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Во овој дел го опишуваме животот 
на Македонците, организацијата 
на цар ството, детството и воспи-

тувањето на Александар III Македонски.  
Поради многуте факти ги молиме чи-
тателите да не ни забележат ако не из-
ложиме сè. Всушност, ние само ги ис тра-
живме досегашните тези пишувани од 
странци и за прв пат во светската исто-
рија ка жуваме други докази и тези за 
кои сме свесни дека ќе изгледаат апсо-

Трагајќи по легендите, лагите 
и мотивите, откривме дека сè 
се знае уште пред Исус, сè е 
дело  на Македонците и дека 
20 века се развивале само 
техниките. Истовремено се 
вршела смислена девалвација, 
деградација и геноцид врз 
Македонците.

Македонија како најстара 
држава на континентов, на 
светската цивилизација й  
подарила голем број светски 
вредности, значајни за 
светската цивилизација.

Македонците како најстар 
народ на планетава Земја, 
создале и оставиле големи 
траги на разработени правила 
и принципи со својата 
мудрост, логика, градителство, 
воинственост и дипломатија.

Македонската писменост, 
култура, уметност, музика, 
право и просветленост се први 
кои на светот му биле понудени 
во целиот свој сјај.

Македонецот Александар е 
еден од многуте македонски 
цареви кој го задолжил светот, 
но и Македонците, бидејќи го 
зачувал нивниот идентитет.

Книгата претставува 
пророштво за иднината и фенер 
за просветление.

Наша цел беше пред 
македонската и светската 
јавност да обелодениме 
нови автентични докази за 
македонскиот цар кој бил од 
Бога определен да прави чуда 
на Земјава и на видлив начин 
сите народи на светот да ја 
почувствуваат благоста Божја. 

лутно не сфатливи. Исто така, ние бевме 
свесни за опасностите на кои се из ло-
жуваме со овој проект и колку многу 
врати тој ќе остави отворени. Затоа ние 
се држевме само до едно правило, а тоа 
беше, се когаш да се вреднуваат и да се 
почи туваат археолошките и историските 
ар гументи и факти, критички да се оце-
нуваат досегашните наводни историски 
докази и при тоа храбро да одлучуваме 
во тезите.

Можеби ваквиот пристап ќе ги из-
ненади историчарите и сами ќе си по-
ставуваат прашања, зошто и ние не ги 
следиме досегашните рамки, клишеа и 
плагијат. На сите им одговораме дека 
идните поколенија и наши следбеници 
слободно ќе можат да кажат дека пред-
метот за Александар III Македонски - ца-
рот Македонски сè уште не е затворен.

Сосема сигурно се знае дека Алек-
сандар бил роден ноќта меѓу 22 и 23 јули 
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налог на руската Влада од Петроград, ќе 
се отвори нова бела книга за маке-
донските вистини. Затоа нашите антички 
историчари не треба да одат надвор во 
другите земји да истражуваат (Англија, 
Америка итн.), туку треба своите заклу-
чоци и  и ставови да ги темелат врз ар-
хео лошки докази од македонски терен. 
Познато е дека кај нас и децата си играат 
со керамички плочки-артефакти од ми-
натото. Исто се знае дека на маке дон-
ските територии доаѓале многу странци 
да копаат, а тоа што го откривале нај-
често го носеле со себе во своите земји. 
Затоа денес нема земја во светот, која во 
своите трезори, библиотеки, архиви или 
музеи нема македонски артефакти. На-
ша обврска, на денешните македонски 
генерации е да побараме тоа наше бо-
гатство да ни се врати. Само така ќе го 
исполниме нашиот долг кон нашите ми-
нати и идни поколенија.

Истражувајќи ги историско-библио-
графските податоци за детството на Ал-
ександар и неговата личност која го 
тресела тогашниот свет, дознаваме и 
други многу интересни податоци зна чај-
ни за неговиот развиток и воспитување. 
Во интерес на темата во  продолжение 
ќе објасниме: кои биле Македонците; 
каков бил нивниот живот; како било по-
литички организирано нивното општес-
тво; кои биле нивните главни градови и 
каква била организацијата на царскиот 
двор; какво било влијанието врз не го-
вата личност на неговиот татко царот 
Фи лип II, на неговите другари и при ја-
тели, на неговата мајка-царицата Марија, 
на неговите воспитувачи и учители - 
особено Леонид и Аристотел, како и 
влијанието на македонската култура, 
тра диции, верувања и обичаи, врз мла-
диот Александар?

За успешна реконструкција на таа 
епоха, покрај темелното проучување и 
собирање материјали, обиколувајќи ги 
местата каде се случувале настаните, мо-
раше со големо умеење да ги соеди ну-
ваме објективноста и културните оби-
чаи, воените, моралните и филозофските 
карактерстики по кои се распознава ед-
на епоха. При тоа, требаше да се внимава 
од претераното литераризирање, а се-
пак раскажувањето да биде интересно и 
без изневерување на историските фак-
ти. Сигурно е дека по две илјади и двесте 
години подробностите не е лесно да се 
проверат. Но, можно е да се увериме за 
знаењата со кои тогаш располагале Ма-
кедонците, кои многу народи подоцна 
поради историски и планетарни про-
мени си ги присвојувале како свои, 
китејќи се со туѓи перја како што велат 
Македонците до денешен ден.

македонските територии, со помал или 
со поголем успех и покрај сите пре диз-
вици и сили од надвор и од внатре. Ма-
кедонското царство својата моќ ја по-
стигнало со царевите: Мино, Маке (и) 
До не, Михо, Нек-Тане-бо, Пелаг, Пан, Ил-
јон, Нуфре-тит, Ристо, Темен, Кир, Каран 
и редица други. За македонските цареви 
што владееле пред потопот библиски 
податоците треба допрва да се бараат и 
истражат. Од IX до I век пред Ристос 
следат плејада македонски цареви во 
еден континуитет со евидентирани го-
дини на владеење. Иако овие докази 
потекнуваат од латински извори и прет-
ставуваат латинска интерпретација, ана-
лизата покажа дека истите можат да се 
прифатат со идна обврска тие да се про-
верат со археолошки артефакти.

Ако се погледне картата на архео-
лошките локалитети на етничка Маке-
донија, но не онаа што ја конструираа 
Јоанис Кападостријас во 1829 година по 

(златец) 356 година пред Ристос, во цар-
ската македонска престолнина Пела, а 
починал на 10 јуни (жетвар) 323 во Ва-
вилон. Според тајните закони на Все ле-
ната познавањето и читањето на суд-
бините од зодијакот, Алескандар бил 
обе лежан со два знака - знакот на Сон-
цето и знакот на Лавот. Според досе-
гашните сознанија тој е 40. официјален 
македонски цар кој владеел од 336 до 
323 година пред Ристос. Прв официјален 
цар бил Мино, кој владеел околу 1500 г. 
пр.н.е., а последен бил Александар VI, 
кој владеел од 148 до 142 година пред 
Ристос.

Значи, Александар бил роден во ма-
кедонско царско семејство, како четврто 
дете на царот Филип II, од неговата трета 
жена Марија (Олимпија). Повеќе од 
12.000 години македонска историја и 
повеќе од 1.500 години царството на 
древните Македонци, со плејада маке-
донски цареви успешно егзистирало на 


