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Вступ 
 
Нас об’єднала «Революція сигналістів». Для втілення постулатів 
верховенства права, демократії і свободи в Новому Китаї ми створили 
наглядову організацію Himalaya (1). Протягом останніх трьох років 
очолювана панами Guo Wengui, Stephen Bannon і незліченною кількістю 
активістів «Революція сигналістів» розкрила китайському і 
міжнародному суспільству незаконну діяльність, злочинну природу і 
брехливість Комуністичної партії Китаю (КПК) (2). Наглядова 
організація Himalaya була заснована з добровільної ініціативи 
активістів і є суспільною організацією без жодної політичної афіліації. 
Як і Фундація верховенства права й Асоціація правового суспільства 
(3), вона здобула визнання міжнародної спільноти і захищена 
міжнародним правом. Організація є комунікаційним мостом для 
зміцнення співпраці між Новою Федеративною Державою Китай (4) і 
міжнародною спільнотою, захист свобод громадян, їх майна і безпеки, 
побудови взаємної поваги і спільного розвитку між представниками 
держав всього світу. 

 

Знищення КПК є необхідним задля задоволення 
справедливості 

 
КПК є терористичною організацією, яка за фінансової підтримки 
Комуністичного інтернаціоналу повалила законний уряд Китаю. Її 
тоталітарне керівництво прибрало форми антилюдської жорстокості: 
порушення прав людини, приниження людства, топтання демократії, 
знищення верховенства права, порушення договорів, проливання крові 
у Гонконгу, гоніння уйгурів і тибетців, шкода всьому світу через 
пропагування корупції, а нещодавно атакування всього світу 
біологічною зброєю – вірусом КПК (COVID-19), серйозно 



 

 

загрожуючи здоров’ю всього людського роду. Її злочини не мають 
меж і з ними не можна миритися! 

Знищення КПК є єдиним шляхом зірвати рабські кайдани з рук 
китайців і фактично встановити мир у всьому світі. Створення Нової 
Федеративної Держави Китай, в якій не буде КПК, є необхідним для 
розквіту Китаю і всього світу. 

 

Бачення Нової Федеративної Держави Китай 
 
Пропонується, щоб Нова Федеративна Держава Китай прийняла 
конституцію на базі прикладу правових систем західних демократій і 
пов’язаного з ними міжнародного права, під наглядом міжнародних 
інститутів і наглядової організації Himalaya. Нова політична система (5) 
повинна відповідати принципу поділу влади, а влада повинна 
обиратись шляхом виборів згідно з принципом «одна людина – один 
голос». Слід також встановити механізми як обрання членів органів 
влади, так і їх звільнення задля гарантування високоефективного 
управління й уникнення соціальних заворушень чи диктатури. 

 
Нова конституція (6) матиме наступний зміст: 

1. Верховні принципи держави: права людини, верховенство права, 
свобода віросповідання, свобода слова і святе й непорушне право 
власності. 

2. Прагнення до тривалого мирного співіснування з народами світу і 
спільного розвитку. 

3. Конституційна гарантія освіти, пенсії і охорони здоров’я як 
основних потреб громадян. Освіта лежить в основі функціонування 
держави, тому потрібно збільшити освітнє фінансування, 
використовуючи західний досвід, зміцнити престиж вчителів, 
гарантувати всезагальність викладання і відсутність будь-якої 
дискримінації. 



 

 

4. Охорона довкілля і природніх ареалів тварин, гармонійне 
співіснування будь-яких форм життя. 

5. Негайне встановлення і суворе виконання спеціальних автономних 
прав для Гонконгу, Макао, Тибету й інших регіонів. Підтримання 
існуючих відносин з Тайванем з одночасним збільшенням 
торгового обміну і стабільним взаємним розвитком. 

6. Конфіскація і повернення китайському народу майна, вкраденого 
клептократами КПК (7). 

7. Після створення Нового Уряду оголошення загальної амністії, за 
винятком осіб, які вчинили тяжкі злочини і злочини проти людства. 

 

Місія наглядової організації Himalaya 
 
Перед обличчям створення Нової Федеративної Держави Китай 
наглядова організація Himalaya клянеться: оскільки сьогодні КПК 
продовжує узурпувати державну владу і впроваджує різні заходи 
абсолютного контролю над громадянами, ця організація зробить усі 
необхідні приготування для створення нового уряду. Вона буде мати 
активні контакти зі всіма країнами, партіями, асоціаціями і колегами з 
окремих держав, які підтримують роботу над створенням нового уряду. 
Також буде координувати відносини тимчасового уряду із 
зазначеними сторонами. Організація керуватиме і гарантуватиме 
безперебійне й ефективне завершення підготовчих робіт для створення 
нового уряду. 

Наглядова організація Himalaya у співпраці з діючими в рамках 
міжнародного права контролюючими установами буде невпинно 
контролювати функціонування нового уряду. При цьому вона буде 
дотримуватись міжнародного права і прав, встановлених новим 
урядом, а також підлягатиме контролю відповідних міжнародних 
установ. 
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Додатки (пояснення і пов’язані матеріали) 
 

(1) Наглядова організація Himalaya 
 
Основною місією наглядової організації Himalaya є спільна робота з 
міжнародною спільнотою задля захисту безпеки, майна, свободи і 
гідності китайців, забезпечення їх майбутнього, а також забезпечення 
довготривалого співіснування Нової Федеративної Держави Китай й 
інших регіонів світу: «Himalaya» представляє справжню демократію, 
верховенство права і свободу Нового Китаю. 

Організація виникла на базі Фундації верховенства права і 
Асоціації правового порядку, є неурядовою організацією, що має 
офіційно призначений персонал і підлягає захисту міжнародного 
права. Організація діє і буде діяти як третя сторона, відповідальна за 
побудову платформи і мосту між звільненою від КПК Новою 
Федеративною Державою Китай і рештою світу, задля досягнення 
тривалого миру і відкритої міжнародної співпраці, що базується на 
відкритості і повазі до міжнародних договорів. Її цілями також є 
розбудова правової, інформаційної, культурної і фінансової 
екосистеми, в якій будуть динамічно розвиватись контакти з іншими 
країнами, а також використання провідних інтернет-технологій для 
підвищення прозорості демократичної системи і зменшення 
політичних й економічних витрат на її функціонування. 

Як організація, що виникла за межами Китаю і діє за принципом 
non-profit, вона чітко дотримується положень законів, в тому числі, 
санкційних механізмів, встановлених урядом Сполучених Штатів й 
урядом Нового Китаю, коли він буде вибраний, задля гарантування 
виконання її ролі як неупередженого, прозорого, ефективного і 
постійного охоронця демократії, свободи і верховенства права в 
Новому Китаї. Якщо члени організації порушать закон, вони 
зіштовхнуться з найсуворішими наслідками, закладеними в 



 

 

юридичних процедурах чотирьох сторін: Сполучених Штатів, нового 
уряду, цієї організації і міжнародних контролюючих установ. 
 

Різанина на площі Тяньаньмень, також відома як «Інцидент 4 
червня 1989 року», визначила долю найбільших, найдоленосніших 
демократичних протестів у сучасному Китаї. Наша організація 
вибрала цю особливу визначальну дату, щоб урочисто проголосити 
Декларацію Нової Федеративної Держави Китай. 

 

(2) Злочинна природа КРК 
 
Після приходу до влади в 1949 році КПК провела серію варварських 
політичних кампаній: сільськогосподарську реформу, 
контрреволюційну пацифікацію, Великий стрибок, Культурну 
революцію, політику однією дитини і багато інших. Таким чином вона 
спровокувала неприродню смерть понад 100 мільйонів людей. Більше 
того, вона знищила традиційну китайську культуру і моральні цінності, 
які формувались тисячоліттями, винищила інтелектуальну еліту і 
знищила соціальні підвалини, які були джерелом цієї еліти. 

Під час «інциденту 4 червня 1989 року» КПК вирізала 
протестуючих на площі Тяньаньмень студентів і мешканців Пекіну. 
Протягом наступних років їй вдалось завоювати довіру Сполучених 
Штатів й інших західних країн, а потім отримати членство в ВОТ. Ця 
клептократична банда будувала економічний розвиток держави на 
експлуатації китайців як дешевої робочої сили, повній руйнації 
навколишнього середовища і вичерпанні природніх ресурсів. Вона не 
лише не ділилась отриманим таким чином багатством, а навпаки, 
вкрадене майно вивела на закордонні рахунки численних коханок, 
позашлюбних дітей чи довірених осіб. 

КПК не переймається правом і справедливістю, вона створює 
державу, повну брехні, мафії і корупції. Вона навмисне порушує 
закон, грабуючи і конфіскуючи майно приватних підприємців, 
дозволяє собі порушувати гарантію підтримання статусу Гонконгу 



 

 

протягом 50 років в рамках «однієї держави двох систем», жорстоко 
пацифікуючи і вбиваючи захисників демократії і свободи в цьому 
регіоні. КПК мілітаризує країну, збільшує військові сили, які 
загрожують сусіднім країнам. Що ще гірше, вона вдається до засобів 
тотальної війни і створює шкідливу для всього людського роду 
біологічну зброю. Вона намагається приховати правду про те, що 
власне нею зроблений вірус розповсюдився до понад 180 країн і 
регіонів світу, спричиняючи зараження мільйонів людей і смерть 
сотень тисяч невинних істот. 

 

(3) Фундація верховенства права  
і Асоціації правового суспільства  

 
Фундація верховенства права і Асоціація правового суспільства є 
організаціями non-profit, створеними на підставі положень 
національного податкового законодавства податкової служби США 
пар. (c) (3) i 501 (c) (4). Оскільки вони були зареєстровані на території 
штату Нью-Йорк, то підлягають нагляду Генерального прокурора 
штату Нью-Йорк. 

Пріоритет: Дати можливість китайському народу жити у вільній 
правовій системі Нової Федеративної Держави Китай, яка пропонує 
свободу віросповідання, свободу слова і гарантує постійний захист 
права власності. 

Місія: Викриття корупції і будь-якої іншої злочинної діяльності 
в рамках політичної системи, законодавства, торгівлі і фінансів у 
Китаї під керівництвом КПК. Контроль і розкриття можливих 
порушень закону, які здійснюються Новим Урядом.  

Ключові цінності: Дотримання найвищих моральних стандартів 
чесності і відповідальності; гарантування справедливості громадянам 
Нової Федеративної Держави Китай; захист і допомога жертвам 
зловживань з боку КПК, особливо людям, які були покарані за 
відкритий спротив безчесності; пропагування свободи слова, 



 

 

інформації, зібрань і віросповідання; захист приватної власності і 
посилення громадського контролю за діями уряду. 

 
(4) Нова Федеральна Держава Китай, Новий Уряд, Конституція  
 
Під керівництвом, за підтримки і під контролем наглядової організації 
Himalaya мешканці звільненого від рук КПК Китаю оберуть нову 
державну владу за принципом «одна людина – один голос»: 
1. Нова влада буде обрана громадянами Китаю згідно принципу «одна 
людина – один голос». Громадяни зможуть вільно створювати 
політичні партії і брати участь у виборах, а партії зможуть брати 
участь у загальнонаціональних виборах за умови, що вони 
отримають підтримку принаймні однієї третини тих, хто має право 
голосу. Нова Конституція і закони будуть сформульовані на основі 
взірців західних правових систем, в тому числі „Common Law” 
Великобританії і „Case Law” Сполучених Штатів, а потім прийняті 
шляхом загальнонаціонального референдуму. Конституція і закони 
визначать й окреслять межі компетенції і обов’язків уряду, 
гарантуватимуть права й інтереси громадян. Нова влада буде 
колегіально контролюватись громадянами, наглядовою організацією 
Himalaya і міжнародними органами. 

2. Політична система буде базуватись на збалансованому поділі влади, 
з окремими і збалансованими виконавчою, законодавчою і судовою 
гілками влади. Влада, обрана громадянами за принципом «одна 
людина – один голос» не буде контролюватись політичними 
партіями, лідерами чи групами інтересів. Фінансова політика уряду 
буде прозорою, відкритою і контрольованою, а урядовці будуть 
зобов’язані розкривати відомості про своє майно.  

3. Несправедливі звинувачення і збитки, завдані під час ряду 
політичних акцій, в тому числі, під час Культурної революції, 
різанини на площі Тяньаньмень чи антикорупційної кампанії, 
повинні розслідуватись і відшкодовуватись. Жертви отримають 
відшкодування згідно з відповідними нормами. Неправомірно 



 

 

конфісковане майно буде передане його законним власникам. 
Згідно з міжнародним регулюванням всі члени КПК і засуджені 
особи у в’язницях (за винятком осіб, які вчинили тяжкі злочини і 
злочини проти людства) будуть звільнені в рамках загальної 
амністії. Групу клептократів віддадуть під суд, а майно, захоплене і 
вивезене наступними поколіннями їхніх лідерів, повернуть державі 
і народу. 

4. Опираючись на взірець політичної системи Сполучених Штатів, 
Новий Федеральний Уряд буде представляти суверенну державну 
владу, в той час коли окремі провінції (штати) отримують повну 
автономію. Гонконг, Макао, Тибет й інші регіони зі спеціальним 
автономним статусом в рамках федеральної системи отримають всі 
адміністративні прерогативи, окрім оборони і зовнішньої політики. 
Про відносини з Тайванем, підставою яких буде збереження його 
поточного статусу, буде приймати рішення Новий Уряд і жителі 
обох сторін Тайванської протоки шляхом голосування. Таким 
чином, громадяни Гонконгу будуть управляти Гонконгом, тайванці 
- Тайванем, а народ Макао - своїм регіоном. Керівництво, що буде 
здійснюватися адміністрацією спеціальних автономій, буде 
підлягати контролю і обмеженням, накладеним громадянами, 
Новим Федеральним урядом, наглядовою організацією Himalaya і 
міжнародними контролюючими установами, щоб уникнути появи 
сепаратистських рухів чи дії місцевих ватажків. 

5. Відбудеться підписання «Тисячолітнього мирного трактату» зі 
всіма країнами світу, який базуватиметься на принципах 
збалансованості, взаємності, стабільності і вимірюваності. Новий 
Уряд повинен спільно з цивілізованими країнами, на чолі яких 
стоять Сполучені Штати, створити міжнародну комісію, яка 
дбатиме про мирне співіснування всіх сторін. Правові компетенції 
цієї комісії будуть підтверджені конституціями окремих країн. 
Однією з її прерогатив буде моніторинг діяльності і потенційне 
покарання Нового Уряду. Трактат про вічний мир повинен 
охоплювати питання економіки, фінансів, навчання, культури, 



 

 

освіти, інтелектуальної власності, взаємності у доступі до ринків, 
міграції населення й інші питання. 

6. Новий Уряд буде підтримувати міжнародну співпрацю і 
функціонувати згідно з духом відкритості, різноманіття і 
толерантності. Виходячи з керівного принципу рівності і свободи у 
відносинах зі світом, Новий Китай назавжди залишиться відкритим і 
готовим до співпраці. За винятком питань, що стосуються 
національної безпеки і гідності народу, всі гілки управління, в тому 
числі виконавча, митно-податкова, освіта, спорт, засоби масової 
інформації й інші, будуть відкриті для прийому кандидатів зі всього 
світу. Незалежно від раси, статі, віку, громадянства чи 
віросповідання люди з відповідною кваліфікацією отримають 
однакові шанси і можливість вільного перетину кордонів. Таким 
чином буде досягнуто спільного, справедливого розвитку. 

7. Оборонна політика країни буде орієнтована на оборону. Окрім 
питань щодо безпеки країни і секретної інформації, оборонна 
політика Нового Китаю буде повністю прозора для партнерів зі 
всього світу, також вона буде військовою підтримкою для 
забезпечення «тисячолітнього миру» між Китаєм й іншими країнами. 
Система тривалого мирного співіснування буде розроблена разом з 
Сполученими Штатами і більшістю інших держав світу, лідером 
яких є США. Ця система гарантуватиме взаємну безпеку, обмін 
інформацією і нагляд. Армія повинна бути незалежною від 
правлячих партій чи політики і повністю лояльною до конституції і 
держави. залишаючись повністю державною силою. Система 
професійного війська замінить існуючу обов’язкову службу. За 
жодних умов, наприклад, запровадження воєнного стану, силова 
пацифікація або з інших причин, армія не може брати участь в 
політиці, створювати військові кліки чи застосовувати репресії до 
цивільного населення. Люди, які вдаватимуться до таких дій, будуть 
засуджені як повстанці і вороги народу. Вони втратять своє майно, а 
також всі економічні, політичні і соціальні права. Федеральний уряд 
і місцева адміністрація зможуть здійснювати військову інтервенцію 



 

 

проти повстанців без необхідності отримання додаткових 
повноважень. 

8. Від соціалізму й економічної системи на базі державної власності 
потрібно відмовитись назавжди. Приватна власність громадян, в 
тому числі, право довічного користування і майнові права на 
нерухомість і землю, будуть захищатись законом згідно з 
принципом непорушності приватної власності. 

9. Свобода віросповідання громадян повинне захищатись законом. 
Релігійні об’єднання повинні здійснювати релігійні обряди і 
місіонерську діяльність відповідно до положень закону, 
дотримуючись розділення політики і релігії. Потрібно жорстко 
припиняти спроби використовувати релігію як інструмент політики 
і виманювання майна. 

10. Право громадян на свободу слова, зібрання, створення асоціацій і 
переміщення повинні захищатись законом. У визначений термін 
відбудеться скасування системи прописки hukou. Свобода доступу 
до інформації буде гарантуватись повною ліквідацією Великого 
китайського фаєрволу, який блокує вільне користування 
інтернетом. 

11. Прийняття закону про нагляд і свободу ЗМІ призведе до того, що 
інформаційні сервіси стануть вільними від політичної цензури, 
незалежно від законодавчих, виконавчих і судових органів, стаючи 
т. зв. «четвертою владою». Разом із встановленням правового 
захисту свободи ЗМІ на передачу правдивої інформації і 
моніторингу починань уряду слід також створити механізми, які б 
запобігали поширенню неправдивих відомостей. 

12. Щоб пропагувати гармонійне співіснування людини з природою 
й іншими організмами, які є її частиною, пропонується прийняття 
закону про захист навколишнього середовища, управління 
забрудненням і відновлення природніх екосистем. За винятком 
питань, що стосуються релігійних вірувань і народних звичаїв, 
потрібно заборонити законом споживати види, які захищаються 
державою, і тварин, пов’язаних з людиною особливо тісними 
відносинами, такими як коти, собаки, мавпи і т. д. 



 

 

13. Пропагування освіти є основою функціонування держави, вона є 
засобом, який стимулює мудрість народу і соціальні переміни, які 
ведуть до підвищення рівня цивілізації. В зв’язку з цим вчителі 
повинні мати відповідний престиж, а вся система освіти повинна 
бути зорієнтована на майбутнє з одночасним шануванням традицій. 
Вільна від політики освіта буде розвиватись згідно зі своїми 
канонами і опираючись на моделі, які застосовуються на Заході, з 
використанням сучасних технологій і диверсифікованого 
фінансування. Безкоштовна державна освіта гарантуватиме рівні 
шанси, практичність знань, що передаються, і особистий розвиток 
її учасників. Особливий  акцент буде зроблено на підтримці 
незалежної творчості, експресії і толерантності в наукових і 
культурних колах. 

14. Із знищенням політизації спорту, яка формується державою, буде 
побудована система професійного спорту, що базується на повазі 
до людства, здоров’я й індивідуального розвитку. Молоді потрібно 
гарантувати відповідну кількість спортивних занять, щоб 
забезпечити їй міцну фізичну основу для формування сили волі і 
загального розвитку. 

15. Побудова ефективної системи захисту незахищених соціальних і 
меншинних груп включатиме ухвалення нормативно-правових 
актів, кодифікованих на базі визнаних міжнародними агентствами 
рішень. Вони слугуватимуть гарантуванню безпеки здоров’я і 
життя дітей і жінок. Політика планування народжуваності буде 
однозначно відкинута. Торгівля жінками і дітьми, а також побутове 
насильство будуть переслідуватись і суворо каратись. На осіб 
старшого віку, інвалідів, військових пенсіонерів і їхні близьких 
буде поширюватись державне страхування, медична допомога і 
соціальні виплати. 

16. Створення федерального фонду медичного страхування 
слугуватиме гарантуванню доступності основних медичних послуг 
для всіх громадян. Вони також зможуть добровільно купити 
страхування, яке включає послуги поза основним пакетом. 



 

 

17. Одним з найважливіших записів у Новій Конституції і 
пов’язаних нормативно-правових актах буде переслідування 
поведінки, яка має характер шахрайства і фальсифікування у всіх 
сферах. Будь-яка шахрайська діяльність буде суворо каратись, щоб 
повністю позбутись отрути, залишеної КПК, яка керує державою за 
допомогою брехні і обману. Потрібно поставити хрест на 
фальсифікуванні науки, підробці товарів, ідеологічній пропаганді 
тощо. 

18. Потрібно мотивувати окремих людей, підприємства, 
університети і дослідницькі підрозділи на збільшення витрат на 
розвиток інноваційності технологій. Держава ухвалить суворі 
нормативні акти, які будуть захищати патенти й інтелектуальну 
власність, буде рішуче переслідувати всі види піратства і 
порушення прав інтелектуальної власності. 

 

(7) Повернення майна, вкраденого КПК  
 
У п’ятому розділі Конвенції Організації об’єднаних націй проти 
корупції» «повернення майна» представлене як один з основних 
принципів цієї конвенції. Закони про повернення активів 
встановлюють основу для виявлення, заморожування, конфіскації та 
повернення майна, отриманого у результаті корупції. Держава, що 
підписала конвенцію, може її використовувати як правову основу для 
своїх дій. У більшості випадків, як тільки держава, яка звертається з 
проханням про повернення благ, може довести свої права на них, 
відбувається передача вкраденого майна. У деяких ситуаціях отримані 
кошти спрямовуються безпосередньо окремим потерпілим. 

 
1. Наглядова організація Himalaya залишає за собою право на 
остаточне тлумачення змісту Декларації.  

2. Китайська версія Декларації є основною й обов’язковою. 
Польський переклад є лише довідковим матеріалом.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прапор Нової Федеративної Держави Китай 
 
 
Альтернативна назва 1: Прапор 49 Зірок 
Альтернативна назва 2: Прапор Зірок Гімалаїв  
Співвідношення: 3:2 
Кольори: океанічна блакить, сонячне золото 
 Дата інавгурації: 26 травня 2020 року 
Дата першого винесення: 4 червня 2020 року 
Форма: на синьому прямокутному фоні 49 золотих зірок Гімалаїв 

створюють два еліпси, розташовані у формі китайського 
ієрогліфа 中, який означає «центр» і міститься у назві Китаю– 

中国.



 

 

Елементи композиції: 
 

Ієрогліф 中 ‘центр Зоряний всесвіт Гімалаї 
 

Зірка віри Ланцюги зірок Прапор Нової 
Федеративної Держави 
Китай 

 

Значення: „Небесний мандат” 

1. 49 зірок разом створюють фігуру, що нагадує китайський ієрогліф
中.  Внутрішні і зовнішні елементи композиції нерозривно пов'язані 
між собою, доповнюючи один одного і створюючи враження 
динаміки. Таким чином відображається символіка поєднання Неба 
і Землі, гармонії між стихіями Інь і Янь, симетричного, стабільного 
простору посеред космосу. Кожна зірка представляє життя, яке 
гарантується божественним законом, і рівність. Натомість зірки, 
поєднані між собою, представляють силу, яка є результатом 
поєднання і відданого виконання святої місії, довіреної Небесами. 

2. Центральна зірка як символ вічного процвітання: серед громадян 
Нового Федеративного Китаю будуть шанувальники Неба, Землі і 
всіх божеств, але в центрі їх переконань будуть віра у вільні, 
демократичні уряди, повага до старших і жінок, а також турбота 
про молодших. Зірка символізує об’єднання людей, які слідують 
правильною дорогою, прагнення до триваючого в наступних 



 

 

поколіннях миру і дружби з країнами всього світу. Об’єднані 
спільною метою разом ми створимо новий світ, який 
опиратиметься на чесність, справедливість і постійний розвиток 
цивілізації. Ми зробимо його прекрасним місцем для всіх.  

3. Колір сонячного золота відображає світле майбутнє, символізує 
достаток, мир, волю народу, його права, цінності і щастя. 
Натомість океанічна блакить представляє джерело життя, вічність, 
простір, природу, таємничість, романтику і мрії. Сонце і вода 
дають початок життю. Блакить відповідає стихії Інь, а золото – це 
Янь. Об’єднані Інь і Янь пронизують всі істоти, стоять за будь-яким 
творінням і різноманіттям у світі. Вони також є символом вічного, 
освяченого духа у славі Гімалаїв. 

 

Молитва: 
 

Молитва пана Guo Wengui 
з думкою про народження Нової Федеративної Держави Китай 

 
Я молюся за один мільярд чотириста мільйонів синів і доньок 
Китаю! Я дякую небесам за дарунок у формі освяченого 
інструмента, з допомогою якого ми відкриємо новий розділ в 
історії! Ми знищимо КПК і її злочинців, відновимо відвагу 
китайців і відшукаємо велику мудрість Китаю. Сила, що тече з 
49 зірок під блакитним небосхилом, неодмінно знищить всю 
отруту, все зло! Завдяки цьому китайський народ відродиться! 

 
Guo Wengui,  

слова, проголошені в його будинку в Нью-Йорку 
26 травня 2020 року о 2:46. 
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