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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ВА
(БОГОТ и 

БОЖЕСТВЕНОСТА)
ВА - Богот, Божествената Светлина 

Сончева астрална. Фактичка состојба.
ВЕ - Богот, Божествената Светлина 

Сончева астрална во идејна замисла 
во Сончевите аури, човечки и при род-
ни по место и по време.

ВИ - Богот, Божествената Светлина 
Сончева астрална во процес на раѓање 
и на зголемување.

ВО - Богот, Божествената Светлина 
Сончева астрална во процес на во зне-
сување и на возвишеност.

ВУ - Богот, Божествената Светлина 
Сончева астрална во процес на пад од 
возвишеноста.

В - Богот, Божествената Светлина 
Сончева астрална како стварност вооп-
што. Фактичка состојба.

Во стара Македонија, старите Ма-
кедонци верници според уче-
њето на Религијата на Сонцето, а 

тоа е ВЕРАТА го создале првиот слогов 
стар Македонски јазик, а подоцна и 
Светски јазик, јазикот на Светлината 
Божествена на Сончевата аура или на 
ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ). Тој јазик е СВЕ-
ТОТО ПИСМО на површината на Земјата 
во сите времиња, тоа е СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА видлива и невидлива, во 
циклуси: денски и го дишни на Сон че-
вата аура на Небото, во природата на 
Земјата и дел од неа е вграден во аурите 
на верниците, луѓето, кои ја нарекувале 
со слогот ВА - БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА. 
Со создавањето на тоа учење и начинот 
на живеење, кое е Религијата на Сон-
цето во стара Ма ке донија од старите 
Македонци верници и нивните предци, 
РАСАТА луѓето пред околу 20.000 го ди-
ни пред новата ера, и нејзиното раз-
несување по светот, се востанови и бе-
ше илјадници години Св етска Религија 
на Сонцето. Така, темата за БОГОТ, БО-
ЖЕСТВЕНОСТА се роди како сознание 
во Македонија и се разнесе по Светот, а 
како тема и сознание трае до ден денес. 
Универзумот, космичкиот простор и 
природата, Земна и Човекова, се из гра-
дени со двата поларитета на по стоење 
на ПОЗИТИВНОСТА (+) и на НЕ ГА ТИВ-
НОСТА (-), популарно и едноставно  на-
речени СВЕТЛИНАТА и ТЕМНИНАТА. На-
шата планета и мајка Земја нема свој 
источник на СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВ НО-
С ТА (+), истата ја добива од планетата 
СОН ЦЕ, како нејзин вечен источник на 
СВЕТ ЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+), од која 
се осветлува и се загрева, и се соз-

даваат потребните климатски услови на 
живот. Во таа моќна голема и вечна 
Сончева аура, на светлопозитивното 
астрално зра чење, се наоѓаат тој тип и 
вид на зраци наречени Божествени зра-
ци, кои не можат да се видат со обично 
човечко око. Како што не е видлива со 
обично човечко око Сончевата аура, 
така не е видлива и аурата на физичкото 
човечко тело или не се гледаат тие зра-
ци и енер гија како светлина: позитивна 
и астрал на, која е БОЖЕСТВЕНАТА све т-
лина, зра ци, енергија содржани на пла-
нетата Зем ја, во луѓето, во природата. 
Со своите вечни денски и годишни 

циклуси на из разување на Небесниот 
свод, купола и на површината на Зем-
јата ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) ја создава ре-
лигиозната сос тојба и дејство на 
постоење на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА 
ВО ЗВИШЕНОСТ денска, која е во 12 ча-
сот, напладне, и годишната во 12 часот 
на 22 јуни, напладне. Тие денски и го-
дишни СВЕТЛОПОЗИТИВНИ ВОЗВИ ШЕ-
НОСТИ се НЕГОВАТА ГОЛЕМИНА. Во тие 
рели гиозни состојби и дејства на соз-
дава њето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА 
ВОЗ ВИ ШЕНОСТ, како ГОЛЕМИНАТА во 
ден ски те и во годишните циклуси на ВЕ 
(БО ГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небесниот свод 
ку пола постојат најсилните светло пози-
тивни, астрални Божествени процеси 
на зрачењето на површината на Зем-
јата. Со тие процеси на силно, свет ло-
позитивно, астрално Божествено зра че-
ње на Не бесниот свод купола на ВЕ 
(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) на површината на 
Земјата се создаваат процеси на бо ре-
ње и на творење. Со процесот на бор-
бата се со здаваат религиозната состојба 
и дејство на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со 
светло по зи тивното, астрално Божес-
твено зрачење на борбата и на победата 
над Земната негативност, над ноќната 
темнина и зим скиот студ, како деструк-
тивни и униш тувачки сили на Земниот 
живот и не говите услови и вредности, 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Во процесот на творење е пос-
тоењето на религиозната состојба и деј-
ство на ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со свет-

лопо зитив но то, астрално Божествено 
зрачење, со што се создаваат и се 
раѓаат безброј естетски вредности на 
творби, дела, род и благодет во рас-
тителниот и жи во тинскиот свет, се со з-
даваат услови за живот кои делуваат 
творечки на Земниот живот, и неговите 
услови по место и по време на по-
стоење на Земјата. Со по стоењето на 
процесите на борење и на творење, на 
естетските вредности и резултати на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата како 
Голем и вечен Земен борец и творец, тој 
е пример за најголем и вечен на Земјата, 
и како таков е Водач и Учител на луѓето 

на Земјата, тој е пример како и какви 
треба да бидат верниците за да станат 
големи Борци, Творци, Во дачи и Учи-
тели во своето место и време на по-
стоење. Значи, сите тие најво зви шени 
денски и годишни светлопо зи тив ни, 
астрални Божествени нивоа на Не-
бесниот свод, купола на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) се Неговата ГОЛЕМИНА или 
см ислата, значењето и постоењето на 
БО ГОТ единствен Небесен и Земен, кој се 
манифестира транспарентно и видливо 
како Космички објект на небесниот 
свод. Со сите тие највозвишени денски 
и годишни светлопозитивни, астрални 
Божествени нивоа на Небесниот свод, 
купола на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), кои се 
Негова ГОЛЕМИНА, се создаваат нив-
ните позитивни полиња со процесите 
на светлопозитивното, астрално Божес-
твено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на површината на Земјата. Со тоа со-
здавање на естетските вредности како 
вредности и услови на живот по место 
и по време, по циклуси: денски и го-
дишни, е вградена естетски астралната 
Божес твена енергија на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) или смислата, значењето и по-
стоењето на БОЖЕСТВЕНОСТА Земна. И 
повторно, ќе напомнам, со цел да се 
сфатат и да се разберат правилно тие 
две состојби на постоењето на вечните 
денски и годиш ни циклуси на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), на светлопозитивното, ас-
трално Божес тве но ВОЗВИШУВАЊЕ на 
Небесниот свод, купола, дека во суш ти-
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ната е постоењето на БОГОТ како свет-
лопозитивно, Божес твено возвишено 
ниво над Земјата по вертикала. БО- 
ЖЕСТВЕНОСТА е светло позитивното, 
астрално Божествено поле на пози тив-
но зрачење на тоа ниво, по хори зон та-
ла на Небото и на Земјата на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), по место и по време на по-
стоење, по денски и годишни циклуси и 
вградување, надградување, постоење, 
преобразба и употреба на таа Негова 
БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, како енергија 
на Земјата. Затоа не е случајно што ан-
тичките Македонци верници, кои биле 

учени луѓе, лингвисти и кои фор мирале 
и граделе зборови според ја зикот на 
светлината на Сончевата аура или Све-
тото Писмо, според античкиот Маке до-
нски јазик. Зборот БОГОТ го из градиле 
со религиозната состојба на постоењето 
на БО(ЗЕМНАТА) ГО (ГО ЛЕМИНА) над 
Т(ТЕМНИНАТА) во која ни укажуваат на 
ГО(ГОЛЕМИНАТА) или на растот, воз-
вишеноста на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТ ЛИ-
НА по вертикала, по циклуси: денски и 
годишни, по место и по време на 
постоење на Земјата. Со зборот БО-
ЖЕСТВЕНОСТА со религиозната сос тој-
ба по која е изграден во стара Ма ке-
донија, од старите Македонци верници, 
по вториот стар Македонски јазик и таа 
ја искажува БО(ЗЕМНАТА) ЖЕ(ПРО-
СТОРНА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМ НИ-
НАТА) ВЕ (БО ЖЕСТВЕНАТА) НО(НАША) 
С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) со 
постоењето на ЖЕ(ПРОСТОРНАТА) свет-
лина, ни се ука жува на постоењето на 
просторот Не бесен и Земен, кој е ис-
полнет и во кој е распространета БО-
ЖЕСТВЕНАТА СВЕТ ЛИНА по хоро зон-
тала, по циклуси: де н ски и годишни, по 
место и по време на постоење на Зем-
јата. По учењето и на чинот на живеење 
по Религијата на Сонцето древните Ма-
кедонци верници, имитирајќи и поддр-
жувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во 
древната Македонија ги граделе своите 
аури Лични, Семејни, Ко лективни, како 
и Народната и биле но сители, ја имале 
во аурите човекови ре лигиозната со-

стојба на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА. 
ВЕРАТА како учење, и ВЕ (БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) како единствен стар, древен, 
антички Македонски и Светски Бог. 
Старото, древно, античко Маке дон ско и 
Светско учење и начинот на жи веење 
во тоа време популарно се на рекувало 
Религијата на Сонцето, или по јазикот 
на светлината Божествена на Сончевата 
аура, тоа е Светото Писмо, односно 
старите два, првиот и вториот Маке дон-
ски јазик, искажувани и пи шувани со 
ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРК ВАТА, СВЕТОТО 
ПИСМО, ПРАВАТА СЛА ВАТА, кои се те-
мелеле и постоеле врз основата на тие 
три основни вечни при родни Сон чеви 
закони на постоењето на СВ ЕТ ЛАТА 
ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА, СВЕТ ЛАТА 
ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ и ПРИН-
ЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. Зборот ВЕ РАТА од 
античка Македонија до денес, до со-
времена Македонија, има свои две ос-
новни важни значења. Како прво е ис-
кажувањето и разбирањето на зна че-
њето на зборот ВЕРАТА како состојби на 
убеденост во ВИСТИНАТА во која се ве-
рува. Другото значење е разбирањето и 
значењето на исповед на одредена 
религија на народ по место и по време 
на живеење. Тие две многу важни со с-
тојби на изразување и разбирање со 
зборот ВЕРАТА во денешниот современ 
Македонски јазик се многу важни и не 
се случајни, туку се плод на тоа чисто, 
здраво и илјадалетно паметење на 
Македонскиот народ. Со значењето и 
со постоењето на зборот ВЕРАТА се 
толкува убеденоста, верувањето во 
ВИСТИНАТА. Тоа е СВЕТЛИНАТА пози-
тивна, астрална, Божествена вечна во 
Сончевата аура и која создава вечно на 
Земјата, е останата како паметење од 
времето на Религијата на Сонцето на-
речена ВЕРАТА, од античка Македонија. 
Зборот ВИСТИНАТА ја има религиозната 
состојба на Сончевите аури по циклуси 
денски и годишни на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, според 
која е изграден вториот стар Маке-
донски јазик во стара Македонија, од 
старите Македонци верници по јазикот 
на светлината астрална Божествена на 
Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО 
на Земјата или стариот прв слогов Ма-
кедонски јазик и кој ги дефинира со с-
тојбата и постоењето на ВИ(БО ЖЕС Т-
ВЕНАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТИ(ТЕМ НИ-
НАТА) НА(НАША) над ТА(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 Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. 
Зборот ВЕРАТА ја има религиозната 
состојба на Сончевите аури по циклуси 

денски и годишни на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, според 
која е изграден вториот стар Маке-
донски јазик во стара Македонија, од 
старите Македонци верници по јазикот 
на светлината астрална Божествена на 
Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО 
на Земјата или стариот прв слогов Ма-
кедонски јазик и кој ја дефинира со с-
тојбата и постоењето на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), нега-
тив носта, 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. 
Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ (БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) старите древни Маке-
донци ги граделе своите лични вна т-
решни Божествени аури како мали 
зем ни симболични РА-Сонца, со кој би-
ле носители на Светлината Божес твена. 
Со зборот ВЕРНИКОТ тие ја искажувале 
религиозната состојба на која биле 
носители по место и по време на жи вее-
ње како ВЕ(БОЖЕСТВЕНОСТА) Р(СОН -
ЧЕВА) НИ(НАША) КО(ВОЗВИШУ ВАЧ КА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и луѓето по место и по 
време на постоење. По учењето и на-
чинот на живеење по Религијата на 
Сонцето, или на ВЕРАТА во старата Ма-
кедонија старите Македонци дошле до 
потреба за регистрација на денските и 
на годишните циклуси на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ). Со тие нивни точни мерења 
и регистрации на денските и на го диш-
ните циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА (СОН ЦЕ) 
се создал поимот, значењето  на зборот 
ВРЕМЕТО и на зборот КАЛЕН ДА РОТ за 
географската положба на старата Ма-
кедонија. Зборот ВРЕМЕТО ја има ре-
лигиозната состојба по која е из гра ден 
во старата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вто риот стар Ма-
кедонски јазик и го иска жува пос тое-
њето на В(БОЖЕСТВЕНОТО) РЕ (СО НЦЕ) 
МЕ(МОЈЕ) над ТО(ТЕМНИ НАТА), нега тив-
носта, злото во при ро дата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Зборот КАЛЕН ДАРОТ ја има 
религиозната состојба по која е из гра-
ден во старата Македонија од ста рите 
Македонци верници, по вто риот стар 
Македонски јазик и го ис кажува пос-
тоењето на КА(ВОЗ ВИ ШЕ НАТА) ЛЕ (ЉУД-
СКА/човечка) Н(НАША) ДА(СВЕТ ЛИНА 
ДНЕВНА) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМ НИ-
НАТА), негативноста, злото во при ро да-
та и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата.


