznacza zło. Cóż to oznacza?
Rosyjskie lgatj znaczy kłamać, a stary litewski wyraz lūgoti - błagać, prosić; rosyjski trus (tchrz) i litewski drąsus; smelij (śmiały) i smilus (natrętny); durnoj (lichy, 
zły) - darnus; griazj (brud) – grožis (piękno); liutij (silny) - lėtas (powolny) itd. To 
są ważne, istotne odwrócenia sensu. Z psychologii wiadomo, że kiedy dzieje się coś 
złego, nieodpowiedniego, jednak nie chce się do tego przyznać, to w podświadomości z biegiem czasu ta rzecz staje się swoją przeciwnością. Podobne inwersje sensu 
napotykamy również w zwyczajach: np., bałtyckie święto Rosy jest przesiąknięte 
duchem czystości, a na przykład słowiańskie Jarila –  żywiołowości i rozpusty (w 
obu przypadkach mówimy o dzisiejszej Nocy Świętojańskiej). Teraz spójrzmy na 
wyrazy z dziedziny pracy: rosyjskie strada – czas pracy w dziwny sposób wiąże 
się ze stradanije - męka; robota – praca i rabstvo - niewola; prazdnik - święto i 
prazdnyj - ten, który nic nie robi, jest pusty; trud – praca i trudno - ciężko. Litewskie talka i  białoruskie toloka oznacza pomaganie sobie nawzajem, zaś rosyjskie 
tolkatsia – rozpychać się (por. ‘talkučkė’). Widzimy, że kiedyś kręgosłup moralny 
był nieugięty. Niestety, w dzisiejszych czasach on już u nas też jest „złamany“. My 
także powoli w swoim światopoglądzie stajemy się Słowianami, mimo iż inercyjnie 
w dalszym ciągu mówimy po litewsku. Słowianie – to ci, którzy już jakby „ugięli się“ 
w dziedzinie moralności. Tu widoczny jest  bardzo wyraźnie podział: ludzie mogą 
mówić w tym samym języku, jednak w ogóle się nie móc porozumieć co do zasadniczych pojęć światopoglądowych“. Jonas Misevičius „Baltų protėvynė“ (Praojczyzna 
Bałtów), zob. www.vydija.lt lub „Vydija“ Nr 8 (1998), s. 4).
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�����������
Zacna Mowa Litwinów
��������
Okazujmy Duże Zainteresowanie Innymi, Inaczej Myślącymi
�������
Bardzo Dziękujmy Innym (w sensie filozofii dialogu)
���������������� ��� ������� ���������� ��������
����������
Litewskie Puszcze (stare) Kultywujmy 
�������� �������� �����������
������
Litwę Jednoczące Kampanie i Kompanie
����������� ����������� ��������
���������
Litwinów Duch Konsoliduje 
����� ������������
�����
Duch Litwy Podnosi się
������ �������� ����
Litwini Duchowo Podnoszą się
Litwa Duchowo Podnosi się wtedy, gdy Litwini Pracują Szlachetnie i Jakościowo
Litwa Staje się Twórcza
��������
Litwini Stają się Kolektywni, Komutatywni, Skonsolidowani, Komunikatywni, Cierp������ ���� ������������ ������������� ���������������� ��������������� ������
liwi wobec Innych, Skromni, Szlachetni
����������
Żołnierze Ducha Litwy (walczą z zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi)
������ ������ ���������� ������������� ��������������� �������������
����������
Królowie, Koryfeusze Ducha Litwy (geniusze, którzy go (od)radzają i pielęgnują)
����������� ������ ������ ����������� ������� ��� �������������� �����������
��������
Litwini – Wojownicy Bogów
�� ���������� �����
��������
Litwini – Królowie Boga
�� ��������� ����
������
Pogoń (w herbie Litwy) – Żołnierz Ducha Litwy, Wojownik, Król, Książę, Idol, Kory��� ������� ������� �� ��������� ������ ������� ���������� ������ �������� ������ �����
feusz, Kurator
������
Litwa Wiele Wycierpiała (w XIX-XX wieku)
������ ������������ ���������� ������
������
Litwa Staje się Twórcza (w XXI wieku)
������ ���� �������� ������� ������
������
Litwa Jeszcze Rozkwitnie (kiedy?)
�������� ����������� ��������
������
Litwa Królestwo Cnoty, Harmonii (czy w to wierzymy i do tego dążymy?)
���������� ������� ��������� ������� ��� ����������� ��� ����� ��������
��������
Litwini Teraźniejszość Tworzą 
��������������� �������
�����������
[jesteśmy] Twórcami Teraźniejszości Litwy
��������� ���������������� �����
Litwie Wyznaczmy Kierunek
�������
Dopóki Jeszcze Jesteśmy Litwinami, Dopóki Jeszcze się Trzymamy, Dopóki Jesz�������� ��������� ����������� ������� �������� ���� ���������� ������� �����
cze Jesteśmy, Dopóki Jeszcze Jest Przeznaczone
�������
Litwie Dajmy w Darze [Wielkie] Kody
�������� ������ ���������� ����
Litwa Radości, Majestatu, Wdzięczności Pełna

