Твоя стратегія ЛДК:
Литовський Духовний Канон?
Тисячоліттю ймення Литви,
А також двадцятиріччю відновлення незалежності Литви
Та ����������
на згадку ��������
600-ччя �������������
Жальгірської битви
������ присвячується
�������������

Прелюдія
Ми, молодіжний клуб м.Дусєтай «сліди ЛДК» в рамках проекту «Вільна Колегія Дусетів - відкритий
освітній центр молоді», серед іншого, збираємося об’єднатися в створенні Твєї ЛДК стратегії, тому на
сторінці в мережі http://www.kurybinetalka.lt/LDK / ініціювали спільне творення Конституції Величі Литви.
Це означає, що наше розуміння “Л. ..Д. .. К. .. ‘, яке було розділене на 10 груп: мистецтво, релігія, філософія,
політика, мораль, право, навчання, підприємництво, лідерство (керівництво), аутентифікація (іміджу Литви
і литовської ідентичності), які міг би доповнити (тобто надати зразкові пояснення) будь-який учасник
інтеракції створення КВЛ. Так відбулося віртуальне спілкування та співпраця у Вільній Духовній Колегії за
підтримки сучасних ІТ, іншими словами, відбулося творче накопичення Литовської Духовної Конституції
(за допомогою електронного листування, телефонних дзвінків, скайпу, письмових звернень), на основі
наданих та постійно оновлюваних текстів інтеракції «Твоя стртегія ЛДК» на згаданій сторінці в інтернеті.
Підготовка цифрового, віртуального (в інтернеті) та друкованого видання “Твоя стратегія ЛДК» для навчання
(з перекладом на латвійську, польську, російську, білоруську, українську, німецьку, французьку, англійську
та есперанто), його випуск та розповсюдження призвело до цього колективного накопичення. Учасників, що
відзначилися найяскравіше, запросили на підсумкову Конференцію Литовського Духу (мистецтва, релігії,
філософії, політики, моралі, права, навчання, підприємництва, лідерства, литовської ідентичності), яка
відбулася 18 та 19 червня в м.Дусетай.
Створення твоєї стратегії ЛДК - Коаліція Величності Литви - мала намір і далі збирається
концентрувати сили творців величності Литви. Прагнення цієї кампанії, що гармонізує Литву
поширюються по десятьох напрямках духовності Литви, тобто по каналах розвитку душі, якими
є мистецтво, релігія, філософія, мораль, право, політика, навчання, підприємництво, лідерство та
литовська ідентичность. Все це поки кодується приблизно тисячею значень символів ЛДК, викладених
обдумуно та узагальнено по згаданих напрямках духовності Литви. Таким чином досягається мета
створення основного підгрунтя або позначити віхи стратегії ідентитету і спонукає прориву Литві,
Дусетам*, кожній людині. (*тут і в інших місцях “Дусети” нехай символізують батьківщину або
місцевість проживання кожного і його громадськість).
Довгострокова політична мета накопичення твоєї ЛДК (тобто консолідації народної демократії, шляхів узгодженості
Литви, спілки творців величності Литви, руху воскресіння натхненності Литви, прориву, консолідації правих Литви,
фронту ліберальних демократичних лівих, корпорації працюючих Литви, консиліуму лідерів та народного духу) мобілізувати ентузіастів та гідних людей, найвизначніших «мізків» Литви: передбачається заохочення гуманітарії
(поетів, композиторів та інших художників, священиків, теологів, філософів, психологів, соціологів, політологів,
культурологів, літературологів, мовознавців, журналістів, критиків, аналітиків ...) і досвідчених фахівців (юристів,

політиків, економістів, фінансистів, енергетиків, керівників, господарників, державних службовців ...), щоб
об’єднаними зусиллями всіх було б створено політичну, моральну і правову узгодженість (честь і порядок),
закріплено соціальну увагу і справедливість, заохочувану й узаконену народну демократію (громадянське
суспільство ), місцеве самоврядування (активні самостійні товариства) і сприятлива особиста відповідальність

переслідуючи суспільне благо. Тому важливо ідентифікувати проблеми і вади культурної, політичної, правової,
економічної та інших сфер Литви (наприклад, громадські болячки, такі як забруднення навколишнього середовища
і тіла, алкоголізм, манія наркозасобів, духовний ідіотизм, знущання, нетолеранція, насильство, агресивність, “війна
на дорогах “, корупція, низька народжуваність, безробіття, соціальне відчуження, еміграції і т. д.); в такому випадку
зважитися на новаторське їх рішення ініціюючи та втілюючи в життя зміни політичної і правової системи, виконуючи
нові прориви політичної культури і громадянської дії.

Якщо рух Відродження в 1988-1990 роках був рухом перебудови Литви («співоча революція»), то Твоя ЛДК
взаємодія - шлях гармонії Литви - мав би стати рухом порядку, благоустрою гармонійного співіснування («творча
революція»).
Народний ідентитет - змінна річ, зусилля, що потрубують постійної рефлексії, усвідомлення та ангажованості.
Досягати духовного підйому Литви, духовного воскресіння литовців – до цих пір історичний виклик для нашого
народу і збереження держави, а також постійна необхідність оновлювати гідний спосіб життя, благородну політику почесне керування - едукаційну місію, що задає шляхетні завдання. Тому скопичення твоєї ЛДК і взялася б за
виявлення канону духовності Литви (єдиного і потужного ідеологічного заряду), Конституції Величності Литви віхи самосотворення литовської особистості та репрезентаційної моделі великої культури Литви. Таким чином,
точніше визнаючи себе і зрозуміліше визнаючи інших, зможемо згуртуватися до якісних виборів, до щоденних і
особливих вчинків, осмислено сконцентрувати чисельно невеликі сили нашого народу і держави.
Віримо, що завдяки цій (першій) творчій взаємодії вже зможемо литовцям подарувати віхи, що надають сенс
литовській ідентичності і представити репрезентаційний інтелектуальний образ Литви. Таким чином заохочуємо
зобов’язуватися духовному піднесенню Литви.

Знайдемо 1000 духовних кодів Литви і створимо Литві шлях величності ще на тисячу років

Місія твоєї ЛДК
•� �����������
Запрошення вільного духу 
��������� �����
•� �������
Кодекс лабільної діалогократії 
���������� ��������������
• Консолідація народної демократії (шляхи, кузня)
• Плем’я литовського духу, підняття литовської духовності 
• Канон, напрямок Литовського Духу  
• Коституція Величі Литви
• Кампанія гармонізації Литви
• Шляхи литовської гармонії (гідної роботи, порядку,
справедливості)
•� Литовські коди духовності  
���������� ����� ������������
•� ������������
Накопичення величі засновників Литви
����������������������������������
(спілка, фронт)
�������
• Консиліум лідерів духу  
•� �����
Рада народних учасників вільного краю Дусетай (автономія)
��������� ���������� ��������� ����� �������� ������������

    

Моя Вільна душа
Щасливо посміхається
В істині 

                                              
Твоє бачення ЛДК
В люблячій мудрості

кожне Тіло
шляхетно танцює  
В красі  

наш Дух
Гармоні чно грає
В добрі

Напрямок дії твоєї ЛДК – напрямок духу Литви
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мистецтво Lasma Nikolaisone
Релігія Teresa Dalecka
Філософія
Моральність
Право
Політика
Навчання
Підприємництво
Лідерство (керівництво)
Аутентифікація (образ Литви та литовської ідентичності)

Латвійською

Lasma Nikolaisone

Польською

Teresa Dalecka

Білоруською

Vitaly Lyachovich

Українською

Larisa Denysiuk-Kumasovienė

Російською

Svetlana Šeštakova

Німецькою

Sonia Roelcke

Французькою

Francoise Rajewski

Англійською

Ilona Žiupkienė

Eсперанто

Ivan Novoselov

Віхи та цілі мистецтва твоєї ЛДК
1.
2.
3.
4.

Дуже цікавитися краєвидами, тілами
Творити, культувувати гармонію ландшафту 
Дуже цікавитися культурою
Дуже цікавитися композицією (цілого і частин, предметів, звуків, форм,
ліній, штрихів, компонентів, фрагментів, слів, речень, сюжету і т.д.)
5.
Дуже цікавитися колористикою
6.
Дуже багато творчості
7.
Дуже уважно концентруватися 
8.
Найбільше цікавитися класикою
9.
Дотримуватися великих культур
10. Рівнятися до великих культур
11. Цікавитися місцевими культурами
12. Рівноцінність більшості культур 
13. Чекати божественої творчості, натхнення
14. Готовність культивувати самозапалення (за словами Казуо Інаморі,  
„запалення від себе“, „самозапалююча“ людина)
15. Творити, накопичувати спадщину
16. Тимчасові похідні культури, тимчасовість культурних похідних 
17. Ліквідувати дезінтегрованість в культурі
18. Обмежувати деформації в творчості
19. Обмежувати штучні контрасти
20. Обмежувати або ліквідувати домінуючі конструкції 
21. Ліквідувати диструктивні, образливі контркультури
22. Радіти творам мистецтва
23. Мажорна зміна динаміки
24. Мажорна зміна декору, декорацій 
25. Культивувати, творити, коментувати  літературний дискурс
26. Легенди духовного шляху
27. Пісня звільнює слухачів
28. Поети розвивають слухачів
29. Співаки розважають слухачів
30. Розливати пісні по краю�����������
(„Ллються пісні по краю“
������ ��� �����������
(СЛМ VII 439); „І
���������� ���������
знову 
пісні срібні тобі з грудини поллються“; „Литовський нарід із своїх вуст полив 
пісні “  
(VII 442))
31. Відродження народної пісні
32. Спів у садочках для малюків
33. Демонструвати якісні передачі 
34. Звеличувати велике кіно, кінематографію  
35. Розповідати про великодушних (героїв), їх учинки
36. Культура, що надає духовності Литві
37. Литовська культура гармонії
38. Творити вільні Дусетай
39. Конструвати вироби, що приносять радість
40. Розважати багатокольоровим рухом, колоритом
41. Розважати двозначною конотацією
42. Збагачувати багатозначними конотаціями
43. Цікавитися культурними лабіринтами���������
(елітне переплетіння культурних 
������������� �����������
текстів, творів)
44. Величні культурні лабіринти��������������
(поліідейних текстів)
��������

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

В лабіринтах дискусій стають стійкішими
Багатошарові творіння  розвивають
Багатозмістовне (поліідейне) творіння розвиває
Прославляти корифеїв сучасності
Великі літературні критики (Литовські:, світові�������
: ... )
Лаконічний, логічний, радісний девіз творити
Надихати до радісних, витончених робіт 
Творити радісний, вільний діалог
Свобода (освіта) радості, розпалює Дзен
Вільно творити радість
Вільна творчість бринить джазовими нотками
Легко ділитися творчістю, намірами
Твори, що запалюють лірикою
Композиції легких частин
Створення лабільної згоди
Кожна (-ен) вільна (ий) в дусі
Культивувати духовну свободу 
Подяка свободи в творчості
Крига розбивається щорічно  
Пісні волі в душі
Дух свободи в творчості
Свобода (творцю або просто людині), як кисень 
(кочегарові або взагалі життю)
Свобода духу піднімає, освітлює
Свобода божественно надихає
Свобода робить творчим
Свобода творчо деконструвати (в постмодерністському значенні)
Деконструкція – творча свобода
Воля – діамант творцю
Звільнити радість в катарсисі
Звільнювати (від сміття) дно краєвидів (річок, озер)
Співіснування рівноцінних предметів
Залишатися в конкретиці речей
Блаженне споглядання речей (сукупності)
Розвивати витончену колористику
Розвивати художню колористику 
Форма, лінії поєднувати колоритно
Форми творчої різноманітності
Торкатися дару несхожості
Торкатися різноманітності краєвидів
Торкатися речі, комплексності речі 
Торкатися поєднання колориту
Поля дарують наступне [красу, добро, істину любов]
До творення блага 

Віхи та цілі релігії твоєї ЛДК
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.

Вільні шляхи Господа
Шлях до Бога  (напр., книга M.Ганді „Шлях до Бога“)
Підтримання Духу, константа божественості
Звертатися до Божого уособлення (інкарнаціями)   
Накопичувати Боже збагачення
Де скарбниця Бога?
Звертатися до царства Божого 
Залишитися в царстві Божому
Щодня (щоразу) чекати подарунків Божих 
Вільні шляхи Бога (духу, діалогу, обдарування, вдячності)
Всілякі свідчення Бога: космологічно, християнськи, когелетом, катехізмом,
керігмою, хрещенням, комунією, конфірмацією, католицизмом,
контемплятивно, кенозисом... (ще ж через досталь життєвої практики
людської, через яскравих осіб, святих, вчення різних духовних шкіл)
Якнайкраще Бога споглядати
Благати (молити, просити) Бога щоденно 
Якнайкраще божественному підкорятися
Якнайкраще слухатися Бога (дотриманням краси обличчя, гарної поведінки та 
праведного пізнання)
Обговорення в плині часу з Богом (наприклад, “бути іншим”, за словами Е.
Левіна, нескінченний діалог з іншими, Я в діалозі є Ти слуга)  
Дозволити Богові говорити
Легко Бога слухати
Легко Богові довіритися  
Звертатися до Бога щоразу
Свідчити Бога, Бог завжди
Залишатися прикладом Божого для інших
Бог повен благодаті, радості
Бог благословляє щоразу 
Накопичуймо благословення Господа
Люстрація до Бога направляє
Прославляти Бога творця
Меч Бога, що прославляє (світло поглинаюче тьму)
Господь ощаслививлює Христом (Його катехетика та консекрація його тіла 
та крові)
Щиро дякувати Христові
Свідчити дух Христа
Літургія, що прославляє Христа
Літургія, що приносить подяку Христові
Залишаємося сторонниками Христа
Ісус Христос - втілення слова Божого (слово, розмова, мова, вчення)
Літургія запрошує Господа
Літургія дякує Творцю
Господь благословляє тіла
Сповіщати Господа Перкуна (через тіла) (балтійський бог Перкунас)
Тіло – лабораторія божа
Клітинки тіла божого
Розвивати Божу іскру („Кожна істота є як фрукти або інший продукт, в якому лише 
травна та смачна частина повинна бути захищена.  В кожній істоті Бог запалив 
іскру, і лише з тією іскрою Вам потрібно знайти контакт. Якщо незадовільняєтеся 
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однією зовнішноью стороною, можете цю іскру знайти навіть у тваринах, рослинах,
каменях. Всі істоти мають цю приховану іскру, навіть злочинці, і якщо ви знаєте, як 
пробудити її, оживити її, ви можете звертатися до неї, спілкуватия з нею. Освячений 
не хоче мати стосунки з нижчим людської природи, його особою. Він знає, що в 
підвалі будинку є лише пацюки та пліснява, і бажає піднятися на верхні поверхи.
Навпаки ніж звичайні люди, які зацікавлені в недоліках інших та зустрічаються 
лише з тим, щоб поговорити про це. Освячений у всіх людях, що зустрічаються 
йому, шукає приховану божественну іскру, щоб пов’язати її з Божественним Батьком
і Матір’ю Божественної ... Так, він працює з ними, і в один прекрасний день цих 
істотот відвідає світло. Ось як Освячений працює зі своїми учнями: він сприяє
божественній іскрі, яка допомагає їм прокинутися - а студент любить свого Вчителя,
бо Вчитель пробуджує те, що найкраще в ньому. І ви також коли зустрічаєте людину,
подумайте, як в ньому відкрити приховану іскру – велич його Я, щоб допомогти
йому з’єднатися з Богом. Це найбільш розвинена, найвища форма любові: вміти
зв’язатися з божественною іскрою всередині кожного з істот, живити її, укріпити.
У цьому випадку, вам не потрібно турбуватися і витрачати час, щоб розвивати її 
додатково перед цим, тому що ця іскра чиста ... З особистістю перш ніж прийняти її 
потрібно якнайкраще ознайомитися, а божественну іскру, що палає в кожній істоті,
приймайте одразу. Омрам Михайло Айванов “ Йога живлення“)

Розвивати божу кундаліні
До божої кундаліні [веде, піднімає]
Божа кундаліні звільнює, благословляє [енергія]
Кундаліні свободу дарує (розцвівши в Сахасрара чакрі)
Кундаліні дарує благословення (Шрі Матаджі, Кінгстон, 06-11-1980)
Кундаліні – найбліьший скарб 
Схилятися в дусі кундаліні (під час Піджі)
Зливатися з творінням  Божим (Шрі Матаджі, Пуджi Дівалі, 11-03-2002)
Лотос з мулу пробивається (з мулу виникає)
Дотримуватися канону декалога
Дотримуватися канонізованих догм
Дотримуватися догм критично [виважено]
Дотримуємося догматичного (дотринського) католицизму
Свідчити царство Боже
[будь] Свідком царства Божого 
Вільне царство небесне
Рілля царства небесного (за словами Генрі Дейвіда Торо)
В лімбі (на тенетах) царства Божого 
Залишатися у двох напрямках (сакрального та земного життя)
Триматися двома ногами (наприклад, сахаджа йоги духовна впевненість та 
матеріальний стан «є в балансі»)
Долю (історію) Господь скеровує
Долею ділимося разом
Слова Божого втілення 
Логіка в космосі Божому 
Радісно у творенні Божому
Дороги щастя Божі
Скарби дає карітас��(caritas – лат. божествена любов)
Благословення Боже в кожному 
Залишаються [Євангелія]  три крапки в повсякденності (місце виживання 
любові Бога в будь-якому місці, у будь-який час)
Чекати запрошення Божого
Дух збагачує радістю, свободою, щастям
Залишатися на каналах духовності

75. Воля [надана] духові підніматися, будити („.. свобода, що надається вам
з тим, щоб ви стали Духом) див. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/
lekcijos/tyros_zinios)
76. Колихати, пестити, розвивати духа – малюка [внутрішнє своє та інших]
(„Ви – мати, що піклується малюком, тобто своїм Духом“. див. http://www.
sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)  
77. Благословляє Господь контингенцію, контингентну конкретність, щодення 
78. Благословляє Господь кожного (річ, стан, рослину, тварину, людину)
79. Благословляє Господь в дорозі
80. Благословляють небеса благородних („Дієта є однією з форм зачаття, а любов-

одна з форм живлення. Знайте, що ви несете відповідальність за те, що ви поклали в 
душу вашого партнера і серце. Все інше не так важливо. Якщо ви цілуєте вашу кохану 
коли ви нещасні, розбиті, щоби нарешті відчути себе спокійніше – то є злочин, бо 
в той час ви віддаєте їй весь свій бруд. Не вибирайте цей момент. Любіть кого ви
хочете, цілуйте кого ви хочете, але тільки тоді, коли доглянуте в своєму серці 
і душі все найкраще, і зможете істоті, котру любите, віддати в собі накопиченні 
яскраві речі. Лише з такою умовою  Небеса не каратимуть вас. Навіть якщо люди
засуджують тебе, Небо благословить вас“. Омрам Михайло Айванов “Йога 
живлення“)

81. Благословляти неминуче 
82. Благословляє духовна особа (кохає, поважає) творіння („приходить епоха, коли

кожен стане сам священником в очах Вічного. Духовною особою є той, хто розуміє
творіння Боже, любить його та поважає. Омрам Михайло Айванов “Харчування 
Йога“)

83. Благословляти кожен день
84. Благословляти хліб щоденний
85. Благословляє хліб священник� („Все залежить від свідомості ... Якщо під час 
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прийняття їжі, ви розумієте, що Бог поклав своє життя за цю їжу, ви є священик, що 
благословляє хліб і вино, і кожен день для кожної їжі ви з’єднуєтеся з божественним
життям “. “Занадто значимою облаткою ми повністю спростовуємо значення 
продуктів харчування і забуваємо, що це також може з’єднати нас із Богом. І ось 
тепер я вам відкрию очі та скажу, що їжа також священна, тому що всю природу Бог 
підготував із свєї квінтесенції. Отже, чи благословення священика додає багато?
Він може тільки допомогти прокласти шлях “. Омрам Михайло Айванов “ Йога 
живлення“)

Благословляти Бога іншого, в іншому
Благословляти глибоко тих, що борються, творять, споглядають
Благословляти щедро кожного 
Благословляти край Дусетів
Літургія (leiturgia – грец. державна служба, соціальна праця) Дусетів піднімає
Хай (благословляючи, схиляючи) покриває Дусетів 
Хай узгодженість панує
Хай божественність піднімається, росте 
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Шлях до величних питань 
Порівнювати дві крайності
Порівнювати подвійності, діади, діхтомій, конотацію ділем
Порівнювати подвійну конфліктність (відмінності, суперечності,
протилежності)
Порівнювати контрасти речей, предметів 
Порівнювати багатозначні контексти
Порівнювати великі концепції (великих мислителів)
Порівнювати духовні культури (методом компаративізму)
Порівнювати (аналізувати)мінливість предмету (тобто мінливість ознак якої 
небудь ситуації)
Дуже цікавитися критеріями
Гарантувати якість даних (вибраний метод визначає якість даних)
Констеляція речей, лабільних речей  
Гнучкість предметів, закони кореляції
Прославляти речі, когеренція предметів
Ліквідувати декадентські концепції, категорії, мови
Ліквідувати дезінтегральну костатацію
Ліквідувати девольвацію культури (цінностей)
Ліквідувати багатослів’я у критикуванні, розмовах
Допустити багатослів’я при творенні (імпровізації)
Народ і література  „розсипає“, „демістифікує“ конотації, нормативну мову 
(див., Ж.Ф. Ліотард  „Постмодернистський стан“ розділ мовних ігор)
Дотримуватися предметної контекстуальності
Щоразу дотримуватися узгодженості
Лаконічні питання дискусій
Критика, що дотримується дистанції
Дуже ділова критика
Критикувати банальні предмети
Розвивати викривауючу, деконструктивну критику 
Розвивати рекострукції дискурсу, красномовство
Розвиватися в полеміці диспутів
Логічне угодження мови
Логічно робити контраргументи
Логічно демістифікувати концепції
Логічно демітологізувати говори
Логічно документувати конкретику (факти)
Логічно узгоджувати конкретність, контексти
Побудова логічного узгодження
Критерії логічної згоди
Логіка чаклунства педагогічного тракту 
[Внутрішня] логіка побудови дисципліни (наприклад, при навчанні чомусь)
Величні (широкі) поля конотації («Архетипічно несвідомі, релігійні,
ідеологічні, етнічні чи культурні символи малюють дуже широке поле 
конотацій, самі будучи доцентровою силою «туманності» цих явищ. Ця 

маленька особливість денотативної функції є важливим символом, оскільки
він відіграє роль зв’язку тексту або значення, і є свого роду концептуальним
медіумом. Гінтаутас Мажєйкіс Помітки: павутиння думок  1999, с.47)
41. Контініум, співіснування, конкуренція рівноцінних дискурсів („Таким чином,
постмодернізм заперечує будь-який привілейований характер мовлення,
мислення і поведінки, унікального стану або єдино можливу мотивацію».
Гінтаутас Мажєйкіс Помітки: павутиння думок  1999, с.80)
42. Культивувати лінійний детермінізм����
(в природничих, але не в соціальних,
������������� ���� �����������������
гуманітарних науках)
43. Запитувати, критикувати лінійний детермінізм („Природничі� науки
������
розглядають події як низку фактів. Аналогічно робляться спроби інтерпретації 
соціальної та уявної сфер. Все це спотворює знання в суспільній сфері, тому що 
там абстрагуються від ментальних кoнструкцій порочності, що перевертає їх в 
систему передбачених лінійних явищ “. Гінтаутас Мажєйкіс Помітки: павутиння 
думок  1999, с.80)
44. До динамічної комплексності („між тим�����������
, Г. Сорос опираючись на теорію 
����������� ��� �������
розгорнутої складності (синергетики) Іллі Пригожина, Відкрите Суспільство 
сприймає, як систему нестабільну, що самоорганізується, що розвивається хаотично.
Нерідко складность цієї динамічної системи пов’язується з теоріями глобалізації “
Гінтаутас Мажєйкіс Помітки: павутиння думок  1999, с.116. „Віра лінійних теорій,
історицизм, голізм, довіра до суспільних прогнозів заохочують політичних діячів 
до взаємного нерозуміння, фрагментації, тому що події, в яких вони приймають 
участь, не відбуваються одна за одною, як очікувалося. Самі політики практично 
або теоритично активно приймають участь у цьому процесі, мають свої власні ролі 
і спотворюють події, створюючи нелінійну низку прециндентів. Їх розглядав І.
Пригожин у розробленій теорії хаосу (інакше відомій як синергізму або складності),
де важливу роль відіграють  фрактали, біфуркації та інші подібні явища “. Там само 
с.120-121)

45. Кожен компонент (сукупність) легітимний (наприклад, див. Рауль Гірардет 
„Політичні міфи та міфології“ с. 212)
46. [Сукупність] веде до кооперації частин (наприклад, див. там само с. 213)
47. Побудувати лабільну міждисципліну
48. Комплекси, що легітимують дисципліну
49. Класифікації, що легатимують дисципліну  
50. Легітимувати [окремою гілкою науки, що єднається з] міждисциплинарні 
комплекси
51. Легітимувати дінамічні концепції
52. Легітимувати величні категорії
53. Легітимувати постійні предмету (принципи, постулати, аксіоми, закони)
54. Легітимувати дефінітивні категорії (дефініції категорій)
55. Легітимувати предметні запитальники
56. Дотримуватися величних, етичних категорій
57. Свідчити величні константи (цінності)
58. Розвиватися шляхом мовних ігор
59. Мовні ігри рівноцінних учасників
60. Гнучкі концепції сміливості
61. Лабільно, логічно закономірне чергування
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Моральне почуття космархія
[Крос:] Логіка (правда) – Мораль (добро) - Калокагатія (краса)
Творити (поезія) логічні (теорія) праці (практика)
Логос упорядковує наміри (що бажаєш)
[Мій] логос [з нашого] духу [наступним чином] мовить, твориться,
накопичується 
Логічні конструкції даних
Комбінації лабільних предметів
Будувати локальні детермінізми
Локальні дисципліни панують 
Локальні конвенціоналізовані дисципліни
Місцевий виклик дисциплін (наприклад, новий закон М. Фуко 
антидисциплінарного бачення )
Дотримуватися категорій багатозначності (сенс Ж.Ф. Ліотарда)
Дотримуватися коду багатомовності (за словами Вольфганга Уелша)
Дотримуватися подвійного кодування (за словами Чарльза Дженкса)
Дотримуватися дивергенції та конвергенції  (за словами Дж. П. Гілфорда,
який, використовуючи творчий підхід, стверджує, що у творчості важлива 
конвергентна (логічного, послідовного та лінійного) та дивергентна 
(цілісного, інтуїтивного, релевантного) інтеграції мислення.)
Умовно динамічні [протилежності] мінливості 
Боротьба веде до діалектики
Логічні діалектичні шляхи (Засновані на теорії Платона “Ідеї, що 
досягаються йдучи логічними діалектичними шляхами: аналізуючи поняття 
та піднімаючи від окремих до загальних. Так доступні для розуміння 
основні структури світу“, див. Арунас Свердіолас „Філософія культури“, 2007
Вільнюс, с. 12)  
Переломи приводять до криз
Доля детерміновано пролягає   
Доля цікава на роздоріжжі
Компаративістики даних долі 
Долу детермінує комплексність [характер і складність культури]
Долю детермінує творчість [особи]
Фатальне теперішнє в кіберпросторі
Обмежувати участь в кіберпросторі
Умовно динамічна зміна 
Час - динамічна постійна  
Час зміни родючої 
Час в теперішньому (у фокусі суб’єкту) змінюється, кумулюється,
констелюється 
Час – доля постійної
Тіло надане тимчасово
Зберегти увагу критиків (у сучасному світі)
Константувати діагноз ери
Дух процвітання ери
Щастя створюється, накопичується, заряджається, кристаоізується тепер
Сучасні тканини щастя

99. Щастя творення в гармонії
100. Дати щастя іншим
101. Відповідати концепції подарунка (прийняти ваше життя, як подарунок, бути
вдячним за те, що приносить життя)
102. Дозвілля – велика квітесенція
103. Воля – великий критерій
104. Воля – постійна духу
105. Воля – шлях великих
106. Волю звеличує ціна
107. Дух волі на перехресті (визначатися відповідально)
108. Величні шляхи волі
109. Культура вільного духа (за словами Ф. Ніцше – „культура провансалів“, Ecce
Homo с. 106-107)
110. Вільна подяка (причина) інших
111. Вільна (ий) щодо (мета) інших
112. Дозвілля – камертон духу
113. Залишається радіти коегзистенції [діалогу дякуючогоDasein]
114. Кожна (-ен) вдячна (-ий) долі (amor fati - лат. любов до власної долі)
115. Швидкоплинність повна радості 
116. Долі радіє кожна (ен)
117. Доля твориться зараз
118. Залишитися [oрганічно] частками космосу (природи і культури)
119. До гармонійної коеволюції (дотримуватися обговореної стратегії сталого 
розвитку)  

Віхи та цілі моралі твоєї ЛДК
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.

Добрий день щоразу
Дуже величні наміри
Дуже дисципліновані наміри
Дуже радий, що: ...
Дуже сміливо боротися, розмовляти, творити
Дуже порядно конкурувати, змінювати (-сь)
Дуже уважно слухати
Дуже вдячно запитувати
Найбільше зачаровує вдячність 
Дотримуватися узгодженості, згоди в співслуханні
Розмовляючи ліквідувати дизонанс
Вигравати чесною працею
Шляхи моральності благословляють
Дотримуватися шляху моральності
Розвивати, вихваляти лицарські чесноти
Розвивати чесноти ретельно
Розвивати увагу намірам
Розвивати уважність до інших
Приділяти своєчасну увагу 
Розвивати сором’язливість і скромність
Палиця двозначно б’є����������
(„палиця на двох кінцях“)
��� ����� ��������
Ліквідувати демонічні підступи
Ліквідувати драконські наміри
Люцифер бореться в деталях („демон залягає/корениться?? В деталях“)
Гідно розпоряджатися лібідо
Критикувати деградацію статі
Культивувати діалог, узгодженість статей 
Залишатися належним чином терпеливим
Протистояти духові (деяких) часом
Перелом духа повертає, змінює
Покірні благородні терплячі
Залишатися героями в повсякденні
Дотримуватися величних критеріїв
Дотримуватися величних намірів
Дотримуватися джентельменської коректності 
Вживати джентельменські компліменти
Частково дотримуватися страждань
Розвивати велике страждання (за словами Ісуса, Фрідріха Ніцше, Германа Гессе)
Втома, смуток збільшує кризу
Летаргія, смуток хоробрості заважають 
Смутком радість змінювати
Свобода допускати помилки
Ліквідувати значні помилки
Не соромитися признавати вину 
Радість(надія) духовність (віра) творчість (любов)
Веселий розум Радісна воля Шляхетне серце
Щасливі думки Щедрі дії Гарячі почуття
Вільне мислення Хоробрі вчинки Терпеливе проживання
Вільні та хоробрі шляхетні Kilnieji

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Вільно розпоряджатися тілом [i душею] (тобто собою)
Радість Дух піднімає
Духовна свобода (красою, добром, істиною) іскрить
Свободомислення Високодуховність Великодушність
Волю дати намірам (серцевим, коаліції розуму та волі)
Радісно та вільно в демократичній компанії 
Liepsnojanti Dűđia Kiekvieno
Кригу розбивати спілкуванням
Крига скресує терпіння, шляхетність серця, благодійну любов 
Зупинити дискримінацію інших, відмінних, дивкуватих
Свободу дати іншим
Вітати тих, що роблять інакше
Чого гідно дотримуватися (Дотримуйся „Що гідно людини“; „Не бреши, будь 
сумлінним, не бажай занадто, не піднімай клопоту іншим, будь приємним
людям“ – див. Kaзуо Iнаморi Філософія життя, с. 84-85)
Коректно дотримуватися заборон
Дотримуватися шляху діалогу
Каріллон вільних діалогів  
Laïcité Dialogas Kuria (етична поза іншого, який на думку Е.Левіна, є
таємницею)
Збагачуватися контактами
Щастя дати, дарувати іншому, іншим
Робити щасливими інших
Щаслива (-ий) Рада (-ий) кожна (-ий)
Щастя гаряче джерело радощів 
Іноді щасливими ставати (за словами Ф. Ніцше – „відчувати не історично)
Щастя кується діоніське (див. Ф. Ніцшe Ecce Нomo, 2007, с. 127-128)
В щасті багато компонентів
До щастя великий шлях, шлях до великого щастя
Щасливі дякують конкретно
Радісно дякувати конкретно
Звільнити (ся) спільно
Звільнити („так я хотів“ – Заратустра) від наданих страждань (див. Ф. Ніцшe
Так казав Заратустра, II, „Про порятунок“)
Долі дякувати щораз
Піднесіть дні, що залишилися, для піднесення дня, що залишився
Решта – Кундаліні („У решти цього тепер є реалізація, пробудження нашого 
Кандаліні“; див. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)     
Підніматися до вершин моралі (гарних цінностей)
Прямувати шляхами моралі
Накопичення добрих дій
Доля - увага, робота, радість іншим
Написаних законів дотримуватися 
Програй велично борючись
Програвати в дусі [олімпійському] разом
Дозвілля щотижня
Дозвілля кому?
Вільний день для консолідації, шляхетності, медитації
Бажати величних намірів
Неодноразово бажати добрих часів
Щоразу бажати добра, гармонії
Хай радіє кожна (-ен)
Латаття [серця] радіє кожному (кожній реалізованій душі)

Віхи та цілі права твоєї ЛДК
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.

Законний кодекс поведінки
Найбільше прислухатися до праведних
Дозволити праведнішім (тим, що діють гарно, добре, справедливо)
розмовляти, керувати, контролювати, змінювати
Узаконити культуру діалогу (на підставі Я-Ти філософії діалогу)
Узаконити обмін культурами (тобто кооперація)  
Викорінити конкуренційного духу 
Викорінити культуру двоборства, багатоборства, конкуренцію
Укласти кодекси узгодженості
Узаконити кодекси узгодженості
Покладатися на узаконені документи
Законодавче декларування капіталу 
Узаконити більшу конкурентоспроможність 
Узаконене носіння масок (соціальних ролей)  
Узаконено відкривати помилки
Своєчасне розкриття злочинів 
Викорінення заборонених неправильних шляхів
Викорінення криміногенні предмети
Викоріення делінквентні (девіаційні) наміри
Викорінення делінквентні кон’юктури (тобто провести провенцію)
Викорінення спотворення краєвидів
Викорінення [екологічні] дизонанси краєвидів
Викорінення камуфлетів, що спотворюють, дискремінують
Викорінення деградації в сусідстві, в селах
Викорінення дискримінації та ксенофобії
Викорінення дегуманітарних, дескримінуюючих намірів
Викорінення дегуманізації в спілкуванні
Викорінення дискримінацію інакомислячих, інших
Викорінення дискримінацію в колективах, в комунах
Викорінення заборонених клік
Викорінення  концепції агресивного шовінізму Джінг 
Викорінення тих, що шкодять добродійству, шкідників добродійства
Викорінення шкідливого: божевільного, помстивого, корупцію, обман,
наркотики
Викорінення глибоко корумпованих
Викорінення найбільших класифікаторів
Викорінення розпоширення наркотиків 
Викорінити наркотичних дилерів
Викорінення нецензурного споживання слів в дискусіях
Кодифікація дисциплінарної розпусти
Своєчасне викриття обману, помилок
Люстрація підвищує кожного
Легалізація трудових колективів, засновників підрозділів
Дозволити великодушним творити
Дозволити робітникам конструвати, копіювати, комбінувати
Обмежувати залучений капітал
Обмежувати корпоративізм заможніх 
На рівноправній основі приймати участь в конкурсах
Урівнювання розділюючи канали (знань, зв’язків)

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Кристалізувати народні чесноти
Прямувати шляхом до добра
Легальні шляхи узгодженності
Тимчасові часткові кодекси
Консенсус місцевих та тимчасових учасників
Лабільно узгоджувати контракти
Боротьба веде до панування (боротьба за існування)
Боротьба за рівність (на основі принципів правосуддя)
Розвиток діалового (Я-Ти) компромісу
Розвиток, узаконення духу комутативності (комутативних принципів 
справедливості: давати стільки само, скільки ви отримуєте
58. Розвиток, узаконення духу корективності (корективного  принципу 
справедливості: покарання має бути рівне злочину (око за око, зуб за зуб “))
59. Дотримання дистрибутивних критеріїв (принципи дистрибутивної 
справедливості: при розподілі благ, необхідно керуватися якимись 
критеріями розподілу, вони можуть бути різними: за заслугами, за 
потребами, за здібностями,за званням, але обравши раз, повинні 
дотримуватися того критерію, і лише тоді ми зможемо сказати, що розподіл 
справедливий.)
60. Узаконення  Духу (краси, добра, істинної любові)  в Коституції.

Віхи та цілі політики твоєї ЛДК
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.

Чергування тимчасового домінування
Узаконити діалого-кратію (партійну – одноденних виборів, анонімних 
виборників – демократію повинна замінити діалогократія асоційованих 
громадян, тобто делегували б представників до структур влади (парламенти,
ради, управління і т. ін.) (та, в разі необхідності, в любий час змінили б), не 
партійні, а громадянські асоціаціі, що чітко декларують свої професійні або 
інші інтереси своєї конкретної діяльності, при обмеженому числі мандатів та 
об‘єднані в місцеві товариства)
Хай квітує демократія (“дхармократія” – чесне, гармонійне керування)
Космополітизм ліберальної демократії, забезпечувати космополітичну 
демократію
Дотримуватися кодексу демократії
Развивати демократію кооперацією
[соціально]Культивувати ліберальну, лейбористську доктрину  (за словами
Ісака Берліна, [соціальний] лібералізм – доктрина лівих)
Ліберальну демократію культивувати
Консолідація ліберальної демократії 
[Йти] шляхами ліберальної демократії 
Ламати перешкоди демократії 
Ліквідувати когорти диктаторів 
Створювати (розпалювати) вільну демократію 
Рівняти право і ліво 
Ліво ліберальної демократії 
Рівність права ставити під питання 
Лібертарного право критикувати, ставить під питання 
Правову нерівність демократично культивувати, облагороджувати
Ліві обожнюють волю, воля - діамант лівих (Вітторіо Фоа сказав: “Свобода 
стала найсильнішим джерелом натхнення лівих цього (XX ст.) століття”)
Ліберально демократична комунікація 
Народну демократію створювати, піднімати, облагороджувати
Народний відповідний контроль 
Народ (за) дає [політикам, керівникам] наміри, питання 
Говорити народним дискурсом
Обмежувати домінуючі розмови (політиків та засобів масової інформації) (З.
Бауман)
Обмежувати забороняти контролювати (це основні принципи влади)
Ліквідувати демагогічні розмови, категоричність 
Обмежувати конформістський дух 
Розвиває надзвичайно (на громадянському рівні) Антанас Кулакаускас 
Леонідас Донскіс облагороджує (на громадянському рівні)
Розвиває (на громадянському рівні) Дарюс Куоліс 
[Владімірас] Лаучюс - великий коментатор (політичний оглядач)
Порівнювати наміри делегатів 
Цікавитися питаннями жебрування 
Литву робити іншою 
Піднімати велич Литви
Каналізувати демократію Литви
У Литві криза демократії (зі слів Антанаса Кулакаускаса, Леонідаса Донскіса 
та ін)

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

У Литві консолідуються (профспілки) працівників
У Литві консолідуються товариства (недержавні)
Свобода для процвітання, завдяки свободі цвіте (мо)
За свободу треба боротися 
Свободу звеличує ціна, ціна свободи звеличує
Благородні герої свободи
Вільне князівство Дусетів (в краю озер Сартай) (у сенсі культурної 
самобутності)
Легітимізувати децентралізацію в краї 
Вільна комуна Дусетів (самоврядування)
Народ Дусетів розбудити
Вільні в Дусетах цвітуть 
Очікувані в Дусетах співвітчизники (їх тіла, їх інтелектуальний, моральний і 
матеріальний капітал)
Забезпечувати дискусії в селах 
Лобізм дає капітал 
По- лобістськи робити зміни (нормативні, політичні, юридичні)
По- лобістськи вести переговори в кулуарах 
Гнучко вести переговори спілкуючись, кооперуючись 
Дозволити працюючим кооперуватися 
Вільні комуни працюючих 
Зливатися у великі коаліції 
Триматися колективного порядку 
Бажати координації робіт 
Побажання працювати при консенсусі 
Вихваляти належний?? консенсус 
Триматися двосторонньої, багатосторонньої конструктивності 
Весело працювати в команді 
Рух, фронт вільних (вільнодумців, філософів), одухотворених (священників,
віруючих), творців (конструкторів, художників)
Єдність лібералізму, соціалдемократії, консерватизму 
Взаємодія лібералів, соціалдемократів, консерваторів [в ім’я Литви,
Європейського Союзу, світу]

Віхи і цілі виховання твоєї ЛДК
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Свобода і рівність духу (краси, добра, любові істинної) в культурі 
Константа вільного і веселого духу (краси, добра, консонанс правди в будьякий констеляції)
Колегія народної духовності (виховання мистецтва, релігії та філософії)
Велич Литви піднімаємо, розвиваючи велич кожного 
Культура рівнозначних діалогів, культивувати рівнозначні Я-Ти Діалоги
Вільна колегія Дусетів (неформальне виховання молоді і дорослих)
Вільне дослідження краю Дусетів 
Культура розвиває дозвілля
В дозвіллі працюймо творчо 
Розвиваємо (ся) завдяки багато чому
Розвиваємо (ся) багато де 
У розвитку безліч компонентів 
Розвивати предметні компоненти
Розвиваємося завдяки питанням
Розвивати (ся) у клубах діалогів 
Розвивати (ся) розбираючи констеляції  (за Бертом Неллінгером; 
див. www.konsteliacijos-d.lt)
Розвивати (ся) якісно 
Розвиваємося духовними константами
Розвивати (ся) культуру делікатності 
Розвивати (ся) великими цінностями, багадоідейними концепціями
Розвивати (ся) в багатосторонніх канонах (стилях), контекстах 
Розвивати (ся) у величі масок (соціальних ролей)
Розвивати (ся) нажежними масками
Розвивати велич і благородство 
Розвивати дух і тіло 
Лавірувати між духом і тілом
Порівнювати кардіодінамічні дані (серця не тільки фізичні, але й емоційні)
Впустити Якісні Частинки („Зміна людини неможлива, якщо вона неотримає
більш високої якості нових частинок. Тому дотримуватися тиші під час їжі 
недостатньо - ми повинні заповнити цю тишу найшляхетнішими своїми
думками та почуттями.  Тоді тиша стає настільки потужна і магічна, що 
сама по собі породжує всі елементи, необхідні для наших субтильних тіл.
Мовчання - це не порожнеча, в природі не існує вакууму: все сповнено 
силами, матеріалами, компонентами, все більш чистішими і тонкішими
щовище у сфері піднімаємося. Це потужне і чарівне мовчання - невичерпне 
джерело багатства, з якого ми й можемо черпати �������������������������
“. Омрам Михайло Айванов 
“Йога живлення“)
Розвивати радісно тіло 
Дуже уважно пережовувати
Розвивати гармонійне дихання 
Вчасно робити що: видихи, спорожнення, копуляції 
Лібідо (статевий потяг, збудження) піднімає допаміну 
Розвиває (мізки) хліб щоденний (грубого зерна)
Розвиває (мізки) печінкова дієта (кожні 10-14 днів)
Розвивати духовне придане 
Розвивати (ся) за духовними напрямками
Розвивати духовний самоконтроль 
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Розвивати концентрацію уваги
Розвивати конроль уваги
Скрупульозна робота розвиває
 Розвивати контемплятивного духа 
Розвивати карітатівний дух (любов ближнього)
Дуже цікавитися кундаліні 
Витримати кундаліні уваги
Розвивати дух кундаліні (енергія)
Полум’ям палає кундаліні 
Хворобливість, хвороби спалює кундаліні 
Лавірувати надано кундаліні 
Розвивається дух у колективі 
Розвиватися культурологією духовності(„...ви можете лавірувати Кундаліні,
але не свій Дух“; див. http://www.sahadzajoga.lt/sri_matadzi/lekcijos/zeme)
Духовність, розвинена колись 
(дхарми, джняни, дао, дзіодо (син) су, дзен, дервіш, друїдів ...)
Розвиватися даоізмом і конфуціонізмом
Розвивати критичний дух 
Вільно покладатися на Бога 
Дозволити поставити під сумнів догми, доктрини
Вільний культ доктрини
Намагатися уникати очікування дао
Вільне творення дао 
Корифеї, що розвивають дух: Конфуцій, Ісус Христос, Клеменс - Римський 
і Олександрійський, Кирило Олександрійський, Клер Асізський, Котрина 
Сєнєтє, Казимир, Кальвінас Йонас, Кріжяус Йонас, Йоганн Кеплер, Кіекедор 
Сіорен, Іммануїл Кант, немовля Ісуса, Тереза, Курайтіс Пранас, Фаустина 
Ковальська, Клодел Пол, Карл Барт, Карл Джасперс, Крішнамурт, М.Kвіст та 
Каваляускас Чесловас і т. ін.
Виховуються в дусі контекстуально: конфуціанському, кармічному,
кундаліні, кришнаїтському, кодзіки, коани, камія, кецалкоатлю, кабала,
космополітичному, когелетичному, християнському, ісламському,
католичному, кальвіністичному,  контемплятивному, концептуальному та т.ін.
Що розвиває: книги, курси, консультації, колоквіуми, конференції, клуби,
комунікація, терпіння, піднесені...
Шляхи розвитку предметів: курси (постійне навчання), консультації 
(поради знаючих), колоквіуми (обдумування деяких тем, повідомлень),
реколекції (зборів перед важливими подіями), корепетиціі (за допомогою 
корепетитора), «зубріння» (індивідуальна праця)
Дуже цікавитися книгами
Розвиватися великими книгами, розвивають великі книги
Розвиватися дисципліновано книгами (читати книги регулярно)
Розвиватися високими якостями
Розвиватися шляхами, напрямками, що цікавлять 
Розвиватися великими мовами (мистецтва, релігії, філософії, науки)
Розвивають зроблені помилки
Пускатися у великі шляхи
Пускатися у велику подорож
Підніматися в гору духовності 
Підніматися по небесних сходах 
Духовний каркас (духовних цінностей) підтримує
Зліпити духовні соти
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Перемагають великі борці, творці 
Рівнятися на великих, значущих корифеїв 
Відвідувати колоквіуми, конференції, розмови товариств 
Вільні консультації учасників 
Зберегти і розвивати великі мови  (стилі, теології, метафізики)
Триматися великих ораторів (людей мистецтв, священників, мислителів)
Легітимації [знання] демаркують мови, канони, кодекси, критерії, мовні ігри
Дотримуватися найбільших, великодушних критеріїв (гарних, добрих,
правильних)
Розвиватися моральними намірами
Ділімося намірами розвиваючись
Розвивати щедрість іншим
Розвивати уважність до іншого, до інших  („Увага до думок інших, до 
цінностей різних соціальних груп, приводять світ до процесу нескінченних 
переговорів,  компромісів, який є непривабливим для ока розпещеного 
порожніми вестернами, але саме така дія дає можливість досягення миру і 
толерантності“ Гінтаутас Мажєйкіс Помітки: павутиння думок 1999, с.11)
Розвиватися для великої війни (тобто, за словами Ф. Нітша - ‘для переоцінки
колишніх цінностей “
Розвивати теперішні наміри
Розвивати сміливо й піднесено (так є, за словами Ф. Ніцше – „переоцінка 
цінностей досьогодення“, див. Ф.Ніцше Ecce Нomo, 2007, с. 130)

Віхи та цілі підприємництва твоєї ЛДК
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Вільність ремесел кожного
Епоха диктує коли, де, хто, що, чому  
Вносити зміни вчасно
Вчасно ниву обробляти
Вчасно врожай збирати
Вчасно придане надавати
Обмежувати накопичення речей 
Повага порядку денного, повістка про наміри
Чекати щедрих кампаній
Залишатися у великих компаніях
Залишатися із за інших
Контрагенти діляться прибутком
Логічно ділити кількість
Пільги (вибірково «з верху») - дегратують  колективи�
Пільги збільшують конформізм
Гарантувати якість праці
Розвиток якості предмета, праці
Праця якісна розвиває
Розважає, вивільняє праця творча  
Щастя працювати творчо 
Щастя працюючи боротися (з ким? проти чого?)
Рівень завдяки якості
Урівняння учасників за якістю 
Дотримання дистриб’ютивної якості (кількісних або силових (швидкості,
сили, розміру) переваг, які деяких самоцілей (“більше”, “скоро “...) якості 
домагаються «збиваючи» інших (“невезучих”), повинні бути замінені 
співпрацею, підтримкою, спонуканням, заслуговує на визнання з усією 
визначеністю стверджувати, де баланс, пропорція, послідовність, щоб 
зберегти якість розподілу)
Змагатися щодо якості 
Рівнятися на значних конкурентів 
Домінує ліберальний капіталізм
Ліберальна демократія + капіталізм
Хвороби капіталізму викрити, засудити дикий капіталізм
Зупинити конкуренцію розорення 
Криза поширюється на добро 
Депресія веде до кризи  
Щомога більше вигравати
Нагороджувати чесно переможців 
Решта наявного – для чергування (задовольнивши свої потреби і необхідності,
надавати на допомогу нужденним активи, що залишилися  - є боргом)
Дарувати благодійність іншим
Розважати подарунком кожного
Гарантувати роботу комп’ютеризовану
Терпляче працювати для Литви
Працювати для процвітання Литви
Гарантувати капітал, розвиток сільських районів, сільського господарства,
сільський туризм Дусетів
Веселий  курорт Дусетів 
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Збагачувати сусідство Дусетів
Займатися благодійністю в сусідстві Дусетів
Весело працювати в селі
Кожному категорично забороняєть лихварство (людині, банку і т.ін.)
Забороняєть лихварство в комерції 
Народ зношують капіталісти, корпорації 
Заборонити низькопоклонство поміщикам (олігархам, монополістам)
Викорінити диктатуру капіталу 
Торгуватися узгоджуючи комерційно
Торгуватися щодо переоцінки
Дозволити оптові картки
Коштами� покривати витрати, кошти
���������� ��������� �����������
щодо витрат
������
Порівнювати дебет кредитом
Залишок = Дебет  -  Кредит
Дозвілля збагачує капітал
Бажати працьовитості щодня
Веселої роботи щодня, що розвиває
Бажати працьовитості творчої
Працювати плідно (з усіх сил) щодня
Доля щедра до терплячих
Підтримувати творців, що трудяться
Вільна праця щодення
Дозволити працювати кожному
Весело до справи прив’язуватися
Веселі справи благородні
Щастя працювати благородно
Благословляти працю благороднуs
Щоби ще залишилося: ...

Віхи та цілі лідерства (керівництва) твоєї ЛДК
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Шлях до Величності 
Діалог лідерів-Kратія 
Лідеру покладають корону (наприклад, Міндаугаса)
[XIII – XVI століть в Литві] керували великі князі
[XVI – XVII ст.]  князівство Дубінгів (родичі Радвілів)
Лідери [державних, громадських груп] каналізують дух
Великий вождь Христос
Христос веде тисячоліття (в західних цивілізаціях)
Лідер працює для інших (служити – „ноги обмивати“ – лідерство)
Лідери закликають до гутру
Лідери працюють разом
Лідери працюють якісно 
Лідери дякують іншим
Лідери гармонійно координують
Лідери щедро дають поради
Лідери учасників консолідують
Лідери працю курують, Лідери – куратори праці
Лідери хоробро розмовляють
Лідери збільшують компетенцію
Лідери зацікавлені в кар’єрі, професійні інтереси лідерів 
Лідери мають намір домінувати
Лідери заявляють про наміри
Лідери діляться намірами
Лідери спілкуються плідно
Лідери злагоджено змінюють (-ся)
Лідерів злагоджена зміна
Зберігати дистанцію спілкування 
Люструвати (переглядати, переоцінювати, відображати ...) духовний клімат
Логічно хоробро запитувати, критикувати
Відповідні питання до майбуття
Своєчасно діагнозувати кризу 
Піднімати факели полум’я (за словами Ф. Ніцше Ecce homo с. 91)
Класти помилки на лід (за словами Ф. Ніцше Ecce homo с. 91)
Пдтримувати величні концепції
Культивувати величну (героїчну) осанку
Розробити компетенції величних 
Лідери засуджують корупції 
Лідери Дусетів акумулюють
Лідери теперішнє проектують, будують 
Лідери гідно борються
Лідери духовно (із-за краси, істини і добра) б’ються
Лідери співають галантно
Розвивати божественну перчинку (за словами Ф. Ніцше Ecce homo с. 42)
Розвивати (-ся) творами великих
Розвивати (-ся) великими культурами [Східної та Західної]
Лідери Богу (особі - чесною, особистою, справжньою і щирою) мовою
Лідери діалогами говорять (Я звертається до Ти)
Лідери увагу облагороджують
Яка логіка роботи? (Наприклад, в рамках проектів)

50. Координувати рівень деталізації (наприклад, в групі визначати й аналізувати
проблеми
51. Узгодити� контрольні таблиці (виявляючи, аналізуючи проблему)
����������� �������������������� ����������� ���������
52. Таблиці конкретної роботи(наприклад, метод планування розкладу H. Ганта)
53. Робота���
 у вказаний період часу
��������� �����������
54. Відповідати робочим компетенціям,� кодексу, кваліфікації
��������� ������������
55. Обмежувати працю, навантаження робітників
56. Координації юридичної документації (управління): ...
57. Детальна інформація щодо витрат, понесених витрат 
58. Своєчасне листування 
59. Своєчасно ділитися комунікацією
60. Рівноцінна робота в команді (поділ праці)
61. Лідери консультують учасників
62. Лідери щедро королюють
63. Колегія духовних лідерів
64. Консоліум духу лідерів і народу
65. Схід лідерів учасників народної діалого-кратії
66. Лідери з гідністю завдячують Творцю
67. Веселі дні великодушні
68. Дуже раді, що: ...

Образ Литви і литовської ідентичності твоєї ЛДК
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литва край величний
Литва край багатокультурний
Литва край героїв, великодуховних
Яка духовність литовця?
Творчий дух Литви
Литовський Бог пра-створення („Крім того, згадується і одне з головних 
імен литовських Бога пра-створення. Цікаво, що стародавній литовський 
язичницький головний священник також був творцем творців. Ось як приклад,
наведене СЛМ речення Мотєюса Валанчюса: “Першим охоронцем всього 
вірування був творець творців (СЛМ VI, 944). Перефразуючи по своєму,
“охоронцем усіх стародавніх поетичних традицій був поет поетів “. Дайнюс 
Разакаускас “Лінгвістична нісенітниця і свята мова”, конференція «Проблеми
сакральності в культурі» у Вільнюсі 15.10.1996, “Національна культура” в 1997
Nr. 1)
7.
Литва край пісенний (тобто „країна пісень (віршів)“)
8.
Свободу вибороли піснями («співоча революція» 1988-1991 років“)
9.
Сільський Дух Литви (в сільських товариствах, асоційних/асоційованих 
громадах громадян та інш.)
10. Литва великодушна, Литовський дух шляхетний
11. Литва кристалізує дух (мистецько гарну творчість, релігійно добру справу та 
філософськи праведне знайомство)
12. Величне Походження Литви
13. Литва вдячна Кведлінбургу (метрикаційному запису 1009 m.  в 
Кведлінбургзькій фортеці – першій згадці йменування Литви)
14. Великий король литовський (Міндаугас – Литовський король 1253-1263)
15. Велике князівство литовське (XIV-XVIII amţiuose)
16. Великі Литовські Князі (Треніота (1263-1264), Вайшелга (1264-1267), Шварнас 
(1267-1269), Tрайдяніс (1269-1282), Даумантас (1282-1285), Бутігейдіс 
(1285-1291), Бутвідас (1291-1295), Вітяніс (1295-1316), Гедімінас (1316-1341),
Яунутіс (1341-1345), Aльгірдас (1345-1377), Йогайла (1377-1381 та 13821392), Kястутіс (1381-1382), Вітаутас (1392-1430), Швітрігайла (1430-1432),
Жігімантас Кястутайтіс (1432-1440), Kaзімерас (1440-1492), Aлєксандрас
(1492-1506), Жігімантас Сянасіс (1506-1544), Жігімантас Аугустас (1544-1572),
Генрікас Валуа (1574-1574), Стяпонас Ваторас (1576-1586), Зігмантас Ваза 
(1587-1632), Владіславас Ваза (1632-1648), Йонас Казімєрас Ваза (1648-1668),
Міколас Карібутас Вишньовєцкіс (1669-1673), Йонас Собєскіс (1674-1696),
Aугустас II Саксас (1696-1704 та 1710-1733), Станісловас Лєщинскіс (17041710), Aугустас III Саксас (1733-1763), Станісловас Аугустас Понятовскіс 
(1764-1795).)
17. Великий Ліздейка Крівіс (знахар)
18. Литва вдячна Кястутісу (батькові Вітаутаса Великого)
19. Великий Князь литовський (Вітаутас, 1350-1430, керував литовською та 
польською армією під час Жальгірської битви 1410 р., Чешський король 14221423, Литовський король 1429-1430)
20. Литва вдячна Св.Казимиру (1458-1484, небесному покровителю Литви)
21. Литва вдячна Кулвєтісу (Aброаму, культурному діячеві XVI ст., започатківцю 
литовської писемності)
22. Катехізм присвячений Литві (перша литовська книга Мартіна Мажвідаса 1547 р. )

23. Литва вдячна Коєлавічюсу (Aльбертасу Віюкасу, 1609-1972, першому 
литовському авторові, який в 1650 р. латинською написав «Історія Литви»)
24. Літуаністас Даніелюс Клейнас (творителю литовської писемності,1653 р.
В Караляучяй, на основі діалекту західних видавшому латинською першу 
граматику литовської мови „Граматика Літваніка“, а через рік – і її німецький 
витяг „Compendium Litvanico-Germanicum “)
25. Литву Донелайтіс підняв (Крістійонас, 1714-1780, започатківець литовської 
художньої літератури, автор поеми „Роки“)
26. Лідер Великий Костюшка (Tадас, керівник повстання 1794 р., учасник війни
незалежності США)
27. Laisvėn Draugijos Kvietė (XIX ст. 2 та 3 десятиріччях діяли таємні ложі 
масонів (керівники масонів – Миколас Ріомеріс, Казімєрас Контрімас, ложе 
„старанний язик“ – Mиколас Длускіс, Миколас Клеопас Огінскіс, Адомас 
Юргіс Чарторіскіс та ін.); таємних студентських товариств – Шубравці (шпана),
Філомати (любителі науки, засновник Адомас Міцкявічюс), Філарети,
Променисті та ін.)
28. Герої свободи дворяни (літери повтання 1831 р.)
29. Корифей свободи Домейка���������������������������������
(Iгнотас, 1802-1889, в царській Литві,
���������
o під час 
��������
вигнання – в Чілі)
30. Лідер великий Калінаускас���������������
(Kостянтинас, один з керівників напрямку 
������� ����������� ���������
повстання «червоних»  1863 р.)
31. Литву Даукантас піднімав ����������
(Сімонас, окрім того написав чотири
������ ����� ����������������������
значні 
історичні литовські дії литовською мовою)
32. Литва вдячна католицизму��������������������������������������������
(особливо єпископу Жемайтійському Мотіеюсу 
Валантісу за його зворот до литовських селян)
33. Литва вдячна Книгоношам (перевозили із-за кордону литовські книги,
заборонені військовою владою)
34. Литва найвдячніша Кудіркасу����������������������
(Вінцасу, 1858-1899, особливо за редагування 
������������ ������������
журналу «Варпас» (Дзвінок), створення литовського гімну)
35. Литву припіднімав Др.Йонас Басанавічюс�������������
(1851-1927, окрім того??be
������ ������������������
kita ko,
редактор газети «Аушра» (Світанок), голова литовської Ради 1918 р.)
36. Литва вдячна Кайрісу (Стяпонасу, 1879-1964, сігнатару��, голові вищого 
������� �������
комітету визволення Литви, інженерові, політику, професору; особливо за 
книги «Литва пробуджується», «Тобі, Литва» та леління соціалдемократії)  
37. Литва Дякує Кахалам (єврейським товариствам за їх внесок протягом  
декількох століть в торгівлі, виробництві, ремесленості, за хитрість, розум та 
приклад єдності)
38. Литва Дякує Комуністам (стільки, скільки вони дотрималися людяності,
віруючи маркзизму та  прагнучи «світлого майбуття»)
39. Литва Дисидентів піДнімала�����������
(литовцям та світові нагадувала та показувала 
����������� ����������� ��� �����������
безчинства радянського режиму)
40. Пламенного Дисидента Каланту���������������������
(Ромаса, 1953-1972, відомий своїм
�������� ������
самозапаленням протестуючи проти влади СРСР в Литві)
41. найвеличніше повстання Литви�������������
(Об’єднання литовської перебудови
����������� ����������������
19881990 m.)
42. Литва дякує Каволісу (Вітаутасу, 1930-1996, відомому соціологу, професору 
соціологічних та порівняльних вчень цивілізацій,� редактор “Порівняльний 
�����������������������
огляд цивілізацій” , “Енциклопедії Британіка”співробітнику. Зростанню 
литовської ліберальної думки в еміграції: одному з засновників та керівників 
федерації «Єдинодумство-Світло» , культурного журналу “Основа”
організатору і редактору, численних робіт мовою англійською та литовською 
автора)

43. Великий культуролог Лукшєнє (Мєйлє, 1913-2009, дослідник литовської 
літератури, педагог, едуколог, габілітований доктор соціальних наук, одна з
авторів Національної концепції наук)
44. Корифею демократії Лукшєнє (також едукології, літературології)
45. Подбадьорювання Лукшєнє  „Хто, якщо не ти?“
46. Великий воїн Ландсбергіз (Вітаутас, голова верховної ради Литовської 
Республіки 1990-1992 р.)
47. Литовська велична мова (Представлена Шлейхером схема почала 
не влаштовувати лінгвістів. Тоді в 1978 році була запропонована схема 
концентричних кіл (3-ій малюнок) В. Шмідта. Тут навколо прамови
розташовані 5 основних стародавніх мов: латинська, стародавня грецька (яка 
не співпадає з сучасною грецькою), готська, санскрит та литовська. Особливо 
цікаво та важливо, що литовська – єдина з цих мов, що залишилася живою,
нею продовжують розмовляти живі люди. Всі інші стародавні мови вже давно 
не вживаються в щоденному житті, є мертвими мовами, не зважаючи на не,
що латинську та стародавню грецьку використовують в науці; латинська 
використовується також в релігійних  обрядах. Далі з цих мов викладені 
мови, які з них взяли початок; і так – до сучасних, самих «нових» мов. Таким
чином, В.Шмідт пропонує замість прамови ІДЕ просто занести литовську 
мову, як материнську мову всіх індоєвропейських мов.

“ (...)
«Литовська мова – найбільший скарб, який ми до сьогодення ані оцінили,
ані дослідили. Ось слово «батьківщина» дуже цікаве: його корені пов’язані 
зі словом «батько», а все слово – вже жіночого роду. Значить, батьківщина –
таке місце, де у спілці духу та матерії народжуються люди, тобто ми, її 
діти. Цілий твір можна було б написати про це слово. Для підтвердження 
значимості литовської мови почитаймо, що про неї пишуть відомі світові 
автори, а також енциклопедії.
«Якби нам пощастило систематизувати та світові передати те, що в 
світі написано про Литву, то ймовірно, вже почали б справджуватися 
пророкування Оскара Милоша, що прийде час, коли ім’я Литви та повагу 
будуть виносити від світанку сходу до заходу (Проф. др. А.Рамунас. Від 
заходу до світанку. – Торонто, 1967, с.27) .
«Наша (тобто англійська, - авт.) мова належить до великої індоєвропейської 
сім’ї. Тому вона споріднена с багатьма мовами, що вживаються в Европі 
та Центральній Азії, від Індії до Ісландії. Всі ці мови ближче або менше 
споріднені та походять, як від материнської, з тієї мови, якою кочівники
розмовляли  5000 років тому, мешкаючи на рівнинах, де тепер є Україна 
та південна Росія. Ми доволі таки надійно можемо вважати колискою 
своїх прадідів Литву, що широко розкинулася, яка справді досягала від 
Балтійського моря поперек України до нижніх вод річки Дніпро (С. Потер 
«Мова») (див. Там само).

«Хоча найстародавніші литовські мовні тексти існують з XVI сторіччя, деякі 
литовські слова є ближчими до вихідного індоєвропейського роду, ніж
відповідні слова санксриту або грецької мови, які відомі більше, ніж за 2000
р. до народження Христа» (А.Міллет) (там само, с. 30).
«Литовська мова є старішою за грецьку, латинську, кельтські та слов’янські 
мови. Вона належить до групи індоєвропейських мов та є найближчою до 
санскриту. Східство між литовською мовою з однієї сторони та санскриту 
з іншої насправді таке, що литовські селяни можуть зрозуміти речення 
санскриту, вираженого вченими. Ось чому лінгвісти згодні, що литовська 
мова є найдревнішою з усіх живих мов. Пам’ятною рисою литовської мови
є також той факт, що вона має схожість як з грецькою та латинською, так і з
санскритом» («Американська енциклопедія», 1942 р. 17 т. С.462)
В 1980 році, на підставі даних гідроніміки, а також досвідом всієї 
індоєвропейськості, В. Топоров сформулював тезу, що балтійські мови
є не лише нащадками далеких індоєвропейських мов і саме справжнє
їх продовження та свідок їх із теперішніх мов, але й просто жива 
індоевропейська мова (виділ.авт) (А.Ванагас// Назви литовських водойм В.
«Наука» 1988, с.71.
Цією єдиною живою стародавньою мовою спілкуємося ми!...І найчастіше 
того зовсім не цінуємо. Чомусь так часто виходить з майном, якого маєш 
багато. Сидячи на своїй скрині зі скарбом, часто більш мізерні речі здаються 
значнішими, ніж своє придане...
Дійсно, своєї мови оцінити ми ще не спромоглися, ми її використовуємо, але 
всієї її величі, особливо духовної, досягти не змогли та не хочемо» Йонас 
Місявічюс «Прабатьківщина балтів», див.� www.vydija.lt або «Відія» №8 (1998), с.4).
48. Порівняння даних мов (санскриту та мови литовської, схожість помічаємо в 
наступних словах:
санскрит
bhutis
Vešpats
Devas
viras
mata
sunus
duhita
švašuras
dantas
ansa
ašru
padas
javas
madhus
sanas
asmi
asti

литовська мова

Переклад українською

būtis
Viešpats
Dievas
vyras
motė
sūnus
duktė
šešuras
dantis
ansa, ąsa
ašara
padas
javas
medus
senas
esmi
esti

буття
Господь
Бог
чоловік
жінка
син
донька
тесть
зуб
вушко
сльоза
підошва
зернові
мед
старий
є

і т.д. Йонас Місявічюс� „Прабатьківщина балтів», див. www.vydija.lt або „Відія“ Nr. 8
(1998), с. 4).
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Велична литовська культура
Дипломатична литовська культура 
Литовський дух культивувати, творити
Литовський дух каталогувати, класифікувати, кваліфікувати, відкодовувати,
закодовувати
Литовський дух декодований 
Литовський дух в книгах, в переказах, в запитальниках
Рівняємося на величні, демократичні культури
Литовців оздоблюють творці, лінгвісти, корифеї
Литовців облагороджують християни, католики, катехити
Литовський Казімєрас великий (святий)
Литовці думають по іншому (по своєму)
Литовці дякують іншодумцям
Литовці гаряче дякують
Литовці дякують кожному, щоразу
Лояльні вдячні краю (в якому мешкають)  („Литовець є лояльним до свого 
краю мешкання“ – хартія литовців)

Darną Lokalieji (sėslieji) Kultivuoja (Darkyti(s) Linkę Klajokliai) (“Вчені 

поділяють народи на осідлих і кочівників. Схоже, що ця відмінність відноситься 
лише до стародавніх часів, тому що сьогодні кожен народ має свою власну 
батьківщину. Але й зараз в кожній народності є яскраві характерні властивості 
осідлих і кочівників. В одних зберігається стабільність, а іншими керує неспокійний 
дух. Ці основні риси включають в себе багато інших якостей. Осідлі народи живуть 
в більшій гармонії з природою. Кочівники схильні порушувати природну гармонію.
Оскільки жодна людина не може випасти із закону природи, такі дії народів будуть 
викликати довгострокові наслідки. Людина осідлої нації є гармонійноюї, а кочових ні. Осідлий менш вимогливий, він скромний, щасливий і мирний, задовільняється 
своїм духовним змістом. Кочівник наповнений ймовірних і неймовірних бажань,
непомірний, завжди невдоволений і постійно шукає вигоди. За цих властивостей 
осідлий вважається відсталим народом, а кочовий - більш розвинений. Але переваги
будь якого відношення або присутність певних речей підкреслює відсутність інших”
Відунас, Німецько - литовські відносини протягом семи століть / / Вудія № 4,
Каунас, 1993).
65. Латаття запах лине� (“Ця країна, назва якої домінує над моїм розумом і почуттями,
є Литва. Я хочу відкрити її вам. Приходьте! Думками приведу вас до гостинного 
краю, туманного, глухого, шелестючого ... Ось прикордонні польські землі,
звичайно, вже на північ, але досить барвисто. Ще помах крилами – ось там, вже 
летимо по всій країні, де кожен предмет має колір похмурих спогадів. Оточує
нас запахом лататтям, димом пліснявіючих лісів ... Це Литва, Lituanie, і земля 
Гедімінаса і Йогайли. Відкриває нам вдумливу країну, де прохолодно, матові небеса 
повні первинної жіночої свіжості. Їй невідома, розкіш суму - дозріти “(О. Мілош / /
Саморозвиток, Каунас”, “Етос”, 1984, с.11-).

66. Литовці в пущі попадали (їх предки - балтійські племена, пізніше - борці за 
волю)
67. Литовська Велич в�����������
Kультурі (а не в цивілізації:”Не помиліться, однак, - ми можемо 

бути великими лише в собі. Зовнішнє розташування Литви по суті ніколи не було ані 
литовським ані балтійським підгрунттям. Велике князівство Литовське в свій час, звичайно,
відіграло позитивну роль, воно привчило нас до історичної свідомості. Тим не менше,
етнічну ідентичність, ми не відродили до цих пір. Про це не подбали і наші князі. Тим не 
менше, більш важливим є плекання внутрішнього. Навіть у сучасному одноманітному світі 
найбільш цікавляться та шукають саме відмінностей та особливостей. Державної влада та 
духовна сила народу не завжди збігаються. Історія двадцятого століття непогано показала,
що імператорська влада не співпадає з культурною зрілістю та владою народу (прикладом
того може бути фашистська Німеччина і СРСР). Тим часом, литовсько- балтійська культура 
була спрямована всередину. Культура, за словами Відунаса, виразно видна в науці, мистецтві 

і моральності. Наукові та мистецькі предмети, ми можемо важче чи простіше, побачити
відразу – доторктутися, посмакувати, понюхати. Але моральність - невловима річ. “Той,

хто не розрізняє штучний діамант від справжнього, може втратити лише 
гроші, а той, хто не відокремлює моральних людей від аморальних, може 
втратити не лише життя, але й честь”.

68.

Тому як литовці, особливо в давні часи, всю свою діяльність спрямовували всередину (це 
саме жіночий результат культури), вони інші народності вважали дикими. Ми не мали ніяких 
пірамід, великих фортець і палаців. Нічого помітного і відчутного, візуально величного.
Тепер ставлення світової спільноти змінюється - насправді шукає перлини культури, духовні 
скарби. Саме це й знаходимо в таких країнах, як наша, - так би мовити, фундамент або 
підгрунття в культурах. Перші (фундаментальні) культурні народи включають в себе туземців 
на Андаманських островах, Вогняної Землі індійців, Австралійські аборигени, Африканські 
пігмеї. Вони вносять свою енергії у збереження людської культури, тому слабо розвинені 
технологічно. Ми на них дуже схожі, але у нас є одна перевага - здатність адаптуватися до 
мінливого світу “ Йонас Місявічюс «Прабатьківщина балтів», див. www.vydija.lt або «Відія» №
8 (1998), с. 4).
Величність литовських кардиналів (їх промови)  Адам Міцкевич: “Литва, як ключ
до всіх слов’янських проблем. Литва є таємницею, яка має бути відкрита світові» А. Рамунас 
/ / Від заходу до світанку. - Торонто. 1967, стор 30; Іммануїл Кант: “Литва повинна бути
збережена, тому що її мова є ключем, який допоможе відкрити не тільки лінгвістичні, а й 
історичні загадки”, там же, стор 31, “проф. Альгірдас Греймаса свідчення, Є. Бенвеніста, один 
з найвідоміших експертів життя індоєвропейського мовознавста, в інтерв’ю з Ж.Дюмезілем,

творцем порівняльної міфології, сказав, що “все, що було до цих пір 
зроблено і віднайдено в ІДЕ лінгвістиці і міфології, потрібно переоцінити
і не менше половини буде відкинуто, коли буде вивчена міфологія і 
мовознавство балтів, Йонас Місявічюс «Прабатьківщина балтів», див. www.
vydija.lt або «Відія» “№ 8 (1998), с. 4

69. Латвійці – найдружніші сусіди
70. Латвійці близнюки за мовою, за походженням (з погляду балтійського 
походження)
71. Польським духом кооперувалися (з поляками кооперувалися найчастіше,
особливо в XIV-XIX сторіччях)
72. Польського духу старалися позбавлялися (особливо в решій половині XX
ст.)
73. Поляки дружні сусіди
74. Польська драма в Катині��������������
(1940 i 2010 роки)
�����
75. Доленосна участь в Князівствах (у Великому князівстві литовському 
співпроживали литовці, білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї, караіми,
предки татарів)
76. Решта (шведи, нiмці, росіяни) найчастіше знущалися турбували (воюючи,
колонізуючи)
77. Литовці діляться критикою та компліментами
78. Литовці уважні та щедрі до інших
79. Литовці щедрі космосу та культурі
80. Литовці – творителі духу часу
81. Литовці – ковалі духу часу 
82. Литовці – кують, творять велично долю
83. Литовці – працелюбні творителі
84. Литовці  величні герої
85. Литовці піднесені християни
86. Литовці культивують гідність 
87. Литовці працюють якісно
88. Литовці борються сміливо
89. Литовці працюють творчо, терпеливо, консолідовано
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Литовців праця (щедрі дії) консолідує
Литовці запальні до чаклунства
Праця литовців, вироби якісні
Полотна литовців якісні, користуються попитом
Литовців цікавить камерність, литовці обожнюють камерність
Литовський великий баскетбол, Баскетбол вищої ліги
Литовці пишаються баскетболістами
Епоха героїв баскетболу (...)
Великий баскетболіс Лубінас (Пранас, на Берлінській олімпіаді 1936  р., де 
вперше було включено баскетбол, як вид спорту, 198 cм ростом центральний 
нападач входив до складу баскетбольної команди США, що виграла золоті 
медалі, капітан; граючий тренер литовської збірної Европейського чемпіону 
1939 р., у фіналі виграв вирішальний кидок)
Дуже дякуємо Куртінайтісу (Рімасу, Арвідасу Сабонісу та Шарунасу 
Марчюльонісу, герою епохи баскетболу, тепер найкращому тренеру 
литовського клубу)
Пишаємося Лінасом Клейзою (сучасним баскетболістом вищої ліги)
Бойові литовські велосипедисти, дискокидальники, майстри фігурного 
ковзання 
Творчі литовські художники, виконавці
Якісна литовська документалістика, має попит в інших
Литовці пишаються кінематографією, творцями кіна (режисерими,
операторами, акторами, сценографами)
Литва пишається композиторами
Литовські героїчні, мужніх солдати, офіцери і курсанти
Литовські героїчні бійці (наприклад, герої боротьби за свободу)
Літуаніки (наприклад, літаки) сміливці піднімаються
Легендарний Даріуса [і Гірено] подорож (1933 переліт через Атлантичний 
океан)
Литовці хитаються концентрично, блукаючи (Тимчасова і просторова 
невизначеність литовця  обмежується концентричними колами і сприяє
помірності і таємності коливань. Ця свобода і осмисленість життя - бродити
якийсь момент “Гінтаутаса Мажейкіс Помітки: павутиння думок, 1999, с. 29)
Литовці багато подорожують (блукають)
Литовці працюють в іншимх місцях: у сусідніх районах, інших країнах
Лібералізує дух Каунаса
Лабільна велич Каунасу (як тимчасової столиці)
Двері Литви - Клайпеда 
Литва пахне через Клайпеду
Литву децентралізує, деконцентрує Кедайняй (тобто дії олігархів)
Частина литовців відпадають
Частина литовців інородці
Демографічна криза Литва, Литовські демографічної катастрофи�
Литва не оброблює землі щорічно (кожен рік не оброблено більше мільйона 
гектарів)
В Литві декагебізація, десовєтизація тоне
В Литві стає моторошно (наприклад див. Ромуалдас Oзолас “Друга Литовська 
Республіка - вже історія”, наприклад “Зменшення населення досягає одного 
мільйону. Державний борг цього року досягне 37 мільярдів литів.У нас немає
жодного національного, незалежного від іноземного капіталу банку. Навіть 
золото експортується за кордон. Збираємося відмовитися від литу. Державної 
власності - залишки. В Литві господарюють (точніше - свавілля) іноземні 
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капіталісти, такі як французька теплоцентраль, даньські свиноферми і 
польські нафтовики. Втрачено основне джерело електроенергії - Ігналінської 
АЕС. Пенсії - найнижчі в Європі “ СОДРА “- в ситуації банкрутства, а 
недержавними пенсійними фондами керують скандинавські банки. І так далі.
Щодо культури і, отже, економічного і творчого джерела живлення, тут не 
говорю.”)�
Литовців деградують наркотики
Катастрофічне вживання горілки шкодить, жахає, тяжіє
Розпусту стримує культура
Литву дискредитує корупція 
Литовців поглинає, розриває, задурманює хабарництво
Литовців дискримінують кліки, клани, картелі, колаборанти, мстиві дурні 
бюрократи, дурно послушливі посадовці, ті, що помиляються і вводять в 
оману людей 
Викритий Лінас Каралюс (дундук Лінас Каралюс - один з членів Сейму,
який місяць не з’являвся на роботу, тому що відпочивав в Таїланді та інших 
країнах, але за нього декілька разів засідання проголосували соратники
Страждалець Драсюс Кедіс (бився відчайдушно й трагічно, коли дізнався про 
використання своєї доньки педофілами – вбив двох людей)
Залишимо хоробро боротися, битися, від’їжджати
Ліквідувати культуру знищення(агресії проти інших та свого власного)
Перестаємо дурно розмовляти
Литовців дегуманізує нецензурні слова, богохульство, прокляття інших
Моралі, послідовність в мові литовців  (в слов’янських та балтійських 
мовах більш 20 слів, в етичному сенсі є якби введенні (інверсійно). До 
прикладу, Благо російською мовою добре, а литовською мовою є зло.
Наші слова, що містять приголосні ‘ б ‘і’ л ‘, є по змісту пов’язані зі злом :
blogti - погірщуватися, blűdas - розпуста, blykđti - блідніти, blėsti - потухати,
blankti – мерхнути. Те ж слово у білорусів - благій, так само означає зло. Що 
це означає?
По російськи лгать означає брехати, а литовське стародавнє слово lűgoti молитися, просити, російське трус  (bailys)  та литовське dràsus – смелый,
smilus (набридливий); дурной (поганий) – darnus (гармонійний),  грязь 
(бруд) – groþis (краса), лютый (суворий) – lėtas (повільний) і т. ін. Це дуже 
важливий ключовий момент у викладенні. У психології відомо, що коли
щось робиться невірно, невідповідно, але не має бажання того визнати, то в 
підсвідомості врешті-решт стає річчю протилежною. Подібні інверсії, можна 
знайти й у вдачах: напр., свято білої роси проникає духом доброчеснот, а 
ось слов’янських Ярила - стихійний та розпещений (в обох випадках мова 
йде про сучасну назву свята Івана Купала). Тепер подивимося на російські 
слова з робочої тематики: російське страда  (гаряча пора) з дивним страдание 
(страждання); робота (праця) і рабство; праздник (свято) та праздый (хто 
не працює), труд (праця) та трудно (складно). Литовське слово talka  й 
білоруське толока  якимось чином означає допомагати один одному, і 
російське толкаться  (штовхатися в натовпі). Бачимо, що в давні часи було 
збережено сильну моральну основу. На жаль, в ці дні її вже «зруйновано».
Ми також поступово стаємо за світоглядом слов’янами, хоча за інерцією 
й досі розмовляємо литовською. Слов’яни - ті, хто наче вже “зігнутий” в 
моральній області. Цілком очевидно, розрив: люди можуть говорити однією 
мовою, але зовсім недомовлятися щодо істотних речей. Йонас Місявічюс 
«Прабатьківщина балтів», див. www.vydija.lt або «Відія» “№ 8 (1998), с. 4
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Розмова литовців моральна
Дуже цікавмося іншими, інакодумцями
Дуже дякуймо іншим (за змістом діалогу в філософії)
Культивуймо литовське старолісся
Узгоджувальні кампанії і компанії Литви
Литовців дух зміцнює
Литовський дух піднімається 
Литовці духовно піднімаються
Литва духовно піднімається тоді, коли литовці працюють чесно і якосно
Литва стає творчою
Литовці стають колективними, комутативними, консолідованими,
товариськими, терпимими,  скромними, щедрими
Воїни литовського духу (борються з внутрішніми та зовнішнішніми
погрозами)
Литовські королі духу, корифеї (генії, які освіжають і сприяють)
Литовці - Богів Герої 
Литовці –королі божі
Вітіс  (на литовському гербі) - литовський солдати Духу, лицарі, королі,
князі, кумир, корифей, куратор 
Литва багато страждала (XIX-XX століттях)
Литва стає творчою (XXI століття)
Литва ще розцвіте (коли?)
Литва королівство моральності, узгодженості�������
(чи в те віруємо і того 
��� ���������� �����
прагнемо?)
Литовці тепер(ішнє) творять 
[є] литоського теперішнього творителі
Даймо напрямок Литві
Коли ще литовці, коли ще тримаємося, коли ще залишаємося, коли ще 
судилося 
Литві даруймо коди [величні]
Литва сповнена радісті, величі, вдячністі

