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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. 

дел 21

На почетокот Господ ги создал 
своите првородени чеда Маке-
донците, Ариевците и Евреите. 

Нив ги надарил со мудрост, способност 
и сила да ги постават основите на кул-
турниот, научниот, филозофскиот, ре-
лигиозниот, политичкиот, економскиот 
и државниот систем на светот, врз 
принципите на еден жив организам, 
способен да гради, твори и структуира 
дела, кои биле Господова гордост и 
слава. Но, меѓу браќата влегло злото и 
ги раскарало околу правото кој од нив 
да располага со ова богато културно, 
духовно и материјално наследство. 

Мозокот им се замрачил, па почнале да 
се караат и да се уништуваат меѓу себе. 
Затоа врз сите нив паднало едно тешко 
проклетство и сите тие доживеале 
време на еден страотен терор, а упра-
вувањето со светот го презеле други 
политички и економски сили.

Таквите наметнале поредок кој ги 
урнал сите социјални, морални и ре ли-
гиозни вредности на човештвото. Исто 
наметнале закони со кои смислено се 
настојувало да се разори една стара 
култура, а со голема гордост објас ну-
вале дека тие закони се праведни. Исто 
така, тие барале од сите покорени 

народи да живеат според нивните за-
кони. Така, злото добило очигледен 
триумф.

Покренати од трагичните последици 
на нивната бесмислена кавга, со сила 
раздвижена од краен очај, кај Алек-
сандар преовладал разумот да поба-
раат прошка еден од друг, како што им 
доликувало на вистински браќа. При-
тоа, тој инсистирал засекогаш да се 
заборави целото зло, кое си го имале 
нанесено, зашто само така велел сме 
силни и можеме да ги извршуваме де-
лата за кои Господ со радост нè создал и 
надарил.
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Според зборовите на Александар и 
неговите јасновидци, наближувало 
времето кога ќе се појавел судот на 
правдата, кој ќе им судел на луѓето 
според нивните дела. Притоа ќе биле 
благословени оние кои им останале 
верни на вистината и на светата ис-
торија.

Драгоценоста од тоа ќе било соз-
давањето на прочистен свет, обновен и 
повторно воспоставен во својата пр-
вобитна хармонија на односи, улога и 
сили во духот на делотворноста и гра-
дењето таков живот каков што Господ 
го создал на почетокот на времето. За-
тоа велел тој, наша заедничка задача и 
одговорност е тој свет повеќе никогаш 
да не биде уништен, да живее во мир, 
во творење, во соработка, во надеж, во 

на доброто и на добрината.
Волјата како психолошка категорија, 

но и како поттикнувач на истрајноста, 
да се издржува и да не се попушта пред 
разните налети со хегемонистички и 
империјалистички тенденции, кај Ма-
кедонците често пати била атакувана со 
разни средства и методи да се намали 
или да се ништи. Но, благодарение на 
македонскиот тип на Добра Волја, таа 
секогаш уште повеќе се закостенувала. 
Добрината, кај душманите на Маке-
донците создавала претстави за не у-
ниш тливост на македонскиот дух и 
Волја.

Во едни записи се гледа дека за Ма-
кедонците било раширено мислење 
дека тие се изразито едноставни. Дека 
се тивки, но многу упорни и тврди. Дека 

независно во која држава постојат. 
Затоа не може да има различни аме-
рикански, англиски, гвинејски или ја-
понски мора. Или, пак, регионални 
структури на Добро (Бона), на пример, 
една на Кинези, а друга на Англичани.

Македонците препоставувале дека, 
како што постои една заедничка ана-
томска структура на телото на луѓето, 
така има и заедничка психолошка ст-

заедништво и во напредок.
Коренот на Добрата Волја бил во 

надежта, како темелен мотив, а таа, пак, 
била втемелена врз меморијата како 
цели од верувањата за добар живот. 
Затоа тие имале создадено сопствена 
филозофија, која се изразувала преку 
уметноста, енергијата и науката. Нив-
ните сфаќања биле дека ништо не е 
уништливо, како цел за себе и како ср-
едство за материјален напредок. По д-
држувањето на ваквите ставови, про-
излегувало од нивните сфаќања дека сè 
тоа им служи на доброто и на добрината, 
односно на добриот живот. При тоа 
приоритети не постоеле и сите овие 
вредности заземале подеднакво место 
во македонскиот вредносен систем.

Без разлика што македонизмот како 
филозофија на Bona Fides не можел да 
биде вграден во институциите, поради 
цивилизациските историски сакатења, 
овој концепт всушност опстоил и се 
изразувал во животот, обичаите, кул-
турата и традицијата, како концепција 

иако молчат и траат и се добива впе-
чаток дека ништо не знаат, тие всушност 
не се фалбаџии и не се јуначат. А, дека 
болката и борбеноста ги носат во себе 
со молчење и во даден момент од тој 
жолч се вели дека се кротки, мудри, 
дарежливи, трпеливи и индивидуалци 
со изразена индивидуална самои ници-
јативност и спонтаност.

Ваквиот психо третман на нацијата 
дава показатели дека Bona Fides кај Ма-
кедонците всушност била македонски 
хуманизам, како одбранбен механизам, 
мал универзум и оттука било сфаќањето 
дека Бог е во секој човек, како закон на 
Вселената. Иако филозофите долго се 
расправале бесцелно околу ваквите 
македонски сфаќања, ретко кој од нив 
можел да ја разбере македонската 
концепција за Доброто. Таа во себе 
претпоставувала дека, иако луѓето се 
разликуваат во многу елементи, сепак 
во општ случај постои една заедничка 
човекова структура, како човековата 
природа. Таа е универзална за сите луѓе 

руктура на нивните умови т.е. дека по-
стои една заедничка ментална струк-
тура, бидејќи на земјата постои само 
еден човеков род. Така, не само што 
сите луѓе имаат чувства, туку сите тие 
имаат исти видови чувства. На пример, 
љубов, омраза, љубомора, страв, лу-
тина, сите тие се споделуваат со сите 
луѓе во помала или во поголема мера и 
се делови на заедничкото кај луѓето. 
Негови делови се и желбите, како што 
се, глад, жед и секс, а негови раз ли чи-
тости се македонските карактеристики 
на искреност, природност, слобо до-
љубивост и добронамерност со спо-
собност за простување. Ваквите чо-
векови особини и македонски вред-
ности како нов цивилизациски ветер 
требало да ја вратат надежта за ид ни-
ната на човештвото.


