Apresentando a interlíngua

Dê uma olhada nas seguintes palavras:
Abbreviation, abolition, aborigenes, absolute, acacia, amar, amor, casa, jardin,
catalogo, logica, gigante, centro, libro, hotel, hospital, forte, grande, apprender, obedientia,
língua, jornal, facto, fructo, social, considerar, facer, sperar, scriber.
Você as entende perfeitamente porque, apesar dos pequenos detalhes, elas fazem
parte do português. Pois bem, todas essas palavras também se parecem em francês,
italiano, espanhol, romeno, catalão, galego, e com outras alterações, inglês. Por isso elas
são internacionais ! Estes exemplos foram tirados do Dicionário Interlíngua-Inglês
(Interlingua English Dictionary – IED), com 27 mil palavras.
Além do latim e do grego, os cientistas tomaram por base 7 grandes línguas de
controle: inglês, francês, italiano, espanhol, português, alemão e russo – as mais
difundidas em nosso planeta. Constatou também que as línguas afro-asiáticas estavam
impregnadas de palavras e elementos das línguas ocidentais, devido a questões
históricas. Observou-se, ainda, que desprovidas de suas peculiaridades, as principais
línguas apresentam uma espécie de padrão médio internacional, com fundamento nas
raízes greco-latinas. É como se fosse uma língua dentro das línguas.
O trabalho se completou com a sintetização de uma gramática simples e fácil,
considerando a naturalidade e internacionalidade vocabular, bem como a regularidade dos
elementos comuns, após 25 anos de estudos e pesquisas, e a equipe concluiu que o
vocabulário latino, em conjunto com a terminologia científica de origem grega é o veículo
universal de expressão da moderna civilização tecnológica mundial. Eis um exemplo:
Le unitate del civilisation occidental corresponde a un unitate linguistic. Le línguas que nos
distingue como francese, italiano, espaniol, anglese, etc ha in commun un fundo tanto extensive de
ideas e principios de formas e constructiones, que es varietates del mesme standard.
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