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N

o niin, nyt saamme sanakirjasta selville
myös tuon muinaiskielen ”Sanskrit” oikean merkityksen, se on kuten tuossa otsikossa olen sen tuonut esille. Se on äitikielenä monille Intian kielille, lisäksi myös heprealle, arabille, Egyptin kielelle, latinalle ja
kreikalle.
Sen alku muodossa ”san” ei merkitse mitään, mutta muodossa ”sann” kylläkin, se on
oikea, tai tosi! Myöskään ”skrit” ei merkitse
noin kirjoitettuna, mutta muodossa ”skrift”
kylläkin, kirjoitus!
Siispä se on täältä alkuisin sillä udenmaalla puhutun ”rot” kielen sana ”Sannskrift”
tarkoittaa; OIKEA, TAI TOSI KIRJOITUS.
Miksi tämäkin tieto on tärkeä? Siksi että
se todistaa tuon sanan ja tuon kielen alkuperän sijaitsevan täällä, Udenmaalla, entisessä Viinimaassa, siemen- eli spermamaassa! Täällä yhä edelleenkin puhuttu ”rot” eli
juuri-kieli, mitä tässä rannikolla puhutaan,
on kaikkien kielten alkukieli, ja koska vain
tämän kielemme avulla saatamme löytää sanan ”sanskrit” oikeinkirjoituksen, jolloin sillä
on tarkka merkitys, mitä ei millään muulla
kielellä pystytä osoittamaan, kertoo sen että
kaikki elämä ja sivistys on lähtöisin täältä,
nykyisen Suomen (huom. Såmen) etelärannikolta, Sipoosta Snappertunaan asti, entisestä
maapallon keskuksesta, Paratiisista. (Huom.
nimen Vinland esitti ranskalainen historioitsija Bartholomeus Anglicus de Glenirl
vuonna 1230, ja se esiintyy hollantilaisten
piirtämässä kartassa vielä vuonna 1700).
Tuo on väite jolle tietenkin täytyy olla
myös todisteita, ja kutsunkin todistajat aitioonsa, sinä lukijani kun olet tuomarina!

Ensimmäinen todistajani on Herodotos,
joka noin 2 450 vuotta sitten kirjoittamassaan maailman ensimmäisessä ”Historia” kirjassaan (Historiateos 1-2, WSOY 1992, sivu
329 alkaen) kertoo mitä oli nähnyt ja kokenut vierailtuaan kreikkalaisten Deloksen pyhällä saarella, että sinne oli 1650 eaa. tullut
kaksi papitarta, lähetettynä Hyperboreasta,
ääripohjolasta, viiden miehen saattamana,
perustamaan sitä sen saaren uutta kulttuurikeskusta, ja auttamaan Letoa Apollon
ja Artemiin synnytyksessä. (Heidän, Argen
ja Opiin, haudat ovat siellä edelleen, hyvin
hoidettuina, heidän on todistettu kuolleen
1580 eaa.)
Toinen todistajani olkoon Platon, joka
(Platon teokset, nro. 7, Otava 1999, sivu 323)
kertoo mitä oli kuullut Sokrateelta, (kolmas
todistajani) mitä luki niissä pronssilevyissä,
jotka nuo papittaret olivat Delokselle tuoneet, Paratiisin ja Manalan olosuhteista, ääripohjolassa!
Mikä tämä tieto osatodistaa myös tuon
”Sannskrift” sanan oikeellisuudesta, täältä
lähteneenä!
Minkä täten tiedoksi annan kaikelle maailmalle, koska vastaväittäjiä ei ole ilmaantunut.
Leo Nygren
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