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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. 

М. Алексадар ти имаш Аманет од 
твоите прапрадедовци, да тргнеш на 
својот истражувачко-ослободителен и 
просветителски пат. Ти си синко одбран 
од Севишниот, со твоето образование, 
мудрост, логика и знаење да ја реи н-
карнираш македонската цивилизација и 
култура.

А. Мајко, јас сум вечно благодарен на 
Севишниот, на тебе, на татко ми, како и 
на моите учители. Мислам дека сум це-
лосно подготвен да го исполнам ма ке-
донскиот Аманет и да тргнам да ги барам 
границите на нашето Македонско цар-
ство.

М. Значи, сакаш да тргнеш по де-
довските огништа!?

А. Не само тоа, исто така, сакам да го 
исполнам Пророштвото на египетските 
фараони како наше наследство. Имам 
информации од Египет дека Артакесркс 
II Окос, со своите армии го окупирал 
Египет, го зазел светиот град Мемфис и 
им направил големи штети на храмовите 
на Богот на сонцето. Фараонот Не кта-
небо II, побегнал и се скрил во Етиопија, 
каде му се изгубил трагот. Кусо време по 
неговото бегство пророците го изрекле 
Пророштвото: фараонот отишол, но тој 
повторно ќе се врати не во лик на ста-

 (дел 11)

Јулското утро во 334 г. било сончево 
кога во царската кујна појадувале 
царицата Марија и принцот Алек-

сандар. Тие разговарале за писмото 
испратено од царот Филип. Царот Филип 
го молел Александар да му се придружи 
под градот Перинт, да ја вратат славата 
на старата македонска престолнина. 
Марија со нејзиниот мајчин милозвучен 
глас и македонско царско достоинство 
низ дијалог го советувала својот син 
Александар. 
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рец, туку во полна своја снага, како син 
на Сонцето и ќе ги избрка осво јувачите.

М. Синко, тоа ќе успееш да го на пра-
виш, единствено ако го примениш ма-
кедонскиот систем на владеење.

А. Знам, уметноста на македонското 
владеење е да ги мотивираш луѓето. 
Само така ќе успеам да ги вратам славата 
и сјајот на првата претпотопна маке-
донска цивилизација и култура, што Пла-
тон во своите дела "Тимеј" и "Критија" ја 
прекрстил во Атлантида.

М. Не само Платон синко. Многу нè 
прекрстувале и многу нè присвојувале, 
затоа ти си сега одбраниот, повторно да 
направиш од раселените Македонци 
светско царство, спојувајќи го Истокот и 
Западот.

А. Мајко твојата молба и аманет со 
твој благослов верувај ми дека јас ќе ги 
остварам.

М. Ти го имаш мојот благослов, имаш 
јасна цел, имаш силна волја, имаш луѓе, 
имаш пари и затоа ќе успееш да ги обе-

Истражувај, создавај, гради, шири добра 
волја меѓу луѓето, учи ги луѓето да прават 
добри дела, да си помагаат, ослободувај, 
не убивај, шири ја македонската култура 
и филозофија. Тоа се твоите ѕвездени 
сончеви патеки.

А. Мајко, ти благодарам на топлите и 
убави зборови. Пред да се поздравиме, 
јас ти ветувам дека редовно ќе ги до-
биваш моите писма, каде и да одам, во 
тоа те уверувам.

Пред да ја поведе македонската екс-
педиција кон Азија, Александар во 340 г. 
го опседнал Перинт, а Филип го назначил 
за свој Намесник. Во 339 г. Алек сандар 
имал успешна мисија кај Медера - по до-
лината на Струма. Во 338 г. Филип и 
Александар ја победиле атин ската и те-
банската коалиција кај Херо неја, а во 
335 г. Александар ја потчинил целосно 
Атина и ги покорил сите бал кански гра-
дови (држави). Во 334 г. кога на небото 
излегувале ѕвездите, тргнала научно-ис-
тражувачката експедиција. Таа била со-

Во знак на поаѓањето, кое се под го-
твувало подолго време, во градот Ам-
фиполи, кој се наоѓал на двата брега на 
реката Струма пред устието во Белото 
Море, била изградена голема лавовска 
порта. Низ лавовската порта требало 
симболично да поминат сите Македонци 
од експедицијата, за патот кон сонцето 
да им биде полесен и побрзо да се вра-
тат. Патувањето било мошне при јатно. 
Времето било совршено, се чувствувал 
само здивот на слабото ветре кое ја га-
лело немирната површина на водата, 
додека сонцето ја греело црвеникавата 
земја на денешниот наречен азиски 
брег и гратчето Илија (Троја). Според 
податоците, тогаш најголемо било цар-
ството на Персијците. Тоа се протегало 
од Црното Море до Индија и од реката 
Јаксарт до пустината Нил. Царството 
било поделено на безброј сатрапии, кои 
истовремено биле и вицекралства, чии 
управувачи често се сметале за прави 
монарси, под општо суверенство на 
Големиот цар.

Персиски суверен сега веќе не бил 
Артексеркс III, цар кој на престолот до-
шол истата година, кога Филип II ја пре-
зел власта во Македонија. Најголеми 
ште ти за светската историја од тој Ар-
тексеркс биле уништувањето на сè што 
постоело, пишани документи и летописи 
од храмовите. Тој од таквите храмови 
направил штали за добитокот и коњите. 
Неговиот Хилијарх (Голем везир или прв 
министер), евнухот Багоас, го отрул него 
и сите негови синови, освен еден кој се 
издигнал на престолот под името Арсес.

По две години владеење, Багоас го 
убил и Арсес. А за Арсесов наследник 
Багоас определил еден од принцовите 
на колатералната млада династија, кој се 
викал Кодоман, надевајќи се дека тој ќе 
биде повеќе покорен и него го крунисал 
во титула цар Дарије III; првиот гест на 
Дарије Кодоман на самата прослава на 
неговото крунисување бил на неговиот 
создавач Багоас да му подари пехар, во 
кој бил ставен отров.

Таа иста година се афирмирале двај-
цата цареви на Македонија - Александар 
III и на Персија - Дарије III. Од тогаш суд-
бината на Македонија и на Персија биле 
управувани од движењето на исти 
ѕвезди.

диниш Македонците, кои по потопот и 
создавањето на Средоземното Море се 
најдоа разделени на четирите страни од 
водата. И не само тоа, ќе мораш да им ја 
вратиш вербата на одбран народ и ве-
рата во Севишниот, чија реин кар на ција 
си ти, да им донесеш љубов, верба и 
надеж.

А. Јас тоа само со дела ќе го правам. 
Ќе градам градови, пристаништа, улици, 
театри, библиотеки, храмови, канали и 
мелиорации, споменици и брани. Тоа ќе 
биде религија на верување во самите 
себе, како вера во Севишниот светлината 
и просветеноста.

М. Нека ти е со среќа патот синко. 

ста вена од македонската војска и од ис-
тражувачи од сите области, меѓу кои 
имало: хроничари, гео гра фи чари, гео-
мет ри, археолози, геолози, бо таничари, 
астролози, морепловци, свеш теници, јас-
новидци, доктори, писатели, филозофи, 
скулптори, инженери, архи текти, физи-
чари, хемичари, матема ти чари, глумци, 
пејачи, играорци и други професии, која 
се упатила по Царскиот пат кон Дар да-
нелите. Александар одел во колоната 
качен на својот познат коњ Буцко (Бу ке-
фал), во раката го носел сво јот хипер-
болуид, а во мислите имал са мо една го-
лема размисла за создавање Македонска 
унија.


