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Kieno rankose kardas- to ir istorija !

Deja, ši frazė nuskambėjusi Romos senais laikais matyt garsi iki šių dienų. Istorija perrašoma,
klastojama, savinamasi ir tas tarytum mažas audeklas tampomas į kiekvieną iš savo pusių.
Kodėl? Todėl,kad Sarmatios savoka panaikina konfliktą kur nebelieka dirbtinai sukurtų
valstybių, nebelieka religinių prieštaravimų o galiausia panaikina ir konfliktą tarp tautų ir rasiu.
Kažkada suskaldytas vientisumas atnešė naudą tiems kurie vadovavosi principu skaldyk ir
valdyk todėl vien tas žodis Sarmatija ,daugumai besinaudojančių konfliktinėmis ir dirbtinai
sukuriamomis situacijomis , yra tarsi „baubas“. Tos ideologijos šalininkai regėdami,kad nebegali
užčiaupti žinių ir žinojimo apie Sarmatiją- imasi naujos gudrybės įžiebti konfliktui. Apsilankykite
adresu www.sarmatia.org ir būsite priblokšti.

Tai skelbiama pergalės vėliava, pergalės? Na taip,tačiau kaip istorija klostėsi vėliau ir iki to?

Priblokšti būsite,kad sarmatija yra savinamasi atskirai ,dirbtinu pagrindu sukurtų valstybių o juk
ištakos yra bendros tad kiek šiai dienai mes tapome „Besarmačiais“-parodo kaip toli esame nuo
doros ir sarmatos o galiausia nuo istoriškos Sarmatijos. Netgi datuojamas laikmetis ir skelbiama
deklaracija http://sarmatia.org/c/declaratio/
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Tačiau įdomiausia,kad kitas paveiksliukas labai gražiai skelbia,kad tai tik tėra sarmatijos
provincija:

Labai norėtumėm sulaukt istoriku vertinimų, komentarų ir atsiliepimų panagrinėjus naują tinklapį
www.sarmatia.org su tame tinklalapyje skelbiama informacija.

Tai už kokius gi turtus pastatyta Roma? Kaip ten buvo Gotais?

Tas kruvinas kovas su gotais primena tautosaka. Dar XIII amžiuje prūsai puldinėjami pagonių,
prisimindami apie tris amžius trukusias kovas su gotais, įtarliojo juos gotais. Lietuviai ir
žemaičiai turi patarles: “Grūdas, ar ne gotas (gudas)?”, “Ko, arba kur, grūdies, gote (gude)!” Tai
paliudija ir iškasenos laikomos Prūsų Berlyne. Ties Osterode 1740 metais iškastos 1134
monetos su Septimaus Severo atvaizdu, ties Klaipėda Teodozijaus, Valentino, Onorijaus,
Arkadijaus ir t.t. monetos. Todėl kiekvienas gali suprasti kodėl tiek daug lotyniškų žodžių, užvis
patarlių yra lietuviškoj kalboj. Prisiminimui apie Romos valdymą eruliai pastatė miestą (arba
vietovę) Roma Nova arba Romovę, kuri buvo vieta vyresnybės (Citata iš www.lietuvos.net )

Kokius tada reikalavimus o galiausia kokius tikslus kelia tokie keisti www.sarmatia.org šūkiai?
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