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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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Како да се живее во мир без не-
знаење за минатото и без страв 
од иднината. Сјајот на маке дон-

ската ѕвезда е на хоризонтот на прагот 
од XXI век. За Александар III Македонски, 
царот над царевите, Македонец од 
Македонија до денешен ден се на пи-
шани голем број трудови и книги, но со 
голем број невистини, измислици, фо-
бии, клевети и лаги. Ваквите текстови 
имаа единствена цел да ги снема Ма-
кедонија, Македонците, македонската 
цивилизација, филозофија, култура, ум ет -
ност и писменост. Креатори на вак вите 
тенденции беа и се фалси фикато рите 
од вештачки создадените држави, кои 

ја фалсификуваат целата светска наука 
и историја.

Јанзите од сознанијата околу овие 
вистини го обзедоа животот на ав то ри-
те на книгава, истражувачи со еку мен-
ско-патриотски дух. Овие просветлени 
македонски умови ја воскреснаа вис-
тината за новата етика на Александар, 
Македонците и Македонија и целосно 
му се посветија на научното-ком па-
ративно, критичко размислување на 
сите археолошки артефакти, пишани 
договори и текстови. За нив не беа туѓи 
разните мистерии опкружени со таин-
ствени облаци, почнувајќи од т.н. книги 
на одбраните светски креатори, т.н. ла-
тински изворни текстови на Аријан, 
Плутарх, Руф, Херодот, Диодор, По ли-

бие, Макавејските книги во Библијата, 
книгите за мотивите, книгата на Лае р-
тије, а, пак, архивите и библиотеките во 
Ватикан, Цариград, Каиро, Багдад, Те хе-
ран, Вашингтон, Бон, Минхен, Дизел-
дорф, Берлин, Париз, Виена и Стокхолм 
беа нивно често сврталиште. 

Оваа студија изобилува со просвет-
лени аргументи, особено од теренските 
истражувања и таа поттикнувачки вли-
јае за натамошните испитувања во оваа 
насока. На пример: Ако денешнава ци-
вилизација нема точен одговор и цв рс-
ти докази каде е исчезнатата Ат лантида 
и кои се остатоците од неа - овие автори 
прибрале докази и од говори дека 
македонската цивилизација всушност е 
Атлантида, а, пак, Пелашкиот милет е 
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конструкција за Македонците тие да 
бидат прекрстени во Пелазги. Таа се 
протегала околу Средоземниот басен 
заедно со цивилизациите на Маи те, 
Ацтеките, Феникијците и жителите на 
Атлантида (Македонците), пред на ста-
нувањето на континентите. И тие на-
роди го обожавале сонцето и знаеле 
дека средоземјето е средиште на то-
гашниот единствен континент на зем-
јата наречен Гондвана.

Денес се знае дека ок руглината на 
сонцето во 39-40 паралела всушност е 
патеката на сонцето во летната рам-
нодневица. Во оваа округлина 
се изгра дени Стоун хенџ, многу 
хра мови во Кападокија, пира-
мидите во Египет, како и сите 
престолнини на Ма кедонците, 
Маите, Ацте ки те, Атландијците, 
Феникиј ците, Кинезите и Ја пон-
ците (Пела, Вавилон, Пекинг, Ма-
чу Пикчу и други), додека, пак, 
Александар III Маке донски е 
крунски сведок на таа ци ви-
лизација и пр етставува маке-
донски пат ник низ времето.

Ова е прва книга во све тот за 
Александар Маке донски напи-
шана од Ма кедонци со маке-
донска раз мисла. Текстот се пот-
пира врз компаративни ана ли-
зи на европски и азиски извори 
и само ја допира големата тајна 
на македонската цивилизација 
и нејзиниот најголем цар над 
царевите, Александар Македо-
нецот. Во текстот се прави обид 
со автентичен македонски опул 
да се објаснат жи вотните да-
мари и владеењето на Ал ек-
сандар, ос лободен од заблуди, 
лаѓи и без за вит кани мистични 
форми.

"VERUM IPSUM AKTUM" (вистината е 
самиот факт), а факт е дека Македонија 
и Македонците од своите пазуви го 
создадоа Македонецот Александар - 
институција и систем кој на светската 
цивилизација й  остави во наследство 
планетарни и универзални вредности, 
актуелни и денес: нова етика; право на 
избор на сопствено државно уреду ва-
ње; право на сопствена култура, оби-
чаи, јазик, писмо, религија и други од-
личја; меѓузависност; космополитизам, 
флексибилност и меѓусебна толе ран-
ција; единствен даночен и монетарен 
систем (монетарна унија); достоинство, 
демократија и заедништво; идеја за нов 
светски поредок, нов ден, верба и на-
деж... Александар ни остави цивили-
зациска порака: "Јас повеќе би сакал да 
се одликувам со највозвишено знаење 
отколку со својата власт".

Тоа го рекол човекот кој имал нај-
голема власт во светот. Оттука, задача 
на секој Македонец каде и да е, какво и 
да има знаење и умешност, треба да ги 
стави во улога на иднината на својот 
народ, својата татковина-Македонија, 
Македонците и воопшто македонизмот 
или македонството.

Александар ни остави Аманет - ви с-
тината да се открива и шири и таа да 
стане заедничко богатство. Затоа доста 
со преписи од преписи, доста со ци ти-
рање на некакви антички и римски ис-
торичари, доста со неистражени и не-
познати митолошки објаснувања. На 
при мер: Се спомнуваат некакви све-
тилишта, како Дидона и Амон пред Дел-
фиското, а никаде не се спомнува нај-
познатото светилиште од Исар-Мар-
винци во Република Македонија, от-
крие но во 1997 година, како ново св ет-
ско чудо, каде е пронајден ѓердан од 

и оригинални артефакти, кои се наоѓаат 
во музеите, биб лио теките и архео лош-
ките лока литети во сите денешни арап-
ски, азиски и африкански зем ји, разни 
папируси и камени плочки, како за чу-
вани траги од македонската цивили-
зација и Александар Македонски, кои 

се пишувани на стар ма кедонски 
јазик и старо ма ке донско писмо, 
сè со цел пред светската јавност 
да прикажат друг автентичен 
мис ловен при каз за животот и 
де лото на Александар Македон-
ски.

Значи, за нас, денешните по-
коленија Македонци, останува 
задачата сè што досега било 
напишано и објавено за Ал ек-
сандар да го ставиме под зна кот 
на сомнението или како слабост 
на досегашната кул тура. Таа 
градела тези и објас нувања врз 
непостоечки или измислени 
извори. Затоа нека не бидат из-
ненадени чита те лите што прв 
пат во светот ќе биде објавена 
книга за Александар Ма ке до не-
цот, од македонски истражувачи 
и писатели со македонска мисла, 
фун дирана врз македонското 
културно-ар хеолошко, кни жев-
но наследство и тра диција, како 
и врз до денес зачуваното на-
родно усно творештво, пре да-
нија, пра зници и слави.

Нашиот Александар е Александар III. 
Него, освен македонски, што е прво-
битното презиме, го викале и Велики. 
Кај Евреите бил Александар Мукдон, кај 
муслиманите Искандар ел Кебир или 
Бујук или Ал-ел Ескандер, Македниен 
(Арапите сметале дека е Арап поради 
почетното Ал, без кого го задржале 
неговото име нешто модифицирано), 
кај Албанците е Лека и Ма (голем), кај 
Индијците е Сикандер итн.

Бидејќи книгава третира проблеми 
кои живо го интересираат секој со вре-
мен човек, уверени сме дека таа со ин-
терес ќе се чита и дека нејзината со-
држина ќе нè доближи до онаа чиста 
апостолска мисла и идеја на нашите 
македонски предци, која и во нас живее 
и дека ќе задоволи една голема ци ви-
лизациска потреба, па затоа Ние топло 
им ја препорачуваме на сите како на-
учно четиво за духовно растење и до-
ближување до идеалите на постоењето 
на живеењето.

Братство Александар Македонски
со институти во Македонија, Европа, 

Австралија, Канада и Америка

самата јасновитка. Никаде кај овие ав-
тори не се спомнува дека Македонците 
ги мумифицирале своите умрени за што 
сведочат мумиите, пронајдени на ло-
калитетот Липково во близина на Ку-
маново во Р Македонија. Исто така, не 
се спомнува дека кај Македонците било 
единствено верувањето во Сонцето и 
затоа нивните молитви се упатени кон 
небото, додека сите останати народи 
верувале во Земјата и затоа нивните 
молитви до ден денешен се кон Земјата 
(некои се наведнуваат, други клек ну-
ваат, трети легнуваат, четврти ја бак ну-
ваат итн.).

Историска измама е дека Маке дон-
ците принесувале живи луѓе како жрт-
ви. Вистина е дека Македонците не ве-
рувале дека Бог ќе им даде дожд. Нив-
ното сфаќање било дека жртвувањата 
не помагаат и дека треба свртување 
кон себе. Затоа ги измислиле системите 
за наводнување, а луѓето ги учеле да 
земаат во рацете канти и самите да ги 
наводнуваат полињата и бавчите со 
зеленчук.

Авторите на оваа книга си поставија 
задача: да бараат и да откриваат ори-
гинални македонски текстови, пишу-
вани од македонски историчари и гео-
графи кои го следеле Александар, како 
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