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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 27

Реафирмацијата на македонизмот 
како стратегиска цивилизациска 
потреба во XXI милениум е им-

ператив. Тоа значи нова светска етика и 
афирмација на македонските историски, 
културни, научни, лингвистички, ду хов-
ни и етнички корени од првите ци ви-
лизациски траги па сè до денес во еден 
непрекинат континуитет врз база на 
факти, а не врз база на поставени туѓи 
тези и антитези. Зачувувањето на ма-
кедонската историја, јазик, култура, об и-
чаи и традиција е македонското нај-
силно оружје во докажувањето дека 
Македонците се колевка на една ци ви-
лизација. Во спротивно ќе се повторува 

нивната трагична судбина.
Значењето на македонизмот се за-

силува доколку се знае дека тој е и еден 
вид политичка идеологија, техника на 
владеење, систем на разбирање и раз-
решување на појавите и на процесите 
внатре во македонската држава, како и 
пошироко во меѓународната заедница. 
Глобализацијата на македонизмот на 
почвата на Македонскиот полуостров 
(Балканскиот) и пошироко е многу важ-
на реалност. Тој може да одигра главна 
улога во пацификацијата на овие про-
стори и во светот, за заедничко пре-
вентивно и оперативно дејствување кон 
сечии аспирации - политички, економски 

или културни.
Актуелизацијата на македонизмот 

значи во државите од југоисточна Ев-
ропа - етнички екуменизам; во Европа - 
паневропски национален екуменизам, а 
во светот, панрисјанско обединување, 
како услов за вклучување во поширока 
светска екуменизација на актуелните 
светски религии, за кохезија на сите 
прогресивни мирољубиви сили во све-
тот и борба против дискриминацијата 
(расна, верска, национална и полова).

Македонизмот повторно ги афирмира 
заборавените човекови цивилизациски 
вредности, како што се: консензус околу 
врвните национални вредности на сите 
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народи во светот; поле за натпревар 
на различните етнички традиции; со 
економската интеграција паралелно да 
тече процесот на поларизација на кул-
турните традиции на народите, кои по-

(познати како процеси за превос пи ту-
вање) мора да почнат со елиминирање 
на антимакедонзимот во Р Македонија.

Во таа насока мора да се престане со 
менталното и со духовното пустошење 

Вистината за Александар и маке до-
низмот е во зракот на идеите и на ду-
ховноста. Тие претставуваат един стве но 
нешто што Македонците, па и странците, 
отсекогаш и насекаде ги правеле да 
остануваат во состојба на немо почи ту-
вање, целосен и свет восхит, во состојба 
на божествена опоеност, радост и пра-
исконска среќа.

Нивното духовно злато е во реали-
зирањето на македонските принципи, 
кои секогаш дејствуваат како вол шеп-
ство, како чудотворен напиток и изба-
вувачка формула. Тие го враќаат маке-
донското достоинство, етика, традиција, 
логика и мудрост, како спасоносен иљач 
на бал-медот и канот-крвта. Среде тој 
зрак зајакнува телото, се станува тврд и 
блескав и додека се свири новата ци-
вилизациска музика лесно се станува 
заробеник на вечноста. Да не се биде 
среде таа музика и да не се слушаат 
нејзините звуци, изложен си како паднат 
ангел на тврдата, банална, гнасна и 
сурова секојдневна изгубеност, се губат 
надежта, алтернативноста и смислата за 
живот, се губи правото на надеж и 
правото на среќа и смисла. 

ради кризата во кредибилитетот на св ет-
ските меѓународни организации, како 
што е ООН, бавно или воопшто не се 
реализираат.

Бидејќи надежта е двигател на сè што 
се создава, овој труд има амбиција и во 
самата денешна Република Македонија, 
да го афирмира и да го опера цио на-
лизира македонизмот. Намерата е да 
почне процес за елиминирање на ан-
тимакедонскиот фундаментален прин-
цип на делување, оценување, раз ре-
шување на појавите и на процесите во 
организираниот систем на државата во 
сите сфери на политиката, економијата, 
културата, уметноста, археологијата и 
науката. 

Тоа значи дека оваа држава треба да 
се врати на древниот изворен маке-
донски систем на сознанија во научната 
и во другите вештини, докажан по 
својата ефикасност и виталност. Тој 
многу векови бил загрозуван од туѓи 
системи на сознанија и вредности, фун-
дирани врз туѓи интереси, тези, ан ти-
тези, догми и табуа, кои донеле многу 
ретроградни процеси, со цел да се униш ти 
македонската размисла и погледи на 
нештата. 

Поради тоа процесите на преродбата 

на македонскиот народ, а сите актив-
ности на институциите треба да се на-
сочени во насока на јакнење на ма-
кедонскиот дух и неговата тради цио-
нално просветителска улога.

Зачувувањето на културниот и на 
националниот идентитет на маке дон-
скиот народ мора да стане свет долг на 
сите македонски генерации.

Тоа е аманет и клетва пред соп стве-
ниот род, но и обврска која ни ја остави 
Големиот Александар, заради гордоста, 
достоинството и визијата на маке дон-
ското царско потекло, Македонците и 
Македонија.

Во исполнувањето на светиот долг, 
секој Македонец мора да стане зрак кој 
ќе носи своја тајна, поголема или по-
мала, позначајна или помалку значајна. 
Зракот мора да ги отвора светските тај-
ни за Македонците. Тие треба лесно да 
се читаат на лицето, во очите, во гес то-
вите, во начинот на говорот и во начинот 
на молкот. Тајната на маке дон скиот зрак, 
идеите и самоиницијативите се во ма-
гијата на македонизмот - ма кедонска 
филозофија на опстанок, жи веење и 
владеење, како и во нејзината тивка ду-
ховно-милозвучна порака за душата. 


