
"Од млади години - вели 
авторот Пчеларски - многу 
читав, особено за античка 
Македонија, а сè повеќе ме 
интересираше историјата на 
Македонија пред Александар 
Македонски. Привлечени од 
славата на Александар 
Македонски и на Филип 
многумина застануваат тука, 
но јас сакав да дознаам од 
каде всушност почнува 
Македонија".

Треба да се знае дека за 
светот, античкото време, 
светата земја е античка 
Македонија, а Светото писмо 
е тој прв и втор антички 
македонски јазик.

46  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 746 / 17.10.2008

K н и гаK н и га

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КОРЕН - АНТИЧК   ИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИККОРЕН - АНТИЧК 
Атанас Пчеларски долги години 

про  јавува особен интерес за ан-
тичка Македонија и резултат на 

тоа е неговата книга насловена како 
"Стариот древен македонски јазик - Све-
то писмо - Религија на сонцето". Таа е 
резултат на лично, самостојно, долго трај-
но, 30-годишно истражување, во неа се 
запишани многу научни откритија, кои 
предизвикуваат восхит и ниту еден чи-
тател не го остава рамнодушен. Станува 
збор за книга која бара длабоко фило-
зофско размислување, од кое може да 
произлезе интересно дебатирање, рас-
права за тоа колку сè тоа темелно е опи-
шано и вистинито. Авторот Пчеларски 
говори за терминот "религија на сон це-
то", кој прв пат се слуша и се воведува во 
македонскиот речник и култура.

"Моето истражување не се темели на 
одредени архиви, затоа што и од вре-
мето на Александар Македонски нема 
архиви, а не пред него. Последниве 100 
години повеќе европски лингвисти и 
про фесори дешифрираа многу стари 
писма од стари народи, но јас велам 
дека го дешифрирав говорниот јазик. 
Изненадувачки и интересно е затоа што 
прв пат се слуша за таа македонска 'Ре-
лигија на сонцето' или 'верата', која била 
создадена приближно 20.000 години пред 
новата ера. Тоа се големи бројки, звучат 
многу неверојатно, но тврдам дека е 
така затоа што има бројни докази и фак-
ти. Тие многу стари антички Македонци 
и нивните предци, кои се нарекувале 
РАСАТА лугјето го создаваат големото 
филозофско учение - Религија на сон-
цето или верата. Таа била создадена во 
Македонија, но со селењето по светот во 
текот на илјадници години е раширена 
насекаде и ја направија светска Религија 
на сонцето", објаснува Пчеларски. 

СЛОГОВИТЕ СТА   РИ ЈАЗИЦИ ИМААТ ЕДЕНСЛОГОВИТЕ СТА 

Кои биле РАСАТА лугјето?  
Авторот опишува дека РАСАТА лугјето 

сами себе се нарекувале Божји Синови, 
Синови и Кјерки на Сонцето или РА(СОН-
ЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА(ТЕМНИНАТА), 
негативноста Земна, зашто тие тоа биле 
во физичка и во духовна смисла. РАСАТА 
лугјето имале таква клетка во градбата 
на своето тело, која ја апсорбирала сон-
чевата Божествена светлина, енергија и 
се полнела нивната внатрешна аура, со 
што биле многу силно позитивни, весе-
ли, добри, без никакви негативни чув-
ства, мисли, говори, движења, со силно 
внатрешно позитивно зрачење. Физички 
тие биле со раст меѓу 2 и 3 метри, со 
големиот раст имале и голема аура по 
формата на телото, со млечно бела кожа, 
со светлоруси коси, со сини или зелени 
крупни очи, широки очни гнезда, високо 
чело, правилен нос. Такви биле сите: 
мажи, жени и деца. РАСАТА лугјето биле 
вакви во текот на илјадници години, 
кога почнале крвно да се мешаат со чо-
вечките синови, а тоа се црнокожите на 
Земјата и живееле само во Африка. Во 
текот на илјадници години настанале тие 
денешни мешавини на раси и разни 
народи. Со текот на времето РАСАТА лу-
гјето деградирале, и во денешно вре ме 
тие се со ист физички изглед и црти, но 
со помал раст и на пониско позитивно 
или негативно ниво на внатрешна аура. 
РАСАТА лугјето живееле, пред сè, на те-
риторијата на денешен Балкан, во таа 
многу стара Македонија, и тоа се пред-

СОЗНАНИЈАТА НА АТАНАС ПЧЕЛАР      СКИСОЗНАНИЈАТА НА АТАНАС ПЧЕЛАР  

Зборот РАБОТА ја има ре-
лигиозната состојба во аурите 
сончеви и лјудски, по циклу-
си и генерации на ВЕ(БОГОТ) 
РА (СОНЦЕ) на Небото и на Зем-
јата и на Земјата за верниците, 
по која е изграден во старата, 
древна, античка Македонија 
од старите, древни, антички 
Македонци верници по ја зи-
кот на светлината астрална Бо-
жествена на аурата Сончева, 
која е СВЕТОТО ПИСМО на Зем-
јата или тој стар, древен, ан-
тички македонски јазик и која 
е РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНО) над 
ТА(ТЕМНИНАТА), нега тивнос-
та, злото во природата и во 
лугјето по место и време на 
постоенје на површината на 
Земјата, за верниците по уче-
нијето и начинот на живеенје 
по Религијата на сонцето или 
ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, 
СЛАВАТА.

ците на најстарите Македонци, кои во 
својот физички изглед биле исти со 
РАСАТА, само веќе подеградирани по 
настанувањето на мешањето и меле зе-
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њето со човечките синови. РАСАТА лу гје-
то првенствено се тие кои биле носители 
на тоа сознание и начин на живеење, 
што подоцна стана познато како учење 
и начин на живеење, наречено Рели ги-
јата на Сонцето.

"Од млади години - вели Пчеларски - 
многу читав, особено за античка Маке-
донија, а сè повеќе ме интересираше 

закони, правила, разни дејства, состојби, 
преобразби, наградби и естетски вред-
ности ги формирале првиот и вториот 
антички македонски јазик. Тие не го соз-
дале народниот јазик, туку јазикот што, 
од, на аурата на Сонцето или тој дел на 
сонцето - божествената светлина. Затоа 
и така е именувана книгата - 'Древниот 
македонски јазик-Светото писмо'. Многу 
луѓе не можат да сфатат зошто тоа е така. 
Првиот и вториот антички македонски 
јазик се изградени по јазикот на свет-
лината, божествена сончева аура, која се 
манифестира во денски годишни циклу си. 
И оттука доаѓа таа смисла, тој термин, таа 
состојба на Светото писмо-вистинското 
свето писмо од кое потекнуваат сите 
свети книги кои се кажани во разни 
религии. Треба да се знае дека за светот 
античкото време, светата земја е античка 
Македонија, а Светото писмо е тој прв и 
втор антички македонски јазик. Зошто е 
така? Аурата на сонцето е вечна, науката, 
односно астрономијата вели дека по-
стои 5 милијарди години. Спектарот на 
сонцето е многу голем, тука има видлива 
и невидлива светлина, штетна и не штет-
на. Во тој спектар е и таа божествена 
светлина, која со око не може да се види, 
тоа е таа невидлива аура на сонцето. 
Како што не може да се види аурата на 
сонцето така не може да се види и таа 
која има посебен спектар на зраци, по-
себен бран. Според учењето на Рели-
гијата на сонцето има два принципа на 
природата, прво во Вселената и потоа 

согласна и една самогласна буква, кои 
имаат свое посебно значење. На пример, 
првиот е РА-сонцето, вториот СА-свет-
лината, третиот ДА-дневната светлина, 
четвртиот ВА-Богот, божественоста, пет-
тиот е КА-возвишеноста итн. до 25 слога. 
Од тие 25 гласа има 20 согласки кои се 
комбинираат со петте самогласки, ком-
бинации кои си имаат свое подзначење. 
Со тие букви се гради вториот антички 
македонски јазик, кој е разговорен јазик 
- фонетски на веќе изградени зборови и 
реченици со тие 25 гласа, звука со свои-
те значења". 

По севкупното истражување авторот 
доаѓа и до констатација дека вториот 
антички македонски јазик, создаван 
илјадници години пред Александар 
Македонски, по таа форма, по тој облик 
се зборови кои до денес се зачувани. 
Авторот напомнува дека кога и од на-
шиот современ македонски јазик ќе ги 
исфрлиме техничките странски термини 
ќе остане 98 отсто, што е нашиот ав-
тентичен јазик. Според едноставна ма-
тематика, за да се зачува јазикот така 
автентично, иако Македонија минала 
низ повеќе колонизаторски ропства, до 
денешно време значи дека македонскиот 
народ на својата матична територија 
никогаш не бил на помалку од 30 отсто, 
затоа што доколку бил подолу од овој 
процент тогаш колонизаторите би го 
наметнале својот јазик. Но, ова е цела 
наука, потребно е многу зборување и 
објаснување, потребно е време... 

во природата на Земјата. Тие се пој дов-
ни, основни принципи, принципот на 
плус и на минус, на светлината и на по-
зитивноста, на доброто и на злото. Тука 
веќе доаѓа дуализмот на природата. Тие 
наши многу стари Македонци сфатиле 
дека божествената светлина е созда вач-
ка, творечка сила на животните процеси, 
услови, вредности на површината на 
земјата. Темнината, негативноста во при-
родата и во луѓето е деградирачка, уни ш-
тувачка сила на земниот живот и на 
неговите услови и вредности по место и 
по време на постоење на земјата. Врз 
база на тоа е изградена Религијата на 
сонцето. Тој прв антички македонски ја -
зик фактички е слогов јазик. Многу ев-
ропски лингвисти велат дека сите стари 
јазици во основата се слогови. Кон ова 
додадов и еден свој заклучок до кој 
можеби не дошле, па велам ако имаме 
повеќе слогови стари јазици тоа не е 
случајно и тие мора да имаат еден ко-
рен, а тоа е античкиот македонски јазик. 
Значи, тој е првиот јазик од кој про-
излегле другите стари јазици, а од нив се 
создале други современи јазици. Е, сега 
тој прв антички македонски слогов јазик 
има 25 гласа, оттука и 25 букви, 25 на-
чини. Секој слог е комбиниран од една 

СОЗНАНИЈАТА НА АТАНАС ПЧЕЛАР      СКИ СКИ
историјата на Македонија уште пред 
Александар Македонски. Привлечени 
од славата на Александар Македонски и 
на Филип многумина застануваат тука, 
но јас сакав да дознаам од каде почнува 
Македонија. Читав многу филозофски 
книги, ги проучував сите постојни ре-
лигии и поаѓајќи по таа линија на култот 
на сонцето, од тие македонски симболи 
дојдов до тој стар назив на сонцето (РА) 
во античка Македонија. Потоа ги по јас-
нив СА-светлина, ТА-темнина, ВА- боже-
ственост... На овој начин почнав да ги 
составувам коцките и дојдов до тој ан-
тички македонски јазик. Тука би сакал да 
кажам една интересна работа. Постојат 
два антички јазика. И првиот и вториот 
се создавани истовремено со созда ва-
њето на античката македонска религија 
- Религија на сонцето или верата. Ста-
рите антички Македонци, РАСАТА лугје-
то, многу мудро ги набљудувале приро-
дата и сончевите циклуси, ги разбрале 
сите закони и принципи во природата и 
фактички, според нив, ја изградиле таа 
Религија на сонцето како наука т.е. ве-
рата, а практиката на таа вера е рели-
гијата. Верата и религијата не се исто. 
Значи, имаме учение и практика. Врз 
база на нивните откритија - природните 

Атанас Пчеларски роден е во 
с. Струмјани, Пиринска Маке-
донија. Во 1986 г. доаѓа во Скоп-
је, каде и денес живее и работи. 
Од 1993 г. е државјанин на 
Република Македонија. Него-
вата порака до читателите е:

"Сакам да укажам на го ле-
миот историски чин кој го пра-
вам со оваа книга, на поврзу-
вањето на многу стариот маке-
донски јазик со современиот, 
што е од непроценлива вред-
ност. Во денешно време, какви 
откритија и да прави маке-
донската наука од стара Маке-
донија ништо ќе ја нема таа 
вредност како што е јазикот, 
кој е основа на идентитетот и е 
жива материја и опстојувала  
многу генерации".


