
32  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  751 / 21.11.2008

СТАРИОТ ДРЕВЕН    АНТИЧКИСТАРИОТ ДРЕВЕН   
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

РА 
(СОНЦЕТО)

РА - Сонцето како ѕвезда, космичко 
тело. Фактичка состојба.

РЕ - Сонцето како субјект и објект во 
идејна замисла.

РИ - Сонцето во процес на зародиш 
и активирање.

РО - Сонцето во процес на воз не-
сување и возвишеност.

РУ - Сонцето во процес на пад од 
возвишеноста.

Р - Сонцето како ѕвезда, космичко 
тело. Фактичка состојба.

Во древна Македонија, древните 
Македонци, верници по учењето 
на религијата на Сонцето или по 

ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО 
ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА, по древниот 
македонски јазик, подоцна и светски 
јазик, кој е јазик на сончевата аура на 
Небото и на Земјата или Светото писмо, 
небеското космичко тело, кое е Сонцето 
со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како 
позитивност на Небото и на Земјата и ка-
ко дел од неа вграден и во аурите на лу-
ѓето, религијата на Сонцето ја наре ку-
вале со слогот РА-СОНЦЕТО. Зборот СОН-
ЦЕТО ја има религиозната состојба на 
сончевите аури и на луѓето по циклуси и 
генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на 
Небото и на Земјата и на Земјата за вер-
ниците, според која е изграден вториот 
стар македонски јазик во стара Маке-
донија, од старите Македонци, верници 
по јазикот на светлината астрална, Бо-
жес твена на сончевата аура. Тоа е СВЕ-
ТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв 
слогов македонски јазик и кој ја дефи-
нира состојбата и постоењето на СО 
(СВЕТЛИНАТА) Н(НАША) ЦЕ(ЦЕНТРАЛНА) 
над ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста, зло-
то во природата и во луѓето по место и 
по време на постоење на површината на 
Земјата за верниците според учењето на 
религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕ-
ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА, СЛАВАТА. 

РА-СОНЦЕТО како не беско и космичко 
тело, планета, е центар на својот или на 
нашиот Сончев систем или е центарот на 
тој систем во кој СОНЦЕТО е неподвижно, 
а околу него кружат по орбити познатите 
планети ка ко негови сопатници, сате ли-
ти од кој трета по оддалеченост е нашата 
планета Земја. Според учењето и начи-
нот на жи веење, по религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА, во 
древна Македонија, древните Маке дон ци, 
по тој првичен најстар јазик, е јазикот на 
Све тлината, на сончевата аура или СВЕ-
ТОТО ПИСМО. Сонцето го нарекувале РА, 
а со зборот СОНЦЕТО ја искажувале рели  -

гиозната состојба, која е СО(СВЕТЛИНАТА) 
Н(НАША) ЦЕ(ЦЕНТРАЛНА) над ТО (ТЕМ-
НИНАТА) или постоењето на принципот 
на центарот. Тој многу важен природен 
принцип, закон, правило, завет го со з-
дава РА-СОНЦЕТО, а верниците, антич-
ките Македонци, во античка Македонија, 
имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), според учењето и начинот 
на живеење по религијата на Сонцето, ја 
вградувале и биле носители на таа ре-
лигиозна состојба во своите земни чо-
веч ки аури: лични, семејни, колективни 
и на народната по место и по време на 
живеење. Верниците, како носители на 
таа многу важна религиозна состојба на 

СОНЦЕТО, постојано ја истакнувале и 
живееле со неа, постигнувајќи многу по-
зитивни резултати на вредности и ус-
лови на живот по место и по време на 
живеење и затоа постојано е изговаран 
тој збор за земните и човечките аури.

Така, зборот опстанал до денес како 
име и разбирање на РА како Сонце, а 
зборот РА веќе е заборавен како име на 
Сон цето. Со изградбата на многу  важни 
збо рови со РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р - СОНЦЕТО 
во стара Македонија, од многу старите 
Ма кедонци, таквите важни зборови оп-
ста нале по градба и значење и до денес, 
со што ни се укажува на РА, а како такви 
се од непроценлива вредност, зачувани 
до денес по својата форма, значење и 
жива употреба. Според учењето на ре-
лигијата на Сонцето или ВЕРАТА, вер ни-
ците учат дека со секој нов денски или 
годишен циклус на Сончевата аура, или 
на ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во небескиот и 
во земниот простор се реализираат не-
говите три вечни закони, правила и 
завети. Тоа се: постоењето на светлата 
позитивна ДОМИНАЦИЈА, светлата по-
зитивна ВОЗВИШЕНОСТ за денот и за 
годината и принципот на ЦЕНТАРОТ. Со 
остварувањето на овие циклусни при-
родни закони се создаваат процесите на 
силно, светло, позитивно, астрално Бо-
жествено зрачење со СВЕТЛИНАТА БО-
ЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на 
површината на Земјата. Со процесите на 
светлото позитивно зрачење почнуваат 
да се создаваат и процеси на борба и 
градење преку светлото позитивно воз-
вишување и возвишеност на СВЕТ ЛИ-
НАТА БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОН ЦЕ) на небескиот свод по место и 

по време на постоење над површината 
на Земјата.

Со процесите на борба по денски и 
годишни циклуси ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
ги има победите над земната негатив-
ност, ноќната темнина и зим ски от студ 
како непотребно зло на про цесите на 
живот на Земјата. Со процесите на борба 
и творење во денските и во годишните 
циклуси се создаваат пози тивните по-
лиња на совршенството, уба вината, вис-
тината, правдата, љубовта, добрината, 
совеста, свеста, честа, чес носта, чисто та-
та, достоинството, редот, мирот, мудрос-
та, радоста, веселоста, среќата, слобо-
дата, богатството, одго ворноста, дисци-

плината и многу други доблести и ус-
лови за живот. Со про цесите на творење 
во денските и во годишните циклуси се 
создаваат творби, дела, род, благодет како 
трајни естетски вредности на површи-
ната на Земјата. Со непрекинатите вечни 
денски и годишни циклуси на повто-
рување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во не-
бескиот и земниот про стор се остварува 
неговиот закон и правило на постоењето 
на сончевата светла позитивна ВОЗВИ-
ШЕНОСТ на не бото и над Земјата, со која 
се создаваат силни процеси на светлото 
позитивно зрачење по место и по време 
на по стоење на Земјата. Со процесите на 
силното позитивно зрачење почнуваат 
процесите на борба и создавање, а со 
нив и за постигнување естетски ре зул-
тати, услови и вредности за живот на 
Земјата на тоа Сончево, светло, пози-
тивно, астрално Божествено зрачење. 
Сè тоа е искажано со зборот, думата, 
писмото, јазикот, говорот на астралната 
Божествена светлина на сончевата аура.

Зборот РЕЧТА ја има религиозната со-
стојба на сончевите аури и на луѓето по 
циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на 
Земјата за верниците, според која е 
изграден  вториот стар македонски ја-
зик во стара Македонија, од старите Ма-
кедонци, верници по јазикот на свет-
лината астрална Божествена на сон че-
вата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Зем-
јата или стариот прв слогов македонски 
јазик и кој ги дефинира состојбата и 
постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) Ч(ЧЕЛНО) 
над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на површината на 
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Земјата за верниците според учењето на 
религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕ-
ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА, СЛАВАТА. Според учењето и 
начинот на живеење по религијата на 
Сонцето, РА - СОНЦЕТО со своите вечни 
непрекинати денски и годишни циклуси, 
со кои се изразува на површината на 
Земјата, со процесите на зрачење на 
светлина и топлина создава услови на 
живот и циклусно тие се причинители 
кои поттикнуваат раѓање и растење на 
нови форми на живот во растителниот и 
животинскиот свет, меѓу кој е и човекот. 
Зборот РАСТ ја има религиозната со с-

тојба на сончевите аури и на луѓето по 
циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на 
Земјата за верниците, според која е 
изграден  вториот стар македонски ја-
зик во стара Македонија, од старите Ма-
кедонци, верници по јазикот на ас трал-
ната светлина Божествена на сончевата 
аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата 
или стариот прв слогов македонски ја-
зик и кој ги дефинира состојбата и по-
стоењето на РА(СОНЧЕВАТА) С(СВЕТ ЛИ-
НА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по место 
и по време на постоење на површината 
на Земјата за верниците според учењето 
на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА, СЛАВАТА. Сите тие вечни, не-
прекинати процеси на создавањето на 
вредности на Земјата на РА - СОНЦЕТО 
со своите денски циклуси, се остваруваат 
на еден и ист позитивен начин, со по-
ниско или повисоко позитивно ниво и 
позитивни услови, процеси и вредности, 
кои се следат како резултати, а кои се 
содржани во значењето на зборот РЕ-
ДОТ. Зборот РЕДОТ ја има религиозната 
состојба на сончевите аури и на луѓето 
по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на 
Земјата за верниците, според која е 
изграден вториот стар македонски јазик 
во стара Македонија, од старите Ма ке-
донци, верници по јазикот на астралната 
светлина Божествена на сончевата аура.

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или 
стариот прв слогов македонски јазик и 
кој ги дефинира состојбата и постоењето 
на РЕ(СОНЦЕТО) ДО(СВЕТЛО ДНЕВНО) 

вечни денски и годишни циклуси, на 
Земјата на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДО-
МИНАЦИЈА на неговата СВЕТЛИНА БО-
ЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА Земна, 
старите древни антички Македонци, 
верници во старата Македонија, го пра-
веле РИТУАЛОТ свој човечки земен на 
СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на 
нивната внатрешна човечка СВЕТЛИНА 
БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА, чо-
вечка душевна и природна околу нив, по 
место и ПО време на живеење и по-
стоење на Земјата. Зборот РИТУАЛОТ ја 
има религиозната состојба по која е 
изграден во старата Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар македонски јазик и го искажува 
постоењето на РИ(СОНЦЕТО) над ТУ 
(ТЕМНИНАТА) А(ВРЗ) ЛО(ЛУГЈЕТО) над 
Т(ТЕМ НИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. По уче-
њето на религијата на Сонцето, кое е 
ВЕРАТА или имањето на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), античките 
Македонци, верници, го имитирле и го 
поддржувале во сите негови религиозни 
дејства и состојби на Небото и на Земјата 
и ја имале РЕЛИГИЈАТА како практика.

По тоа учење и начин на живеење тие 
постигнувале генерациски лични мак-
симално совршени физика и дух, кој е 
душа е аурата внатрешна, лична, сим-
болички нарекувана РА-Сонце. Со лич-
ните аури тие стари Македонци верници 
ги граделе и ги создавале повисоките 
позитивни нивоа на аурите: семејна, 
колективна по место на живеење и по 
место на работа, на народната, но и на 
светската, кои се налик на ВЕ(БОГОТ и на 
БОЖЕСТВЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА), сос тој-
ба со која поседуваат моќ на светло по-
зитивно астрално Божествено зрачење, 
поттикнувајќи процеси на борба и тво-
рештво, со што станувале потребните 
големи земни борци, творци, водачи и 
учители, така потребни во секое место и 
време на живеење. Зборот РЕЛИГИЈАТА 
ја има религиозната состојба на сон-
чевите аури и на луѓето по циклуси и по 
генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на 
Небото и на Земјата и на Земјата за вер-
ниците, според која е изграден  вториот 
стар македонски јазик во стара Маке-
донија, од старите Македонци верници 
по јазикот на астралната светлина Бо-
жествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕ-
ТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв 
слогов македонски јазик и кој ги де-
финира состојбата и постоењето на 
РЕ(СОНЦЕТО) ЛИ(ЛЈУДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) 
ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на површината на Земјата за верниците, 
според учењето на религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА.

над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на површината на 
Земјата за верниците, според учењето 
на религијата на Сонцето или ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА, СЛАВАТА. Со процесите на 
создавање, во денските и во годишните 
циклуси, РА-СОНЦЕТО создава творби, 
дела, род и благодет, како естетски вр-
едности на растителниот и животинскиот 
свет на кој му припаѓа и човекот. Ими-
тирајќи и поддржувајќи го РА-СОНЦЕТО 
според учењето и начинот на живеење 
по религијата на Сонцето, старите др ев-
ни антички Македонци, верници, ги гра-
деле, имале и биле носители на свои те 
земни светло позитивни аури: лични, 
семејни, колективни, како и на народ-
ната, како нивни сонца по место и по 
време на живеење. Со процесите на 
борење и творење во денските и во го-
дишните циклуси, верниците со своите 
аури: лични, семејни, колективни, како и 
со народната со победите над нега тив-
носта земна и човечка, ги создавале по-
зитивните полиња на своите аури на 
Земјата. Сите тие резултати значат не-
прекинат процес на живот на Земјата за 
верниците по место и по време на жи-
веење, постоење на површината на Зем-
јата. Тоа е постоењето на нивната ре-
лигиозна состојба на зборот РАБОТА. 
Збо рот РАБОТА ја има религиозната со-
стојба на сончевите аури и на луѓето по 
циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на 
Земјата за верниците, според која е 
изграден вториот стар македонски јазик 
во стара Македонија, од старите Ма ке-
донци верници по јазикот на астралната 
светлина Божествена на сончевата аура.

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или 
стариот прв слогов македонски јазик и 
кој ја дефинира состојбата и постоењето 
на РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНО) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во при-
родата и во луѓето по место и по време 
на постоење на површината на Земјата 
за верниците, според учењето на ре ли-
гијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИ ГИ-
ЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРА ВА-
ТА, СЛАВАТА. Со постоењето на при род-
ната наука и учењето на ВЕРАТА или на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМ НИ НА-
ТА), на старите древни антички Маке-
донци, верници во старата Македонија и 
верниците по Светот, го создале учењето 
и начинот на живеење на РЕЛИГИЈАТА, 
со што го имитирале и го поддржувале 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата во не-
говите три вечни основни закони, прин-
ципи, правила, завети на постоењето на 
1. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА; 
2. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ; 
3. ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. Ими ти-
рајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ), старите древни антички Маке-
донци во старата Македонија, во РИ-
ТУАЛОТ негов на постоење во неговите 


