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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

КА
(ВОЗВИШЕНОСТА)

КА - Возвишеноста Сончева Бо жес-
твена. Фактичка состојба.

КЕ - Возвишувањето Сончево Бо жес-
твено во идејна замисла. 

КИ - Возвишувањето Сончево Бо жес-
твено во процес на раѓање и зго ле му-
вање. 

КО - Возвишувањето Сончево Бо жес-
твено во процес на вознесување и воз-
вишеност.

КУ - Возвишувањето Сончево Бо жес-
твено во процес на пад од возви ше-
носта.

К - Возвишувањето Сончево Божес-
твено како стварност воопшто.

Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Ма-
кедонци верници, според уче ње-
то на Религијата на Сонцето, а тоа 

е ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар 
Македонски јазик, а подоцна и Светски 
јазик. Тоа е јазикот на Светлината Бо-
жествена на Сончевата аура или на ВЕ-
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тој јазик е СВЕТОТО 
ПИСМО на површината на Земјата во 
сите времиња. А таа, СВЕТЛИНА БОЖЕС-
ТВЕНА од Сончевата аура на Небото, 
кога е светло позитивно најактивна со 
процеси на светло позитивно зрачење 
во циклуси денски и годишни на по вр-
шината на Земјата, и вградена и над гра-
дена во човечката физика како аура во 
верниците стари Македонци ја наре-
кувале со слогот КА - ВОЗВИШЕНОСТА. 
ВОЗВИШЕНОСТА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ) над Земјата денес е во 12 часот, 
напладне, ВОЗВИШЕНОСТА над Земјата 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) годишна е на 
22 јуни во 12 часот, напладне. ВОЗВИ-
ШЕНОСТА на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА 
е и во аурите на верниците со секоја ге-
нерација на површината на Земјата, на 
одредено позитивно ниво, по место и 
по време на живеење и постоење. Со 
тие светло позитивни ВОЗВИШЕНИ аури, 
Сончеви и човечки, по циклуси и по 
генерации, се остваруваат и најсилни 
процеси на светло позитивно зрачење 
на површината на Земјата по место и по 
време на постоење. Со секоја нова го-
дина со вознесението, возвишува ње то 
напролет на Небесниот свод на Сон-
чевата аура ВОСКРЕСНУВА природата 
која цвета, се разлистува, се украсуваат 
растенијата со цветови и со листови, а 
подоцна и со плодови, како резултат на 
тоа позитивно зрачење. Значи, го има-
ме чинот на ВОСКРЕСЕНИЕТО на аурата 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со процесите 

на сè посилното светло позитивно зра-
чење, а со тоа и ВОСКРЕСЕНИЕТО на 
природата на Земјата, која со своите 
нови цветови и листови транспарентно 
воскреснува за нов животен циклус. 
Затоа и тој чин на будење на природата 
бил голема радост за верниците т.е. за 
старите Македонци, затоа што ќе има 
нов берикет и благодет, а со тоа и про-
должување на животот Земен со нови 
услови на живот и храна од кои се за-
висни, зависни од Сонцето и од Земната 
природа. Таа радост и одбележување 
на будењето на природата, верниците, 

или старите Македонци, во старата Ма-
кедонија го прославувале со обреди и 
ритуално во фиксен празник на 22 ап-
рил, ден кој е нарекуван ВОСКРЕ СЕ НИЕ-
ТО на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), а со тоа и 
на природата на Земјата. Тој празник, на 
ВОСКРЕСЕНИЕТО е постоењето на ВОЗ-
ВИШЕНАТА Светлина Божествена на ау-
рата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), а голе ми-
ната негова на површината на Земјата 
или величењето негово како ВЕЛИК 
ДЕН е многу важно за луѓето, или вер-
ниците, или уште популарно наре ку ва-
но ВЕЛИКДЕНОТ. Со зборот ВЕЛИК ДЕ-
НОТ се искажува постоењето на рели-
гиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија, по вториот стар 
Ма кедонски јазик и тоа е постоење на 
ВЕ(БОЖЕСТВЕНАТА) ЛИ(ЉУДСКА/човеч-
ка) К(ВОЗВИШЕНА) ДЕ(СВЕТЛИНА ДНЕВ-
НА) НО(НАША) е над Т(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење 
на површината на Земјата за верниците 
според учението на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Го-
дишната светло позитивна Божествена 
ВОЗВИШЕНОСТ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), на Небесниот свод над површината 
на Земјата е напладне, или во 12 часот 
на 22 јуни, кога е најголем денот. На 22 
јуни, со остварувањето на годишната, 
светло позитивна, астрална Божествена 
ВОЗВИШЕНОСТ се остварува и Голе ми-
ната на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над Небес-
ниот свод и над површината на Земјата. 

Тоа е голема радост за верниците, за ста-
рите Македонци, кои најмногу го про-
славувале. Тој празник на Годишното 
светло позитивно, астрално Божествено 
ВОЗВИШУВАЊЕ го искажувале со рели-
гиозните состојби кои се прават со про-
цесите на силното, светло позитивно 
ВОЗВИШЕНО зрачење. Неговите естет-
ски последици и вредности се наре-
кувани со постоењето Свети КРСТ, на 
ЦРКВАТА и на СВЕТА БОГОРОДИЦА или 
Големата Богородица, по системот на 
празници, по ПРАВАТА СЛАВАТА. Зборот 
КРСТ ја има религиозната состојба по 

која е изграден во старата Македонија, 
од старите Македонци верници, по вто-
риот стар Македонски јазик, и е пос-
тоењето на К(ВОЗВИШЕНАТА) Р(СОН-
ЧЕВА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА), 
негативноста, злото во природата и во 
луѓето на површината на Земјата. Збо-
рот ЦРКВАТА ја има религиозната сос-
тојба по која е изграден во старата Ма-
кедонија, од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски ја-
зик, и е постоењето на Ц(ЦЕНТРАЛНАТА) 
Р(СОНЧЕВА) К(ВОЗВИШЕНА) С(СВЕТЛИ-
НА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето на по-
вршината на Земјата. Со постоењето на 
светлата позитивна ВОЗВИШЕНОСТ де н-
ска и годишна на Небесниот свод, 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) го прикажува сво-
јот израз и пат над површината на Зем-
јата, кој се одвива по ТАКТОТ, ритамот 
на светло позитивно астрално Божес т-
вено одење, тоа се неговите стапки на 
растојание од една до друга возви ше-
ност денска и годишна, стапки кои ги 
нарекувале и имитирале верниците во 
постоењето на КРАЧКАТА, КОРАКОТ, ЧЕ-
КОРОТ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Зборот 
ТАКТОТ ја има религиозната состојба по 
која е изграден во старата Македонија 
од старите Македонци верници, по вто-
риот стар Македонски јазик и го иска-
жува постоењето на ТА(ТЕМНИНАТА) 
К(ВОЗВИШЕНОСТА) над ТО(ТЕМНИНАТА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Зборот 
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П Р О Д О Л Ж У В А

СТАРИОТ ДРЕВЕН    АНТИЧКИАНТИЧКИ  
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИК  ЈАЗИК

КРАЧКАТА ја има религиозната состојба 
по која е изграден во старата Маке до-
нија од старите Македонци верници, по 
вториот стар Македонски јазик и го 
искажува постоењето на К(ВОЗВИШЕ-
НОТО) РА(СОНЦЕ) Ч(ЧЕЛНО) КА(ВОЗВИ-
ШЕНОТО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негатив-
носта, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Зборот КОРАКОТ ја има рели-

гиозната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Маке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на КО(ВОЗВИШУВАЧКОТО) РА(СОНЦЕ) 
КО(ВОЗВИШУВАЧКОТО) над Т(ТЕМНИ НА-
ТА), негативноста, злото во природата и 
во луѓето по место и по време на пос-
тоење на Земјата. Зборот ЧЕКОРОТ 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 ЧЕ(ЧЕЛНОТО) КО(ВОЗВИ-
ШУВАЧКО) РА(СОНЦЕ) над Т(ТЕМНИ НА-
ТА), негативноста, злото во природата и 
во луѓето по место и по време на пос-
тоење на Земјата. Со процесите на свет-
ло позитивното, астрално Божествено 
зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во 
сво   јата највисока годишна ВОЗВИШЕ-
НОСТ, која е и Големината негова, се 
создаваат, на површината на Земјата, 
неговите високо позитивни полиња на 
постоењето на совршенството, убави-
ната, вистината, правдата, љубовта, до б-
рината, совеста, свеста, честа, чес нос та, 
чистината, редот, мирот, мудроста, ра-
доста, веселоста, среќата, слободата, 
богатството, одговорноста, дисципли-
ната, како и други естетски вредности и 
услови за живот на Земјата, како енер-
гија која е дел од внатрешната, пози тив-
на, астрална Божествена аура и енер -
гија на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Во веч-
ните циклуси и процеси на ВОЗВИ ШЕ-
НОТО светло позитивно, астрално Бо-

жес твено зрачење на аурата ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), во неговите денски и годиш-
ни ВОЗВИШЕНОСТИ, ја има својата свет-
ло позитивна состојба на постоењето 
на СТРАТЕГИЈАТА, ТАКТИКАТА и својот 
КАРАКТЕР на остварување на тие висо-
копозитивни, астрални Божествени сос-
тојби и циклусни резултати, по место и 
по време на Небото и на Земјата. Зборот 
СТРАТЕГИЈАТА ја има религиозната сос-
тојба по која е изграден во старата Ма-
кедонија од старите Македонци вер ни-
ци, по вториот стар Македонски ја зик 
и го искажува постоењето на С(СВЕТ-
ЛИНАТА) над Т(ТЕМНИНАТА) РА(СОН-
ЧЕВА) над ТЕ(ТЕМНИНАТА) ГИ(ГОЛЕМА) 
ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Зборот ТАКТИКАТА ја има ре-
лигиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Маке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на ТА(ТЕМНИНАТА) К(ВОЗВИШЕНОСТА) 
над ТИ(ТЕМНИНАТА) КА(ВОЗВИ ШЕНОС-
ТА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по мес-
то и по време на постоење на Земјата. 
Зборот КАРАКТЕРОТ ја има религиозната 
состојба по која е изграден во старата 
Македонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски ја зик 
и го искажува постоењето на КА(ВОЗ-
ВИШЕНОТО) РА(СОНЦЕ) К(ВОЗВИШЕ НО-
ТО) над ТЕ(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЦЕ) над 
Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Имити-
рајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), старите Македонци вер ни-
ци во старата Македонија, ги граделе 
своите аури: Лични, Семејни, Колек тив-
ни по место на живеење, Колективни и 
Народни по место на работа, и тие биле 
носители на своите слични Земни, рели-
гиозни дејства и состојби по СВЕТОТО 
ПИСМО. Како носители на СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА во аурите генерациски на 
верниците на Земјата, за различните ре-
лигиозни дејства, состојби и значења, 
тие ги употребувале истите зборови, во 
нивно искажување, и како такви се за-
чувани до ден денес, по форма, градба 
и значење, во современиот Македонски 
јазик, што е од голема и непроценлива 
вредност. ВОЗВИШЕНИТЕ аури на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) и на верниците по цик-
луси и генерации имале процеси на 
светло позитивното зрачење, со кое се 
создаваат процеси за борење и тво-
рење по место и по време на постоење 
над површината на Земјата. Со проце-
сите на борба ги има победите над 
негативноста во природата и во луѓето, 

а тоа се темнината ноќна и студот зим-
ски во природата и човечката душевна 
темнина на непросветлени души, кои се 
зло на процесите, условите и вреднос-
тите на животот на Земјата. Со про це-
сите на борба и творештво по цик луси 
и генерации се создаваат позитив ните 
полиња Сончевите аури и на ау рите на 
верниците на совршенството, убави на-
та, вистината, правдата, љу бов та, до б-
рината, совеста, свеста, честа, чес нос та, 
чистината, достоинството, доблеста, ре-
дот, мирот, мудроста, радоста, весе лос-
та, среќата, слободата, богатството, од-
говорноста, дисциплината и многу дру-
ги такви услови за живот. Со про цесите 
на создавање во денските и во го-
дишните циклуси, верниците ги оства-
руваат и ги добиваат своите творби, 
дела, род и благодет како естетски 
вредности на површината на Земјата. 
Сите тие процеси на светлото позитивно 
зрачење на Сончевата аура и на вер-
ниците по циклуси и генерации со СВЕТ-
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со создавањето 
на естетските позитивни полиња, усло-
ви и вредности на живот се зборот, 
думата, речта, писмото, јазикот, говорот 
на Сончевата аура и на аурите на вер-
ниците, луѓето, кое е вистинското СВЕ-
ТО ПИСМО на Земјата во сите нејзини 
времиња. Тој процес е нарекуван со 
зборовите КАЗВАТ, КАЖУВАТ, КАЖУ ВА-
ШЕ и други како состојби на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), вечно на површината на Зем  -
јата. Зборот КАЗВАТ ја има религиозната 
состојба по која е изграден во старата 
Македонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски ја зик 
и го искажува постоењето на КА(ВОЗ -
ВИШЕНАТА) З(ЗОРА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Зборот 
КАЖУВАТ 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 КА(ВОЗВИШЕ-
НАТА) ЖУ(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕ-
НОСТ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по мес-
то и по време на постоење на Земјата. 
Зборот КАЖУВАШЕ ја има религиозната 
состојба по која е изграден во старата 
Македонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски ја зик 
и го искажува постоењето на КА(ВОЗ-
ВИШЕНАТА) ЖУ(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕС-
ТВЕНОСТ) ШЕ(СОЕДИНУВАЧКА) над тем-
нината, негативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата.
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од авторот Атанас Пчеларски
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