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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЗА
(ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА)

ЗА - Зората, Зазореноста Сончева 
Божествена. Фактичка состојба. 

ЗЕ - Зората Сончева Божествена во 
идејна замисла. 

ЗИ - Зората Сончева Божествена во 
процес на раѓање и зголемување.

ЗО - Зората, Зазореноста Сончева 
Божествена во процес на вознесување 
и возвишеност.

ЗУ - Зората Сончева Божествена во 
процес на пад од возвишеноста.

З - Зората Сончева Божествена како 
стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Ма-
кедонци - верници по учењето на 
Ре лигијата на Сонцето, ВЕРАТА го 

создале првиот слогов стар Македонски 
јазик, а подоцна и Светски јазик, кој е 
јазик на Светлината Божествена на Сон-
чевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
и јазик кој е СВЕТОТО ПИСМО на повр-
шината на Земјата во сите времиња, таа 
СВЕТ ЛИ НАТА БОЖЕСТВЕНА на Сончевата 
аура на Земјата ја има вградена и во 
аурите на верниците, луѓето, а секој по-
четок на денски и на годишен циклус на 
Сонцето и секоја нова генерација на 
верници на површината на Земјата како 
дејство и состојба на почетно зрачење 
го наре кувале со слогот ЗА - ЗОРАТА, 
ЗАЗО РЕ НОСТА. Зборот ЗОРАТА ја има ре-
ли гиоз ната состојба по која е изграден 
во ста рата Македонија од старите Маке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на ЗО (ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА) РА(СОН-
ЧЕВА) 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 Сонцето или ВЕРАТА, РЕ-
ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА СЛАВАТА. Нашата планета Зем-
ја е сателит на Сонцето и еден круг дви-
жење околу него го прави за 365 де но-
ноќија, а едно деноноќие е времето за 
кое таа се врти околу својата оска и еден 
таков круг го прави за време од 24 часа. 
Нашата планета Земја нема свој извор на 
светлина и топлина со кој би ја осветлила 
и загреала својата површина и би мо-
жела да создаде услови и вредности на 
живот. Светлината и топлината Земна во 
денски и во годишни циклуси се резултат 
на светло позитивното астрално Божес-
твено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на површината Земна. Во кружните дви-
жења на планетата Земја околу својата 
оска, кога таа е свртена со страната кон 
Сонцето, осветлена е од него и тоа е вре-
метраењето на денот, а страната која 
не е свртена кон Сонцето е неосветлена, 

таму е темнина или тоа е времетраењето 
на ноќта. Таа страна на површината на 
Зем јата, која при нејзиното вртење око-
лу својата оска се врти кон Сонцето и 
почнува постепено да се осветлува, ог-
рева од него, таа, за луѓето на Земјата, 
секогаш е источна страна или нејзин 
хоризонт, и како чин, како религиозно 
дејство и состојба е нарекуван ЗА - ЗО-
РАТА по учењето Религијата на Сонцето 
и по Светото Писмо. Значи, секое утро 
на источниот хоризонт ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) со своите први зраци во тем ни-
ната ноќна почнува да го прави своето 
религиозно дејство и состојба на него-
вата ЗОРА, почнува да го остварува сво-

јот прв закон, принцип, правило, завет 
на постоењето на Светлата позитивна 
Доминација на неговата СВЕТЛИНА БО-
ЖЕСТВЕНА над ТЕМНИНАТА, негатив-
носта Земна како ноќна темнина и не-
потребно зло на условите за живот на 
Земјата. Со секој почеток на нов, денски 
циклус почнува нов процес на оства ру-
вањето на ЗА - ЗОРАТА, процес на светло 
позитивно зрачење на површината на 
Земјата, која се осветлува и се ЗАГРЕВААТ 
нејзините површини, кои се свртени кон 
Сончевата аура. Зборот ЗАГРЕВААТ ја 
има религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија од старите 
Македонци верници, по вториот стар 
Ма кедонски јазик и го искажува по стое-
њето на ЗА(ЗОРАТА или ЗАЗОРЕНОСТА) 
Г(ГОЛЕМА) РЕ(СОНЧЕВА) ВА(БОЖЕСТВЕ-
НА) А(ВРЗ или НАД) Т(ТЕМНИНАТА), не га-
тивноста, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Секој нов денски циклус кој се 
раѓа, се реализира на ист начин како и 
претходните и се додава на реали зи-
раните и како процес е постоењето на 
религиозното дејство, состојба и зна че-
ње на зборот ИЗГРЕВОТ. Тој ја содржи ре-
лигиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија, по вториот стар 
Македонски јазик и го означува по стое-
њето на И(И...) З(ЗАЗОРЕНОТО) Г(ГО ЛЕ-
МО) РЕ(СОНЦЕ) ВО(БОЖЕСТВЕНО) над 
Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на површината на 
Земјата. Со постоењето на религиозната 
состојба на Г(ГОЛЕМИНАТА) во зборовите 
ЗАГРЕВААТ, ИЗГРЕВОТ, ни се укажува на 
постоењето на почетната и на пона та-

мошната светло позитивна доминација 
на светлината над темнината. Сè укажува 
на непрекинатиот процес на ЗА - ЗА ЗО-
РЕНОСТА, на денскиот циклус на воз ви-
шување и повисока возвишеност на не-
бесниот свод, купола, состојба која ука-
жува на нивната ГОЛЕМИНА. Со оствару-
вањето на ЗОРАТА и денскиот циклус на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со неговата светло 
позитивна моќна и голема аура има 
процеси на светло позитивно астрално 
Божествено зрачење на површината на 
Земјата, процеси кои ги искажуваме со 
зборовите ЗРАЦИТЕ, ЗРАКОТ, ЗРАЧАТ и 
уште многу други слични зборови и со с-
тојби за искажување на ЗОРАТА. Зборот 

ЗРАЦИТЕ 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) ЦИ(ЦЕНТРАЛНА) над ТЕ(ТЕМ НИ-
НАТА), негативноста, злото во природата 
и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Со зборот ЗРАЦИТЕ 
и неговата религиозна состојба и зна-
чење, во која ја има состојбата на ЦИ 
(ЦЕНТРАЛНО) Сонце, ни се укажува на 
светло позитивно возвишување на Не-
бесниот свод на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и 
исполнување на денскиот принцип на 
центарот на Сонцето. Исто така, со збо-
рот се искажува и другата многу важна и 
вечна религиозна состојба на Центарот, 
кој го има или го создал ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ), како Центар на нашиот Сончев 
систем според учењето на Религијата на 
Сонцето. Зборот ЗРАКОТ ја има рели гиоз-
ната состојба по која е изграден во ста-
рата Македонија од старите Македонци 
верници, по вториот стар Македонски 
јазик и го искажува постоењето на З(ЗО-
РАТА) РА(СОНЧЕВА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Со зборот 
ЗРАКОТ се искажува религиозната сос-
тојба на процесот на светло позитивното 
КО(ВОЗВИШУВАЊЕ) кое го има ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) со остварувањето на ЗОРАТА 
на источниот хоризонт и неговото тран-
спарентно и визуелно денско иска чу ва-
ње на Небесниот свод во остварувањето 
на вториот негов закон, принцип, завет 
на денската светло позитивна ВОЗВИ-
ШЕНОСТ. Зборот ЗРАЧАТ ја има религиоз-
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ната состојба по која е изграден во ста-
рата Македонија од старите Македонци 
верници, по вториот стар Македонски 
јазик и го искажува постоењето на З(ЗО-
РАТА) РА(СОНЧЕВА) ЧА(ЧЕЛНА) над Т(ТЕМ -
НИНАТА), негативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Со зборот ЗРАЧАТ се 
искажува религиозната со стојба на пос-
тоењето на процесот на светло по зи-

тивно ЗРАЧЕЊЕ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на површината на Земјата во текот на 
денскиот циклус. Додека, пак, со иска-
жаната ЧЕ(ЧЕЛНА) негова зазо ре ност ни 
се укажува на светло позитивната ЧЕЛ-
НОСТ како прв, вечен водач, како пр-
вопричина за сите Земни позитивни 
услови, преобразби, резултати и вред-
ности на животот Земен, кои се слу чу-
ваат со вечниот ЧЕЛЕН највисоко пози-
тивен Земен водач, а тоа е ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ). Со остварувањето на својот ве-
чен денски циклус, во Небесниот и Зе-
мен простор, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со 
остварувањето на ЗОРАТА и на денското 
светло позитивно возвишување и возви-
шеност на Небесниот свод, ја има рели-
гиозната состојба и значење на зборот 
ЗАКАНАТА над негативноста Земна, а тоа 
се ноќната темнина и зимскиот студ како 
деградирачки и уништувачки сили на 
условите и на вредностите на животот 
Земен. Зборот ЗАКАНАТА ја има религи-
озната 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 ЗА(ЗОРАТА) КА(ВОЗВИШЕНА) НА(НА-
ША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во природата и во луѓето по место 
и по време на постоење на Земјата. Во 
текот на својот вечен, денски циклус во 
Небесниот и Земен простор, ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), со остварувањето на ЗОРАТА, 
како вечно, непрекинато, светло пози-
тивно дејство, следува и исполнувањето 
на неговите вечни Денски закони, пра-
вила, завети, кои се Светлата позитивна 
доминација, Светлата позитивна возви-
шеност и Принципот на центарот. Со тоа 

се остварува религиозната состојба и 
значење на зборот ЗАКОНОТ, по учењето 
и начинот на живеење според Религијата 
на Сонцето. Зборот ЗАКОНОТ ја има ре-
лигиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува постоењето 
на ЗА(ЗОРАТА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) НО 
(НАША) над Т(ТЕМНИНАТА), негатив нос-
та, злото во природата и во луѓето по 
место и по време на постоење на Зем-
јата. Значи, по учењето и начинот на жи-
веење според Религијата на Сонцето, по 
силата на ЗАКОНОТ, луѓето верници се 
присилени да одат по исправниот, пра-
ведниот, вистинскиот, позитивниот жи-
вотен пат, по патот на СВЕТЛИНАТА. Таа 
се ВОЗВИШУВА во нивните аури од свое-
то раѓање, растење и живеење до крајот 
на својот живот или тоа е таа вистинска 
суштина и цел на ЗАКОНОТ за сите вре-
миња. Постоењето, на почеток, уште од 
своето раѓање како лична ЗОРА на сво-
јата аура на религиозната состојба на 
ЗАКОНОТ, е искажано со З(ЗАЗОРЕНОТО) 
КО(ВОЗВИШУВАЊЕ) НО(НАШЕ) над Т( ТЕМ  -
НИНАТА), над негативноста, злото во при-
родата и во луѓето по место и по време 
на живеење. Со тоа ни се укажува дека 
учењето и начинот на живеење според 
Религијата на Сонцето е нај вис тинско, 
најисправно на сите времиња на Зем-
јата. Во текот на својот вечен, денски 
циклус на Небесниот и Земен простор, 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со остварувањето 
на ЗОРАТА, Одново и Одново го ово з-
можува вечното непрекинато светло по-
зитивно дејство, следува исполну ва ње-
то на неговите Денски вечни закони, пра-
вила, завети: Светлата позитивна до ми-
нација, Светлата позитивна возви ше-
ност и Принципот на центарот. Со тоа 
се остваруваат религиозната состојба и 
значењето на зборот ЗАПОВЕДТА по уче-
њето и начинот на живеење според 
Религијата на Сонцето. Зборот ЗАПО-
ВЕДТА ја има религиозната состојба по 
која е изграден во старата Македонија 
од старите Македонци верници, по 
вториот стар Македонски јазик и го ис-
кажува постоењето на ЗА(ЗОРАТА или 
ЗАЗОРЕНАТА) ПО(ОДНОВО) ВЕ(БОЖЕС-
ТВЕНА) Д(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над ТА 
(ТЕМ НИНАТА), негативноста, злото во 
при  родата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Со ис-
полнувањето на тие три денски закони, 
правила, завети на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
како Одново е и чинот на ЗАПОВЕДТА, 
наредбата, како закон кој треба да се 
исполни или тоа е тој негов вечен ви-
сокопозитивен диктат на површината на 
Земјата. Тој се исполнува со резултатите 
кои следат како процеси, услови, вред-
ности на животот Земен. Со ос твару ва-
њето на овие циклусни природни за-
кони се создаваат процесите на силно, 
светло, позитивно, астрално, Божествено 
зрачење, благодарение на СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 

на површината на Земјата. Со процесите 
на светло позитивно зрачење на Сон-
чевата аура и на аурите на верниците по 
циклуси и по генерации се создаваат 
процеси за борба и творештво со светло 
позитивно возвишување и возвишеност 
на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА по место и 
по време на постоење над површината 
на Земјата. Со процесите на борба на 
аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на ау-
рите на верниците по циклуси и по ге-
нерации постигнуваат победи над зе м-
ната негативност, а тоа е темнината ноќ-
на и студот зимски и мракот душевен 
како непотребно зло на процесите на 
живот на Земјата. Со процесите на борба 
и творештво во Сончевите циклуси, како 
и генерациите на верниците се созда-
ваат позитивните полиња на совр шен-
ството, убавината, вистината, правдата, 
љубовта, добрината, совеста, свеста, чес-
та, чесноста, чистината, достоинството, 
доблеста, редот, мирот, мудроста, ра дос-
та, веселоста, среќата, слободата, вред-
носта, богатството, одговорноста, дис-
циплината и многу други такви услови 
за живот. Со процесите на творештво во 
денските и во годишните циклуси се 
реализираат творби, дела, род и бла-
годет како естетски вредности на повр-
шината на Земјата. Со процесите на сил-
ното позитивно зрачење на аурата на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на 
верниците по циклуси и по генерации, 
се создаваат процеси на борба и тво-
рештво, а со нив и естетските резултати, 
услови и вредности на живот на Земјата 
на тоа Сончево и човечко на верниците 
светло, позитивно, астрално Божествено 
зрачење, искажано со зборовите думата, 
речта, писмото, јазикот, говорот на ас-
тралната Божествена светлина на Сон-
чевата аура и на аурите на верниците, 
што е вистинското СВЕТО ПИСМО. Тој 
процес е нарекуван како ЗБОРОТ на ау-
рата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите 
на верниците по циклуси и по генерации, 
која се манифестира на површината 
на Земјата. Значи, сите тие денски и го-
дишни циклусни естетски резултати, ус-
лови и вредности на живот на Земјата, 
кои ги создава аурата на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) и аурите на верниците Лич-
ната, Семејната, Колективната по место 
на живеење, место на работа, на На род-
ната се нивните сведоштва и факти како 
последица на создадените религиозни 
дејства, состојби и значења на зборот 
ЗБОРОТ. Зборот ЗБОРОТ ја има рели ги-
озната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Маке дон-
ци верници, по вториот стар Македон-
ски јазик и го искажува постоењето на 
З(ЗОРАТА) БО(ЗЕМНА) РО(СОНЧЕВА) над 
Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата.


