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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ФА

 (ЗРАЧЕЊЕТО)
ФА - Зрачењето Сончево Божес тве-

но. Фактичка состојба.
ФЕ - Зрачењето Сончево Божествено 

во идејна замисла.
ФИ - Зрачењето Сончево Божествено 

во процес на раѓање и зголемување.
ФО - Зрачењето Сончево Божествено 

во процес на вознесување и воз ви ше-
ност.

ФУ - Зрачењето Сончево Божествено 
во процес на пад од возвишеноста.

Ф - Зрачењето Сончево Божествено 
како стварност воопшто. Фактичка со с-
тојба.

Во старата Македонија, старите 
Македонци верници според уче-
њето на Религијата на Сонцето, а 

тоа е ВЕРАТА го создале првиот слогов, 
стар Македонски јазик, кој подоцна е 
прифатен и како Светски јазик. Тоа е 
јазикот на Светлината Божествена на 
Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ), тоа е СВЕТОТО ПИСМО на по-
вршината на Земјата во сите времиња. 
Таа, СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Сон-
чевата аура на Земјата ја има вградено и 
во аурите на верниците, на луѓето, и тие 
Сончеви аури и човекови имаат, пак, 
процеси на ЗРАЧЕЊЕ по циклуси и по 
генерации, по место и по време на 
постоење на површината на Земјата, 
процеси кои верниците ги нарекувале 
по првиот слогов, стар Македонски ја-
зик со слогот ФА - ЗРАЧЕЊЕТО. Зборот 
ЗРАЧЕЊЕТО 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 З(ЗОРАТА) РА (СОН-
ЧЕВА) ЧЕ(ЧЕЛНА) Н(НАША) ЈЕ(ВНА ТРЕШ-
НА) над ТО(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. ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), 
со почетокот на својот вечен, денски 
цик лус, со првите свои ЗРАЦИ на ис-
точниот хоризонт го прави својот прв и 
основен закон, принцип, правило, завет 
на светло позитивната доминација над 
ТА(ТЕМНИНАТА) ноќна. Тоа всушност е 
негативноста на површината на Земјата 
како непотребно зло, затоа што е про-
тивник на процесите и на условите за 
живот на Земјата. Аурата на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) е голема, моќна, вечна и по-
стојано ЗРАЧИ во Вселената, а на повр-
шината на Земјата се изразува светејќи, 
ЗРАЧЕЈЌИ, во циклуси денски и годишни 
со кружните циклусни движења на Зем-

јата околу својата оска и околу Сонцето. 
Со првите утрински ЗРАЦИ во темнината 
ноќна, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) навлегува 
во темнината и го разредува, изместува. 
Со својата зора на источниот хоризонт 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со неговите свет-
ло позитивни ЗРАЦИ е основата, по че-
токот, причината за сите позитивни Зе м-
ни услови, преобразби, резултати на 
живот, во сите негови облици и форми, 
па затоа Сончевата аура е наречена 
ЧЕЛНОСТА. Во зборот ЗРАЧАТ, таа е веч-
но водечка на тие позитивни Земни про-
цеси кои ги создава. Со завршувањето 
на реализацијата на ЗОРАТА, на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ), на источниот хоризонт 

како почетна, светло позитивна доми-
нација на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕС Т-
ВЕНА, со тој чин, со религиозното деј-
ство и состојба на неговиот ЗРАК кој оди 
во повисока светло позитивна доми-
нација на Небесниот свод, со ВОЗВИШУ-
ВАЊЕТО Сончево на Небото го имаме 
религиозното дејство и состојба на ЗРА-
КОТ. Тоа е состојба на З(ЗАЗОРЕНОСТА) 
РА(СОНЧЕВА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над 
Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста на Зем-
јата. Со возвишувањето се зголемува ја-
чината на светло позитивното зрачење 
и има процеси на светло позитивно при-
влекување и СОЕДИНУВАЊЕ на формите 
на живот на Земјата. Соединувањето се 
реализира во текот на циклусот денски 
или годишен од Сончевата аура на ЗРА-
ЧЕЊЕ или го има религиозното дејство, 
состојба и значење на зборот ЗРАЧЕШЕ 
кое е З(ЗАЗОРЕНОТО) РА(СОНЦЕ) ЧЕ(ЧЕ Л-
НО) ШЕ(СОЕДИНУВАЧКО). Сончевото кос-
мичко, физичко и небеско тело ја има 
вградено во себе и Сончевата аура, веч-
но светлечка, таа е ВНАТРЕ, во него, со 
секој нов, денски циклус во изгревот на 
источниот хоризонт. Сончевата аура е 
една видлива форма на светлечка топка, 
гледана од површината на Земјата, ви-
зуелно се гледа дека излегува од ТЕМ-
НИНАТА ноќна како некоја ВНА ТРЕШ-
НОСТ, па оттука, по тоа религиозно деј-
ство и состојба е формиран зборот ЗРА-
ЧЕЊЕТО или постоењето на З(ЗАЗО РЕ-
НОСТА) РА(СОНЧЕВА) ЧЕ(ЧЕЛНА) Н(НА-
ША) ЈЕ(ВНАТРЕШНА) над ТО(ТЕМНИНАТА), 
над мракот, негативноста Земна. Со 
вечниот чин на ЗОРАТА или постоењето 
на религиозното дејство и состојба на 

ЗО(ЗАЗОРЕНОТО) РА(СОНЦЕ) над ТА (ТЕМ-
НИНАТА), над мракот ноќен, како не га-
тивност Земна, се означува вечниот по-
четок на сите услови и форми на живот, 
на сите преобразби и позитивни ре зул-
тати на Земјата т.е. тоа е основата, прин-
ципот на појавата на ВЕ(БОГОТ) РА (СОН-
ЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), мракот, нега-
тивноста Земна или е вечен ИЗВОРОТ на 
животот Земен. Зборот ИЗВОРОТ ја има 
религиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија, од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на И(И...,) З(ЗОРАТА) ВО(БОЖЕСТВЕНА) 
РА(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-

тивноста, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на Зем-
јата. Со вечните процеси на ЗРАЧЕЊЕТО 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во денски и 
годишни циклуси, со неговиот голем и 
моќен спектар на зраци во кој е и 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА се создаваат 
процеси за борба и творештво по место 
и по време на површината на Земјата. Со 
процесите на борба ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), со секој нов, денски и годишен цик-
лус постигнува големи и високи победи 
над негативноста Земна, над ТЕМ НИ НА-
ТА, мракот ноќен и студот зимски, кои 
се вечни противници на процесите на 
живот на Земјата. Тие ги разурнуваат и 
уништуваат неговите услови, форми, 
вр едности и резултати, исцрпувајќи ја 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА или Сонче-
вата енергија, вградена во нив. Со цик лу-
сите и процесите на светло позитивното 
ЗРА ЧЕЊЕ на површината на Земјата, ВЕ 
(БО ГОТ) РА(СОНЦЕ) поттикнува процеси 
на творештво, создавање, со секој нов, 
де нски и годишен циклус, на големи и 
непроценливи творби, дела, род и бла-
годет, климатски услови, вредности и 
резултати на живот, кои ги создава со 
естетското вградување на својата Сон-
чева енергија или на СВЕТЛИНАТА БО-
ЖЕСТВЕНА. Со секој денски и годишен 
циклус на реализација, на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), на површината на Земјата се 
постигнува неговото најголемо светло 
позитивно ВОЗВИШУВАЊЕ на Небесниот 
свод, купола, кое како денско е во 12 
часот, напладне, и годишно на 22 јуни, во 
12 часот. Тогаш тој реализиран циклус, 
има најсилно светло позитивно ЗРАЧЕЊЕ 
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П Р О Д О Л Ж У В А

СТАРИОТ ДРЕВЕН    АНТИЧКИАНТИЧКИ  
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИК  ЈАЗИК

По книгата "Религија на сонцето, 
првиот и вториот антички 
македонски јазик - Светото писмо" 
од авторот Атанас Пчеларски
Контакт: 
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,  
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

на површината на Земјата, па затоа со 
тоа постигнување се остваруваат и нај-
големите естетски вредности и резул-
тати, победи и творби по место и по 
време на постоење. Сите тие создадени 
естетски вредности и резултати на по-
беди и на творби, на површината на 
Земјата со светло позитивното ЗРАЧЕЊЕ, 
по денски и по годишни циклуси, на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), се трагата испи-

шана со неговата вградена енергија на 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Таа претста-
вува поим, разбирање и назив за СВЕ-
ТОТО ПИСМО, тоа се јазикот на Сон че-
вата аура од времето на Религијата на 
Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, 
ЦРК ВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА 
СЛА ВА во старата Македонија, кое го 
упо требувале старите Македонци по ста-
риот Македонски јазик. Со реализи ра-
њето на своите вечни, денски и годишни 
циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на 
површината на Земјата, сите негови 
естетски услови, вредности и резултати 
на живот се негова трага: како Светото 
Писмо и сите создадени светло пози-
тивни религиозни дејства и состојби, со 
својата значајност, се градени и иска-
жувани по нив и им се придавале таа 
мисла и смисла на соодветното значење. 
На тој начин се градел стариот Маке-
донски јазик како јазик на Сончевата 
аура, па оттука таа втора и значајна 
смисла на тој СВЕТ ЈАЗИК популарно 
наречен СВЕТОТО ПИСМО. Затоа, низ 
сите зборови, поделени на слогови, кои 
ги претставувам, зборови со кои се ис-
кажуваат соодветните светло позитивни, 
религиозни дејства и состојби, по кои се 
изградени, кодирани во старата Ма ке-
донија, од старите Македонци го иска-
жувам и говорам тој СВЕТ ЈАЗИК или 
СВЕТОТО ПИСМО на Сончевата аура. Тоа 
е тој прв, слогов јазик по кој е изграден 
вториот стар, древен антички Маке дон-
ски јазик. Тој ќе стане и единствен Свет-
ски јазик со создавањето на Светската 
Религија на Сонцето, а подоцна ќе биде 
основа на сите светски јазици. Според 

учењето и начинот на живеење по Ре-
лигијата на Сонцето аурата на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, чо-
вечките аури на верниците, Лични, Се-
мејни и Колективни, и Народната на 
Земјата, во своите светло позитивни 
возвишувања, циклусни и генерациски 
по место и по време на постоење, имаат 
позитивно ниво и процеси на светло 
позитивно ЗРАЧЕЊЕ со кои ги создаваат 
религиозните состојби и значења на 
зборовите ФАКТ, ФАКТОРОТ. Зборот 
ФАКТ ја има религиозната состојба по 
која е изграден во старата Македонија 
од старите Македонци верници, по 
вто риот стар Македонски јазик и го ис-
ка жува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) 
К(ВОЗВИШЕНО) над Т(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење на 
Земјата. Зборот ФАКТОРОТ ја има ре ли-
гиозната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Ма ке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) К(ВОЗВИШЕНО) над 
ТО(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЧЕВО) над Т 
(ТЕМ НИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. По уче-
њето и начинот на живеење, според Ре-
лигијата на Сонцето, аурата на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, ау-
рите човечки на верниците: Лични, Се-
меј ни, Колективни и Народната на Зем-
јата, со своите Возвишени аури по цик-
луси и генерации, создаваат процеси на 
силно светло позитивно астрално Божес-
твено ЗРАЧЕЊЕ на тие позитивни нивоа, 
кои ги имаат по место и по време на 
постоење. Со процесите на светло по-
зитивното астрално Божествено ЗРАЧЕ-
ЊЕ се создаваат процесите за борба со 
негативноста во природата и во луѓето и 
нејзината победа, се создаваат процеси 
на творештво и создавање услови за 
живот, творби, дела, род и благодет, како 
вредности. Така, Сончевите аури и чо-
вечки на верниците, по циклуси и по 
генерации се потребните борци, творци, 
водачи и учители по место и по време на 
постоење и на живеење на површината 
на Земјата. Со други зборови, тие ги со з-
дале религиозните состојби и значења 
на зборовите ФИРМАТА, ФАРМАТА, ФА-
БРИКАТА. Зборот ФИРМАТА ја има ре ли-
гиозната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Ма ке-
донци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на ФИ(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МО-
ЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по место 
и по време на постоење на Земјата. 
Зборот ФАРМАТА ја има религиозната 
состојба по која е изграден во старата 
Македонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски јазик 
и го искажува постоењето на ФА(ЗРА-

ЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА 
(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
при родата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Зборот 
ФАБРИКАТА ја има религиозната со стој-
ба по која е изграден во старата Ма ке-
донија од старите Македонци верници, 
по вториот стар Македонски јазик и го 
искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) 
Б(ЗЕМНО) РИ(СОНЧЕВО) КА(ВОЗВИШЕНО) 
над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Со про-
цесите на светло позитивно астрално 
Божествено ЗРАЧЕЊЕ се создаваат про-
цесите за борба со негативноста во при-
родата и во луѓето, процеси за победа и 
за творештво, создавање на услови за 
живот, на творби, дела, род и благодет, 
како вредности. Сончевите аури и чо-
вечки на верниците, по циклуси и ге не-
рации, биле потребните борци, творци, 
водачи и учители по место и по време на 
постоење и на живеење на површината 
на Земјата, или ги создавале рели гиоз-
ните состојби и значења на зборовите 
ФОРМАТА, ФОРМУЛАТА, ФЕСТИВАЛОТ, 
ФОЛКЛОРОТ. Зборот ФОРМАТА ја има 
религиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на ФО(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МО-
ЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по место 
и по време на постоење на Земјата. Збо-
рот ФОРМУЛАТА ја има религиозната 
состојба по која е изграден во старата 
Македонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски јазик 
и го искажува постоењето на ФО(ЗРА-
ЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МУ(МОЕ) ЛА(ЉУД-
СКО/човечко) над ТА(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Зборот ФЕСТИВАЛОТ ја има 
религиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на ФЕ(ЗРАЧЕЧКАТА) С(СВЕТЛИНА) над 
ТИ(ТЕМНИНАТА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) ЛО 
(ЉУДСКА/човечка) над Т(ТЕМНИНАТА), 
негативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Зборот ФОЛКЛОРОТ ја има 
религиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на ФО(ЗРАЧЕЧКАТА) Л(ЉУДНОСТ/човеч-
ност) К(ВОЗВИШЕНА) ЛО(ЉУДНОСТА/чо-
вечноста) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМ НИ-
НАТА), негативноста, злото во природата 
и во луѓето по место и по време на по-
стоење на Земјата.


