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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. 
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Времето на молкот помина. Денес, 
кога знаеме дека нашите древни 
потомци-Македонци, иста земја 

обработувале, на ист начин го печеле 
лебот, иста музика компонирале, со исти 
дамари биле обземени или од исти 
болести боледувале, кој? ако не ние 
самите за себе не се ангажираме, за 
нашата македонска вистина. Само така 
ќе се измиеме од гревот на постоењето 
и ќе ги свириме звуците на вечноста "Vo-
ce oli petto" - химната на бесмртноста.

Мудрата изрека вели: и скромниот 
рудар може да нуди скапоцен дијамант, 
а вообразениот трговец да не сака да 

погледне во неговата рака. Исто како и 
вообразените т.н. историчари, кои не го 
забележуваат или го спречуваат новиот 
зрак светлина. Оттука зракот им по ра-
чува, господо, тоа не е грев, тоа прет-
ставува мудрост и умешност да се над-
градуваш преку животните искушенија 
од другите.

Луѓето постојано се фрлани во нај-
разновидни ситуации и простори, во 
простори и ситуации без сјај и убавина, 
без рационалност и смисла, без можност 
за хармонија и разбирање. Во такви 
околности повратната инфлуенца како 
опоен флуид ја облагородува душата и 

ги враќа оптимизмот, надежта и моќта 
на проблемите да се гледа со поинакви 
очи, како и да се наоѓаат ефикасни и 
рационални решенија. На тој начин ма-
гијата на зракот од флуидот бесшумно 
на голема порта го враќа животот, вле-
гуваат рационалноста, циркулацијата на 
знаењето и на искуствата, создавајќи 
реално човеково расудување, против 
кошмарната агонија, халуцинациите, 
при видот и ирационалната мачна ре-
алност.

Често пати реалноста знае да биде 
сурова и понекогаш да го зема својот 
данок во душата. Најефикасен лек за 
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душата е да не ја спречуваш светлината 
на мечтите и соништата. Создавањето 
примопредајна трпеливост ги враќа чу-
десните волшебни соништа и мечти, кои 
значат живот, мила и охрабрувачка на-
смевка, спасоносен шепот, љубов и пре-
красно оживувачки еликсир.

Спротивно, истакнувањето на соп-
ствениот(те) интерес(и) и маска(и), само 
е трошење на својата(ите) енергија(и), 
во бунилото и агонијата на кошмарот. За 
таквите, судбинскиот прелом е лесен и 
неосетен. Тој за нив нема значење на 
прелом. Причините се што тие немале 
дури и во младоста свој свет на идеи и 
духовност, или присвојувале туѓи и затоа 
не успеале своите корени да ги про-
шират во умот, душата, волјата и срцето. 
Значи, не ни треба изградување са мо-
свест за себе, туку ни треба изградување 
на свест за нас.

Ова чувство е суптилен премин на 
една состојба на духот во друга, по ви-
сока, почовечна, повистинита. Затоа ду-
ховното злато на зракот е што при до не-
сува во духовното будење. А, нераз бу-
дените? Тие ќе си останат во својот мал 
осамен свет и никогаш не ќе по гледнат 
"од онаа страна на ѕвездите и вечноста".

Благоста, топлината и светлината на 

зракот всушност повикува да се про-
ветри истрошениот кислород во досе-
гашните институти или академии. Тие 
можат да ја прифатат иницијативата, да 
се плашат или да имаат непријателски 
став. Стравот се јавува поради незнаење 
или неможност да се реагира кон про-
мени на определени состојби, а особено 
кога определен концепт на мисли, идеи, 
правила, шеми и ставови ќе го загрозат 
твојот автентичен концепт. Тогаш це лос-
но се опседнуваш со твојата автен тич-
ност, дури има примери кога и животот 
станува бескорисен од кога ќе се изгуби 
својата автентичност. Така, таквата пер-
сона останува без свест, станува цело сен 
зависник само на својот концепт, дла-
боко уверена во неговата соодветност и 
совршеност.

Таквите поддржувачи на исклучителна 
поддршка само на својот концепт ја гу-
бат логиката под своите нозе и за тво-
рени во својот внатрешен маѓепсан ла-
виринт, неповратни ги губат основните 
својства на човековата свесност и затоа 
се јавува лагата. Таа е нивна потреба, 
спасоносен, одбранбен механизам, нив-
на единствена утеха и за нив излишни се 
пораките за душата кои ги носи свежиот 
зрак. А, тој зрак порачува: ако сакате да 

имате решение за работите кои ве 
тиштат морате да ги наполните белите 
дробови со чист воздух, за полесно да 
чекорите  по сопствениот пат. Треба да 
излезете надвор, да се отворите, да 
комуницирате. Тогаш ќе видите дека и 
колку многу да се очајувате - никогаш не 
сте осамени.

Човекот секогаш, додека да дојде до 
некое сознание, мора нешто да изгуби 
за повеќе да добие. Искуството од ма-
кедонскиот зрак, како ново цвеќе во 
светската бавча, ќе биде најголема до-
бивка. Јанзата, која како Дамаклов меч 
виси, е непотребна, бидејќи луѓето се 
заситени од досегашните фалсификати.

Тајната шифра пред бездната на оча-
јот, ужасот, стравот и страдањата на лу-
ѓето е умот. Само преку него може да се 
дешифрира неодгатливата шифра. Но, 
не ум за нови лаги, туку ум за видливи 
преобразби на себеси, како појдовна 
точка на долгиот животен пат кон 
самоосмислувањето. Оваа верба која се 
засновува врз некои длабоки интимни 
откровенија, комуницира со универ-
залната вечна структуираност и за ко-
нитост на сè што постои и врз спо зна-
ената моќ, а тоа е егзистенцијалното 
духовно злато на зракот и сеопштата ид-
нина.

Специфичноста на македонскиот зр-
ак е што тој убедува за подруг начин на 
сфаќање за животот. Тој е носител на 
интензивен, моќен и перманентен на-
плив на духовна енергија, за животот во 
кој владее господарот на интересот, 
есапот и лагата. Исто така, тој ја гали 
душата со македонската мудрост на сла-
вата, опулот, зборот и пророштвото.

Новата етика преку зракот порачува: 
не плашете се од македонизмот зашто 
животот е борба, таа секогаш се добива, 
ако за сојузник се избира вистината, а 
секогаш се губи ако за сојузник се 
избира лагата и конструкциите.

Оттука суштинската порака на оваа 
книга е: јас сум против празниот начин 
на живеење и размислување и нашата 
енергија е против т.н. прва квечерина на 
Шпенглеровата "светска ноќ", затоа от-
ворете ги душите за да се спознаете 
себеси, така ќе ја откриете тајната на 
самоиницијативата и македонската муд-
рост. Се надеваме дека трудов како зрак 
од виножито ќе ја врати цивилизациската 
радост и надеж, како дел од длабоките и 
позитивни промени кои настануваат во 
Европа.


