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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДА 
 (СВЕТЛИНАТА ДЕНОТ) 

ДА - Светлината дневна Сончева ка-
ко стварност. Фактичка состојба. 

ДЕ  - Светлината дневна Сончева во 
идејна замисла. 

ДИ  - Светлината дневна Сончева во 
процес на раѓање и зголемување.

ДО - Светлината дневна Сончева во 
процес на вознес, возвишување.

ДУ - Светлината дневна Сончева во 
процес на пад од возвишеноста. 

Д - Светлината дневна Сончева како 
стварност воопшто. Фактичка сос тојба.

Во  старата Македонија, старите
Ма    кедонци верници по учењето 
на Религијата на Сонцето, а тоа е 

ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар 
Македонски јазик, а подоцна и светски 
јазик - јазикот на Светлината Божес тве-
на на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ). Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на по-
вршината на Земјата на сите времиња, 
таа Светлина Божествена, видлива и не-
видлива како позитивност на Сончевата 
аура на Небото и на Земјата, во денски 
циклуси ја нарекувале со слогот ДА-
ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА. ДА-ДЕНОТ СВЕТ-
ЛИНАТА или СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА е пе-
риод кога се осветлува површината на 
Земјата со нејзиното движење околу 
сво јата оска, која постојано е изложена 
кон страната на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и 
има присуство на неговата СВЕТЛИНА, 
Обична и Божествена на површината 
на Земјата. Со присуството во ДНЕВ НИ-
ОТ циклус на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, 
која доминира на површината на Зем-
јата, античките Македонци верници 
при кажувале дека тоа е личната страна 
на Земјата, а кога е отсутна и настапува 
ноќта, го нарекувале грбот на повр ши-
ната на Земјата и повторно има до ми-
нација на ТЕМНИНАТА како природна 
негативност, на непотребно зло и про-
тивник на животот Земен, на неговите 
услови и вредности. Зборот ДЕНОТ jа 
има религиозната состојба по која е 
изграден во стара Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на ДЕ(ДНЕВНАТА СВЕТ ЛИ-
НА) НО(НАША) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-
тивноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и време на постоење на 
Земјата. На 22 јуни во 12 часот е нај го-
лемото годишно, светлопозитивно ас-
трално Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небесниот 
свод, куполата над површината на Зем-

јата, кога и ДЕНОТ ја достигнува својата 
максимална големина во времетраење. 
Со таа најголема светлопозитивна ВОЗ-
ВИШЕНОСТ на Небескиот свод, купо-
лата ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) го има и нај-
силното светлопозитивно зрачење со 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на повр ши-
ната на Земјата. По учењето и начинот 
на живеење според Религијата на Сон-
цето ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е таткото кој 
со своите вечни денски и годишни цик-
луси на површината на Земјата, а тоа е 
мајката, ја осветлува и загрева или ја 
оплодува со својата СВЕТЛИНА БОЖЕС Т-
ВЕНА и создава климатски услови за 

тоење, античките Македонци го наре-
кувале тој временски период, период 
на доминација на СВЕТЛИНАТА Бо жест-
вена на Сончевите аури и на вер ниците 
над ТЕМНИНАТА, над негатив носта, зло-
то во природата и во луѓето со збо-
ровите ДРЕВНАТА, ДРЕВНОСТА и други 
слични зборови. Зборот ДРЕВ НА ТА ја 
има религиозната состојба по која е 
изграден во стара Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на Д(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) 
РЕ(СОНЧЕВА) В(БОЖЕСТВЕНА) НА(НА-
ША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 

живот и за сите други вредности на род и 
благодет, потребни за животните цик-
луси и процеси во растителниот и во 
животинскиот свет, каде припаѓа и чо-
векот. Со тоа ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е веч-
ната и единствена, позитивна прво при-
чина на сите циклуси, процеси, услови 
и вредности на животот Земен или е  
ДИКТАТОРОТ нивен со ДИКТАТУРАТА 
сво ја вечна, високопозитивна на повр-
шината на Земјата. Зборот ДИКТАТОРОТ 
ја има религиозната состојба по која е 
изграден во стара Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на ДИ(ДНЕВНАТА СВЕТ ЛИ-
НА) К(ВОЗВИШЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) 
над ТО(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЧЕВА) над 
Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и време 
на постоење на Земјата. Зборот ДИК-
ТАТУРАТА ја има религиозната состојба 
по која е изграден во старата Маке-
донија од старите Македонци верници, 
по вториот стар Македонски јазик и го 
искажува постоењето на ДИ(ДНЕВНАТА 
СВЕТЛИНА) К(ВОЗВИШЕНА) над ТА (ТЕМ-
НИНАТА) над ТУ(ТЕМНИНАТА) РА(СОН-
ЧЕВА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негатив нос-
та, злото во природата и во луѓето по 
место и по време на постоење на 
Земјата. Со создавањето на учењето и 
начинот на живеење на Религијата на 
Сонцето во античка Македонија со по-
веќе илјади години на нејзиното пос-

злото во природата и во луѓето по мес-
то и по време на постоење на Земјата. 
Зборот ДРЕВНОСТА 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 ја-
зик во стара Македонија, од старите 
Македонци верници по јазикот на св ет-
лината астрална Божествена на Сон-
чевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на 
Земјата или стариот прв слогов Маке-
донски јазик и кој ја дефинира состој-
бата и постоењето на Д(ДНЕВНАТА СВ ЕТ-
ЛИНА) РЕ(СОНЧЕВА) В(БОЖЕСТВЕНА) 
НО(НАША) С(СВЕТЛИНАТА) 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 Рели-
гијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИ-
ГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРА-
ВАТА СЛАВАТА. Со процесите на свет-
лото, позитивно зрачење се создаваат 
процеси на борба и творештво со свет-
лото позитивно возвишување и воз-
вишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на небесниот 
свод, по место и време на постоење над 
површината на Земјата. Со процесите 
на борба по денски и годишни циклуси 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) постигнува по бе-
ди над земната негативност. Тоа е тем-
нината ноќна и студот зимски како не-
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потребно зло на процесите на живот на 
Земјата. Со процесите на борба и тво-
рештво во денските и годишните цик-
луси се создаваат и позитивните по-
лиња на совршенство, убавина, вис ти-
на, правда, љубов, добрина, совест, 
свест, чест, чесност, чистина, достои н-
ство, доблест, ред, мир, мудрост, радост, 
веселост, среќа, слобода, богатство, од-
говорност, дисциплина и многу други 
такви вредности и норми на живот. Со 
процесите на создавање, во денските 
и годишните циклуси, се остваруваат 
твор би, дела, род и благодет како ес тет-

деле своите генерациски аури Лич ни, 
Семејни, Колективни и Народната со 
вградувањето на трите негови вечни 
закони, правила и завети на постоењето 
на светлопозитивната ДОМИНАЦИЈА, 
светлопозитивната ВОЗВИШЕНОСТ и 
Принципот на ЦЕНТАРОТ. За да опстојат 
сите позитивни аури и нивоа кои се 
изградени со постоење на високо по-
зитивни односи се јавила потребата од 
постоење на Водачи на светлината, кои 
ќе ги водат аурите по патот на свет-
лината, позитивноста или вистината, со 
што треба да се постигнат потребните, 
веќе позитивни полиња и многу други 
вредности и норми на живот по место и 
по време на постоење. Сите аури на 
верниците Лични, Семејни, Колективни 
имале постојана потреба од соработка 
меѓу себе и остварување високи, свет-
ли, позитивни односи, како и потреба 
од светло и позитивно сплотување во 
извршувањето на различни потребни 
обврски за создавање различни вред-
ности од јавен интерес по место и по 
време на живеење. Со создавањето на 
блиски позитивни односи на аурите од 
различни нивоа и резултатите од сè тоа 
како вредности и услови на живот во 
духовната поврзаност на еден и ист 
јазик се создавала Народната аура по 
место и по време на живеење на повр-
шината на Земјата. Со создавањето на 
Народната аура од древните Македон-
ци верници во древната Македонија 
се со здала и потребата од постојана 
спло теност на сите нејзини помали, по-
зи тивни нивоа, како аури Лични, Се-
мејни, Колективни, а се јавила и потреба 
од создавање и одржување на високо-
по зитивни и чисти односи меѓу нив. По-
требата од одржување на нивното ви-
соко, позитивно единство во спло те-
ност, потребата од заеднички напори 
за борба и творештво за постигнување 
поголеми и трајни победи над нега тив-
носта во природата и во луѓето, соз-
давање на творби, дела, род и благодет 
за своите и за идните генерации на 
верници. Од сите позитивни потреби на 
верниците се создала Народната аура 
која требало да се раководи според 
систем на позитивни вредности обе ди-
нети во еден центар и ставени на едно 
високопозитивно место. Според уче ње-
то и начинот на живеење на Религијата 
на Сонцето, од таа потреба се родила 
ДРЖАВАТА како систем на позитивни 
вредности и како управување на На-
родната аура. Зборот ДРЖАВАТА 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 верниците, спо-

ред која е изграден вториот стар Ма-
кедонски јазик во стара Македонија, 
од старите Македонци. Тоа е СВЕТОТО 
ПИСМО на Земјата или стариот прв сло-
гов Македонски јазик и кој ја дефинира 
состојбата и постоењето на Д(ДНЕВНАТА 
СВЕТЛИНА) Р(СОНЧЕВА) ЖА(ПРО СТОР-
НА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над ТА(ТЕМ НИ-
НАТА), негативноста, злото во приро-
дата и во луѓето по место и време на 
постоење на површината на Земјата за 
верниците според учењето на Рели-
гијата на Сонцето.  Како што ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) ги има процесите на светло-
позитивното зрачење со својата аура 
во небесниот и земниот простор, така и 
Народната аура како највисоко, светло, 
позитивно ниво ги има најсилните про-
цеси на светлопозитивното зрачење на 
земниот простор во своето место и вре-
ме на постоење на површината на Зем-
јата. Затоа, тој непрекинат процес на 
свет лопозитивното зрачење на Народ-
ната аура во своето место и време на 
постоење е наречен ДРЖАВАТА, според 
Светото писмо и со него се искажува 
религиозната состојба на постоење на 
Д(СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА) Р(СОНЧЕВА) 
ЖА(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над 
ТА(ТЕМНИНАТА), над негативноста, зло-
то во природата и во луѓето по место и 
време на постоење. Со своите вечни, 
непрекинати денски и годишни цик лу-
си, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) првостепено 
ја создава ДРЖАВАТА како религиозна 
состојба на Небото и на Земјата со своја 
аура. Имитирајќи и поддржувајќи го 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите, древни, 
антички Македонци во старата, древна, 
античка Македонија ја создавале, сим-
болично, истата религиозната состојба 
со Народната аура и симболично ја на-
рекувале со истиот збор и рели гиоз-
ната состојба на ДРЖАВАТА на вер ни-
ците на Земјата. За раководењето на 
Народната аура од истата, по системот 
на ОЛИМПОТ, транспарентно и јавно 
се избирале физички и духовно најсо вр-
шените верници, односно верник или 
верничка, со лична, внатрешна, ас трал-
на, светлопозитивна, највозвишена ау-
ра за Водач на светлината, кој е Водач 
на Народната аура или на Државата со 
титулата КРАЛОТ. Зборот КРАЛОТ ја има 
религиозната состојба по која е из гра-
ден во старата Македонија од старите 
Македонци верници, по вториот стар 
Македонски јазик и го искажува постое-
њето на К(ВОЗВИШЕНОТО) РА(СОНЦЕ) 
ЛО(ЉУДСКО) над Т(ТЕМНИНАТА), не га-
тивноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење 
на Земјата.

ски вредности на површината на Зем-
јата. Процесите на силното позитивно 
зрачење овозможуваат создавање про-
цеси на борба и творештво, а со нив и 
естетски резултати, услови и вредности 
на вечните процеси на живот на Земјата 
на Сончевото зрачење. Тоа е изразено 
во зборот, јазикот, говорот, речта, пис-
мото на астралната Божествена свет-
лина на Сончевата аура. Тоа е вистин-
ското СВЕТО ПИСМО, кое ги вклучува 
религиозните дејства, состојби и зна-
чење на зборот ДУМАТА. Зборот ДУ-
МАТА 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 
верниците, според која е изграден вто-
риот стар Македонски јазик во стара 
Македонија, од старите Македонци вер-
ници по јазикот на светлината астрална 
Божествена на Сончевата аура. Тоа е 
СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или ста-
риот прв слогов Македонски јазик и кој 
ја дефинира состојбата и постоењето 
на ДУ(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) МА(МОЈА) 
над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, зло-
то во природата и во луѓето по место и 
време на постоење на површината на 
Земјата за верниците според учењето 
на Религијата на Сонцето. Во античка 
Македонија античките Македонци вер-
ници по учењето на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА го имитирале и го под-
држувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и ги гра-


