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РЕЛИГИЈА НА СОНЦЕТО ДРЕВНИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКРЕЛИГИЈА НА СОНЦЕТО ДРЕВНИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СВЕТОТО ПИСМОСВЕТОТО ПИСМО
Во древната Македонија има први и втори древни Ма-

кедонски јазици. Првијот древен Македонски јазик има 
25 гласа и соодветни 25 букви на пишуване и искажуванје. 
Првијот јазик претставува слогови или секој слог е ком-
биниран од една согласна и една самогласна буква кој 
имат и своје посебно значеније. Тој прв и втори древ ни 
Македонски јазици се изградени по дејства и состојби на 
аурата Сончева, на манифестацијата на Светлината Бо-
жествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на древ-
ните Македонци верници по циклуси и генерации како 
зборот, говорот, јазикот или писмото, Светото Пис мо ка-
ко вечна состојба на површината на Земјата. 

Р, С, Д, В, К, Ф, З, Б, Л, Г, Ј, М, Н,
Х, Ж, Ш, Ц, Ч, П, Т, А, Е, И, О, У, 

1. РА - Сонцето
2. СА - Светлината
3. ДА - Денот светлината
4. ВА - Богот, Божественоста
5. КА - Возвишеноста
6. ФА - Зраченјето
7. ЗА - Зазореноста
8. БА - Земјата
9. ЛА - Лугјето, лјудноста
10. ГА - Големината
11. ЈА - Внатрешноста, аурата

12. МА - Моје, мојата
13. НА - Наша, нашето
14. ХА - Сегашноста
15. ЖА - Просторот
16. ША - Сојединенијето
17. ЦА - Центарот
18. ЧА - Челноста
19. ПА - Одново
20. ТА - Темнината
21. А - Врз, Над
22. Е - Е.., Еве,
23. И - И..,
24. О - О.., или Околу
25. У - Во

Вторијот древен Македонски фонетски, разговорен ја-
зик - е јазик говор, фонетски на веке изградени зборови 
и реченици со тије 25 гласа, звука со својте значенија 
првин на аурата Сончева. Со нејзиното имитирање и 
поддржавање и на аурите на верниците древни Ма-
кедонци по учението и начин на живеење по Религијата 
на Сонцето, која беше една единствена Македонска и 
Светска религија илјадници години. Вторијот древен 
Македонски фонетски, разговорен јазик е ист 95 отсто со 
современијот Македонски јазик или со книгата се прави 
тој голем историски чин на нивното поврзување кое е од 
непроценлива вредност. 

Во многу стари времинја, од најмалку 
20.000 години пред новата ера, Бож-
јите Синови или РАСАТА лугјето го 

создадоа СВЕТОТО ПИСМО, а самите се бе-
си се на рекуваа Синови и Кјерки на Сон-
цето или РА(СОНЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА 
(ТЕМ НИ НАТА), негативноста Земна. Бо ж -
јите Си нови и Кјерки се, пак, наследници 
на Бо говите или полубоговите, који како 
многу совршени физички и духовно се 
дојденци од други планети, на многу по-
напредни и совршени човеко подобни 
лугје. Бого вите и Божјите Синови и Кјерки 
сигурно имале претстава за климата на 
целата по вршина на планетата Земја и за-
тоа како најумерена за живеенје ја из-
брале кли мата на Балканскијот Полуос-
тров, каде што се населиле трајно, а тој 
по луостров во тије стари времинја и 
имал друга по голема географија со по ма-
ли моринја. Тука се наогјале тије нивни 
мит ски, многу стари градови на напредна 
цивилизација, каква што е Атлантида. Зна-
чи, многу ста рата Македонија постоји уш-
те пред по топот или во времето кога Бал-
канот бил многу голем, а Црното и Белото 
Море биле езера или биле многу мали ка-
ко моринја, уште тогаш таквата тери то ри-
ја на Балканот била територија на Маке-
до нија за времето на РАСАТА лугјето и 
нив ните тогашни наследници Македон-
ците. Во тоа време и климата била многу 
добра и растителнијот и животинскијот 
свет би ле многу побогати и разновидни и 

ВО (БОЖЕС ТВЕНАТА) ВЕ (БОЖЕС ТВЕНАТА)ВО (БОЖЕС ТВЕНАТА) ВЕ (БОЖЕС ТВЕНАТА)
ДО (СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над Т (ТЕМНИНАТА)ДО (СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над Т (ТЕМНИНАТА)

нуделе многу полесен и безгрижен жи-
вот, кој го олеснувала природата со бо гат-
ствата кои ги давала, а со тоа верниците 
биле по светени повекје на мудрости и ду-
ховни надградби отколку на работа. РА-
САТА лу г јето сами себе се нарекуваа Бож-
ји Си но ви, Синови и Кјерки на Сонцето 
или РА (СОНЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА 
(ТЕМ НИ НАТА), негативноста Земна, зашто 
тије бе ја тоа во физичка и духовна см ис-
ла. РА САТА лугјето имаа таква клетка во 
град бата на својето тело, која ја ап сор-
бирала сончевата Божествена светлина, 
енергија и се полнела нивната внатрешна 
аура и со тоа беја многу силно позитивни, 
ве сели, добри, без никакви негативни 
чув  ства, мисли, говори, движенја, со 
силно внатрешно позитивно зраченје. 
Фи    зички тије биле со раст мегју 2-3 метри 
и со големијот раст имале и голема аура 
по формата на телото, со млечно бела 
кожа, со светлоруси коси, со сини или 
зелени очи, широки очни гнезда, крупни 
очи, високо чело, правилен нос и такви 
биле сите: мажи, жени и деца. РАСАТА 
лугјето такви биле во текот на илјадници 
години, кога почнале крвно да се мешаат 
со Човечките синови, који се црнокожите 
на Земјата и који живееле само во 
Африка. Во текот на илјадници години 
настанале тије денешни мешавини на 
раси и разни народи. А тије РАСАТА лугје 
со текот на времето деградирале, и во 
денешно вре ме тије се со ист физички 

изглед и црти, но со помал раст и на 
пониско позитивно или негативно ниво 
на внатрешната аура. РАСАТА лугјето 
првенствено живеејкји на територијата 
на денешен Балкан, кој е таа многу стара 
Македонија, се предците на најстарите 
Македонци, који беја во својот физички 
изглед исти со РАСАТА, само век је 
подеградирани по настануванјето на 
мешанјето и мелезенјето со Човечките 
синови. РАСАТА лугјето се првенствено 
тије који биле носители на тоа сознание и 
начин на живеенје, које подоцна станува 
познато како ученје и начин на живеенје, 
које е Религијата на Сонцето. Боговите и 
Божјите Синови и Кјерки или РАСАТА 
лугјето, како многу совршени знаеле сè 
за природните закони и Божествената 
состојба на Сончевата аура и нејзиното 
големо значенје за планетата Земја. Тије 
го донеле појимот за Бога и Божес тве-
носта. Боговите и Божјите Синови и Кјер-
ки или РАСАТА лугјето го говореле СВЕ-
ТОТО ПИСМО или јазикот на аурата на 
Сончева на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на Бо-
жественоста нејзина и со нивните по-
знанства и високопозитивен начин на 
живеенје и Божествени тије го оставаат 
сознанијето које подоцна од новите на-
роди на мелези од Божјите Синови и од 
Човечките синови, кје се нарекува ученје 
и начин на живеенје по Религијата на Сон-
цето. А можеби од мудрото и долго на б-
лјудуванје на Сонцето на многу старите 
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Македонци дошле до таа наука, ученје и 
начин на живеенје кој го практикувале и 
нарекувале Религијата на Сонцето, које е 
стара и единствена религија македонска. 
РАСАТА лугјето и нивните наследници, 
многу старите Македонци, во текот на 
многу илјадници години, од територијата 
на денешен Балкан, кој е таа многу стара 
Македонија, постојано се раселувале по 
Светот и множејкји се и мешајкји се со 
други мелези создавале по место и време 
многу народи и држави, од који многу се 
изгубиле, некоји се преобразиле во дру-
ги народи. Денес многу народи имаат 
директно потекло од тије стари народи, 
создадени по ученијето и начин на жи-
веенје по Религијата на Сонцето. А некоји 
народи који постојат и денес се создавани 
подоцна, по напуштанјето на Религијата 
на Сонцето, како разни мешавини на 
лугје и јазици или се хибридни народи. 
Затоа и Македонија кје биде нарекувана, 
во времето на Религијата на Сонцето и по 
нејзиното напуштанје, Татковина на сите 
Народи со создаванјето на нови држави 
со непрекинато селенје по светот на 
РАСАТА лугјето и нивните наследници, 
ста рите Македонци од многу старата Ма-
кедонија. Таа стара единствена маке дон-
ска религија кје стане и единствена Св ет-
ска Религија на Сонцето, со које се соз-
даде и постоеше Светска Држава, Св ет-
ски Крал, кој беше секогаш Маке дон-
скијот Крал со титулите Крал на Крале-
вите и Богот Светски единствен. Како уче-
нје и начин на живеенје, Религијата на 
Сонцето во Македонија и во Светот кје 
постоји многу илјадници години, сè до 
нејзиното постепено напуштанје мегју 
3000-2000 години со физичкото наде ле-
ванје на Човечките синови, који се темно-
кожите и лугјето на физика без дух, ду-
ховност или Божественост во својите ау-
ри. По ученијето на Религијата на Сонцето 
се укажува дека Небескијот широк бес-
краен универзум, космос, е изграден од 
два поларитета СВЕТЛИНАТА - ПОЗИ ТИВ-
НОСТА (+) и од ТЕМНИНАТА -  НЕГАТИВ-
НОСТА (-). Астрономијата како наука ни 
укажува дека универзумот е составен од 
25 отсто СВЕТЛИНА и од 75 отсто ТЕМ НИ-
НА, или во универзумот доминира ТЕМ-
НИНАТА, негативноста, злото. Природата 
Земна и човечкијот организам е изграден 
од двата поларитета на постојенјето на 
СВЕТЛИНАТА - ПОЗИТИВНОСТА (+) и ТЕМ-
НИНАТА - НЕГАТИВНОСТА (-) во природата 
и во лугјето. По ученијето на Религијата 
на Сонцето се учи многу важната при род-
на состојба на сознанијето дека СВЕТ-
ЛИНАТА - ПОЗИТИВНОСТА (+) е твореч ка-
та, создавачката сила на животот Земен и 
на неговите услови и вредности, а ТЕМ-
НИНАТА - НЕГАТИВНОСТА (-) во природата 
и во лугјето е деградирачката, уништ у-
вачката сила на животот Земен и на не-
говите услови и вредности по место и 
време на постоенје на Земјата. Од тука и 
големото сознаније и практика на жи ве-

енје по ученијето и начин на живеенје по 
Религијата на Сонцето дека во човечкијот 
организам физиката е негативноста или 
делот од мајката Земја, а аурата или духот, 
духовноста, која е делот од таткото ВЕ 
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), е позитивноста, Бо-
жес твеноста во лугјето. Затоа и лугјето 
кога имаат начин на живот, кој е по духот, 
светлината, позитивноста со Божес тве-
носта во себе, се борци и творци, борци 
со негативноста во природата и во лу-
гјето по место и време на постоенје, твор-
ци, создавачи на услови на живот и не-
говите вредности. Лугјето који живејат по 
физиката без дух, аура или Божественост, 
позитивност во себе, се негативни и де-
градирачки, уништувачи на животот Зе-
мен и на неговите вредности, како ма-
теријалисти се само консуматори који не 
се борат и не творат. Единствената и гл ав-
ната причина за напуштанјето на уче ни-
јето и начин на живеенје по Религијата на 
Сонцето, како единствена Македонска и 
Светска Религија на Сонцето, е физич кото 
надвладеванје на Човечките синови, 
темнокожите или лугјето на физиката 
који се множеле повекје над Божјите 
синови или живејат по физиката, а не по 
духот, и који владејат и до денес со светот. 
Со напуштанјето на Религијата на Сон-
цето, доагјаат негативните водачи и се 
менуваат иминјата, титулите на народите. 
И во денешно време многу народи имаат 
нови иминја, но како етнос се зачувани и 
создадени во тије стари времинја на уче-
нијето и начин на живеенје по Религијата 
на Сонцето. Со создаванјето на Религијата 
на РА-Сонцето, РАСАТА лугјето и нивните 
наследници, античките Македонци во 
античка Македонија, го имале правилното 
природно сознаније и заклучок дека 
аурата Сончева или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
е најголемијот и вечен Земен БОРЕЦ, 
ТВОРЕЦ, ВОДАЧ и УЧИТЕЛ на создаванјето 
вечно, на процесот на животот Земен и 
неговите услови и вредности. РА-Сонцето 
да биде вечно и најголемијот Земен бо-
рец, творец, водач и учител на животот 
Земен и на неговите вредности, сè тоа го 
прави со својот израз и презентација по 
циклуси денски и годишни на површината 
на Земјата, со својите три основни при-
родни закони, завети, правила, принципи 
на постојенјето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА 
ДОМИНАЦИЈА, СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА 
ВОЗ ВИШЕНОСТ и ПРИНЦИПОТ на ЦЕН-
ТАРОТ. По ученијето и начин на живеенје 
по Религијата на Сонцето, старите древни 
антички Македонци верници го имале 
сознанијето дека за да ја имаат во себе 
БОЖЕСТВЕНОСТА како внатрешна аура 
во својето физичко тело, које е духот, ду-
ховноста и со совршеното тело и дух 
можат да бидат Земни мали РА-Сонца, со 
аурите нивни во улога на Земни БОРЦИ, 
ТВОРЦИ, ВОДАЧИ и УЧИТЕЛИ на животот 
Земен и неговите вредности во потполна 
имитација, поддржуванје и копиранје на 
сите дејства и состојби на ВЕ(БОГОТ и БО-
ЖЕСТВЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА) или на не-
говите три основни природни закони, за-
вети, правила, принципи вечни. Со ими-
тацијата на ВЕ(БОГОТ и на БОЖЕС ТВЕ-

НОСТА) РА(СОНЧЕВА), старите древни ан-
тички Македонци, во старата древна ан-
тичка Македонија, ги граделе својите вна-
трешни лични аури како РА-Сонца мали 
Земни во налик на аурата Сончева, со ис-
полнуванје на тије нејзини три важни при-
родни закони на постојенјето на СВЕТ-
ЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА, СВЕТ-
ЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ и ПР ИН -
ЦИПОТ на ЦЕНТАРОТ. Постигнувале  ви -
соко ниво на светлата позитивна ВОЗ-
ВИШЕНОСТ на светлината астрална Бо-
жествена во својата лична аура, со што се 
постигнувал совршен дух, на совршена 
физика, а на тоа позитивно ниво е и Бо-
рец, Творец, Водач и Учител на созда ван ј-
ето на услови и вредности на животот 
Земен по место и време на живеенје, по-
стоенје на површината на Земјата. Со из-
градбата на личната, светла, позитивна 
аура на верниците, по ученијето и начин 
на живеенје по Религијата на Сонцето, се 
граделе векје и повисоки позитивни ни-
воа на аурите Земни човечки на верни-
ците, који се семејната, колективната по 
место на живеенје и по место на работа, 
на народната и на светската по место и 
време на живеенје, постоенје на по вр-
шината на Земјата. Со големото сознаније 
за вечното и непроценливо значенје на 
аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА (СОН-
ЦЕ) за животот Земен е и Земната негова 
имитација, поддржуванје и почитуванје 
од страна на старите древни антички Ма-
кедонци верници, со што се родила и по-
стоела Религијата на Сонцето како ученје 
и начин на живеенје, нарекувана како 
ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО 
ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Живеејкји по 
тоа ученје и начин на живеенје по Ре-
лигијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕ ЛИ-
ГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРА-
ВАТА, СЛАВАТА, имитирајкји, поддр жу вај-
кји и почитувајкји го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
и говорејкји го јазикот на светлината ас-
трална Божествена или Светото Писмо, 
старите древни антички Македонци, во 
старата древна античка Македонија, се 
нарекувале себеси со религијозната со с-
тојба на која биле носители како ВЕР-
НИКОТ, ВЕРНИЦИТЕ. Со презентацијата 
на оваа книга се прави и спој на старијот 
Македонски јазик со современијот Ма-
кедонски јазик, кој е таа опстанала жива 
материја од тије стари времинја до денес 
и кое е од многу голема непроценлива 
вредност. Во денешно време современата 
македонска наука колку важни и големи 
откритија и да прави од старата Маке-
донија не се толку важни колку што е 
важноста да се открије старијот Маке-
донски јазик и се поврзе со современијот. 
Книгата е напишана согласно правилата 
на старијот древен антички Македонски 
јазик по кој еден глас фонетски се пишува и 
искажува со една буква или нема букви 
со два и повеке гласа. Текстовите ке бидат 
на современ македонски јазик, со ис клу-
чок на зборовите кој ги представуваме 
по вториот антички Македонски јазик, 
така како што се изградени во својата 
оригинална форма.


