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Daugelyje tiksliųjų mokslo sričių (kad ir inžinerija bei medicina) svarbu tiksliai apibrėžti kalbą:
daiktavardžius (terminus) ir veiksmažodžius. Priešingu atveju nesusipratimai prives prie mirtinų
pasekmių. Namas gali sugriūti. Žmogus gali mirti nuo neteisingai paimtų vaistų. Tačiau yra
sričių, kuriose kalbos panaudojimas yra gana netikslus. Čia pirmauja - religija. Nors pamažu ją
lenkia nūdienos politika. Tačiau šiandien pakalbėkime apie religiją.
21 amžiuje Žemėje vyrauja apie 21 pagrindinių religijų, pastarosios yra susiskaldžiusios į
daugiau nei 270 religinių grupių ir dar tūkstančius mažesnių grupelių. Kaip nebūtų liūdna,
didžioji jų dalis ne tik, kad nesusisiekia, bet ir nesusikalba vieni su kitais. Nesusišneka, nors
savo
tikėjimui išreikšti naudoja bendrinius anglų, mirusių: lotynų, graikų,arabų, sanskrito kalbų
žodžius ir prasmes. Vienoje grupelėje painiava nekyla, nes jie pagal susitarimą naudoja jiems
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priimtinas prasmes.
Tačiau paėmus kad ir tos pačios religijos skirtingas atšakas pamatysime, jog naudojamos
sąvokos gali turėti visiškai skirtingas prasmes.
Skirtingų religijų ne tik prasmės, bet pačios sąvokos dar labiau nutolsta. Dėl bendrumo
(standartų) trūkumo susikalbėjimas, bendravimas, ryšio palaikymas tampa beveik neįmanomas.
Visgi yra vienas „bet“: Ženklai – Simboliai. Kurie kaip ir kalba įaugę į slaptingiausias žmonijos
pasąmonės ir istorijos gelmes. Skirtingai nuo girdimų žodžių, ženklai – matomi. Didžioji dalis
Ženklų naudojamų 21 amžiaus religijų yra kilę iš žemdirbių civilizacijų lopšio –
Sarmatijos. Europinės arba Karališkosios Sarmatijos.

Pastarųjų amžius ažiausiai apie 7000 – 9000 metų. Kiekvienas jų sietinas su reiškiniais šorėje
– gamtoje arba viduje – žmoguje. Tad šių laidų dėka pažinę ženklų kilmę, gal rasime ir
bendrumą mus vienijantį ir jungiantį vienoje Žemėje.
Aivaras Lileika

Šiai publikacijai yra skirta laida „Ženklai" :
http://www.sarmatija.lt/index.php/pagonybes-ir-krikscionybes-sankirta/1084-balt-simboliai

P.S Artimiausiu metu mes tikimės paskelbti laidą apie Sarmatiją. Kas tas žodis, iš kur jis, ką jis
reiškia... Gal tai bus mūsų ieškojimai ir interpretacijos tačiau tikimės ,kad daugumai ta laida
sukels begales klausimų.
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