
32  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  759 / 16.1.2009

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ветлена и огреана со дел од нејзиниот 
спектар на зраци и нашата планета Зем ја. 
Сончевата аура, или ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), која ја осветлува и загрева планетата 
Земја во денските и во годишните цик-
луси има голем спектар на зраци кои 
содржат штетни и нештетни зраци по 
животот Земен, видливи и невидливи за 
човечкото око, а како дел од тие не-
видливи зраци е и СВЕТЛИНАТА БО-
ЖЕСТВЕНА. Во Вселената и во природата 
Земна, како дел од неа, односно во неј-
зината градба, постојат два основни по-
ларитета: СВЕТЛИНАТА ПОЗИ ТИВНОС ТА 
(+) и ТЕМНИНАТА НЕГАТИВНОСТА (-). Сон-
чевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со 

своето моќно, вечно, непрекинато, свет-
ло позитивно зрачење е СВЕТЛИНАТА 
ПОЗИТИВНОСТА (+), или со својата аура 
е духот, а планетата Земја без свој ис-
точник на светлина и топлина е вечно 
студена и темна, таа е ТЕМНИНАТА НЕ-
ГАТИВНОСТА (-), а со својата материја е 
физиката. На површината на планетата 
Земја владее вечно ТЕМНИНАТА, НЕГА-
ТИВНОСТА, над неа доминира злото, за-
тоа што самата планета Земја нема свој 
извор на БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, која 
ќе ја осветлува и загрева, а сè тоа го 
прави ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со својата 
БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА и топлина во 
денски и во годишни циклуси условени 
од кружното движење на Земјата околу 
својата оска и околу Сонцето. Со секоја 
зора на источниот хоризонт се покажу ва 
ЗЕМЈАТА или, во ТЕМНИНАТА на прос-
торот како внатрешноста Небесна и 
Земна, се остварува религиозната сос-
тојба на постоење на ЗЕ(ЗАЗОРЕНОСТА) 
М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМ НИ-
НАТА) ноќна на површината на Земјата. 
Со остварувањето на таа вечна рели ги-
озна состојба на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на неговата зора, изгрев на источниот 
хоризонт, а тоа е постоењето на ЗЕ(ЗА-
ЗОРЕНОСТА) М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над 
ТА(ТЕМНИНАТА) искажана од верниците 
на површината на Земјата, всушност со 
таа религиозна состојба на верниците 
им се појавува површината на Земјата, 
која тие ја гледаат, познаваат, препоз-
наваат и ја користат. Со таа поделба на 
постоењето во Вселената и во природата 
на СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+) и на 
ТЕМНИНАТА НЕГАТИВНОСТА (-) е токму 

постоењето на две спротивни страни: на 
аурата, душата со зрачење на ПОЗИ ТИВ-
НОСТА и духот, и на материјата, те лото 
кое нема зрачење, тоа е НЕГА ТИВ НОСТА 
или физиката. Со својот вечен израз во 
денски и во годишни циклуси на повр-
шината на планетата Земја, ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) или Сончевата аура ја ос-
ветлува и ја загрева со што ги создава 
сите нејзини услови и форми на живот, 
како растителен и животински свет, во 
кој е и човекот. Со својата по зитивна 
светлина, астрална Божествена која зра-
чи и паѓа на површината на Земјата, 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е во вечна улога на 
СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА (+),  духот, 

а планетата Земја, како ма терија без свет-
лина е ТЕМНИНАТА, НЕ ГАТИВНОСТА (-) 
или физиката. Во тој нивен позитивен 
спој и зависност настануваат многу про-
цеси на раѓање, создавање на разни 
форми и процеси на живот. Како што 
укажав на почетокот на книгата БО-
ЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА, која е ПОЗИ-
ТИВНОСТА (+) е творечката, создавачката 
сила на животот Земен и неговите вред-
ности и услови, а НЕБОЖЕСТВЕНОСТА 
или ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА (-) е де-
градирачка и уништувачка сила на жи-
вотот Земен и на неговите услови и 
вредности, која доминира и владее во 
подолг временски период. Со испол ну-
вањето на тој принцип, на односот меѓу 
Сонцето и Земјата, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА (+) се 
јавува во улога на духот или Таткото, а 
планетата Земја, која е материјата, фи-
зиката, без своја светлина, енергија е 
ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА (-). СВЕТ ЛИ-
НАТА БОЖЕСТВЕНА која паѓа со посто-
јаните денски и годишни циклуси од 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е Таткото, духот кој 
ја оплодува и ја прави да биде мајка - 
Мајката Земја. Таа вечно раѓа форми и 
процеси на живот, според Религијата на 
Сонцето е нарекувана СВЕТА БОГО РО-
ДИЦА. Со тој позитивен однос на веч-
ната, светла позитивна астрална Божес-
твена зависност на планетата Земја од 
Сончевата аура, односно од ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), во своите денски и годишни 
циклуси на светло позитивна ВОЗВИ-
ШЕНОСТ на Небесниот свод над повр-
шината на планетата Земја, врз чија фи-
зика, материја е најсилно присутна, ги 

БА
(ЗЕМЈАТА)

БА - Земјата како планета, стварност 
и бит човечка. Фактичка состојба.

БЕ - Земјата како планета, стварност 
и бит човечки во идејна смисла.

БИ - Земјата како стварност и про-
цесите на раѓање и растеж на неа.

БО - Земјата како стварност и про-
цесите на вознесување и возвишеност.

БУ - Земјата како стварност и процеси 
на пад на возвишеностите.

Б - Земјата како стварност човечка. 
Фактичка состојба.

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

РАТА, го создале првиот, слогов, стар Ма-
кедонски, а подоцна и Светски јазик, кој е 
јазикот на Светлината Божествена на Сон-
чевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). 
Тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на повр ши-
ната на Земјата во сите времиња. Нашата 
мајка планетата Земја е материјата, фи-
зиката, негативноста. Сонцето на Небото 
е нашиот татко, духот, позитивноста, а 
кој дух, душа и позитивност се аура во 
луѓето и се дел од Сончевата аура. На-
шата планета мајка Земја е физиката, ма-
теријата, негативноста во земната при-
рода и во луѓето физиката е делот од 
Земјата, која ја нарекувале со слогот БА - 
ЗЕМЈАТА. Зборот ЗЕМЈАТА 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 ЗЕ(ЗОРАТА) М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) 
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 мајка, пла-
нетата Земја претставува голема, тр ка-
лезна топка во својот поголем дел, из-
градена од: земна тврда материја со раз ни 
хемиски елементи, поголемо количество 
вода со релјефен површински земен дел 
и од атмосфера како нејзина непосредна 
најблиска воздушна обвивка. Планетата 
Земја е дел од нашиот или неговиот на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), Сончев систем на 
планети, негови вечни сателити кои кру-
жат околу него по своја траекторија. Пла-
нетата Земја нема своја сопствена енер-
гија и светлина, која би ја осветлила и 
загревала нејзината површина, затоа 
тоа го прави ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или 
Сончевата аура со нејзиниот голем, мо-
ќен и вечен спектар на зраци. Сончева-
та аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е кос-
мичко тело на огромна, вжештена топка 
која зрачи вечно со светлина и топлина 
во космичкиот простор, каде што е ос-
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НАТА), негативноста, злото во природата 
и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Човечкиот орга ни-
зам е составен од физика и дух, во кој 
физиката е НЕГАТИВНОСТА или мате ри-
јалниот дел од мајката Земја, а духот, 
душата или аурата, е ПОЗИТИВНОСТА, 
како светлина, енергија, е делот вграден 
од таткото Сонце, кој е Божественоста во 
луѓето. Поаѓајќи од тие два важни прин-
ципа во човечкиот организам, доколку 
во својот Земен живот човекот живее по 
физиката ќе биде НЕГАТИВЕН, а ако жи-
вее по духот ќе биде ПОЗИТИВЕН. Со 
духовниот начин на живеење, со гра-
дењето на што повисоко ниво на ПО-
ЗИТИВНОСТА, со постоењето на астрал-
ната, внатрешна светлина, Божествена 
во душата, во аурите Лични, Семејни, 
Колективни, по место на живеење и 
место на работа, во Народната сфера на 
тоа позитивно ниво по место и по време 
на живеење ќе има процеси на светло 
позитивното, астрално Божествено зра-
чење на тие Земни човечки аури на 
верниците. Со процесите на светло по-
зитивното зрачење на аурите на вер-
ниците, по сoодветните нивоа се соз-
даваат и соодветните нивни човечки, 
Земни ПОЗИТИВНИ полиња на уба ви-
ната, љубовта, вистината, правдата, доб-
рината, редот, мирот, свеста, совеста, 
честа, чесноста, чистината, мудроста, сре-
ќата, слободата и многу други. Кога не е 
присутна БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), како ПОЗИ ТИВ-
НОСТ на површината на Земјата, во 
денски и во годишни циклуси на по-
зитивно зрачење, настапуваат перио-

создава тие потребни услови за живот и 
ја оплодува најсилно и најобилно мај-
ката Земја, или ја има религиозната сос-
тојба и значење на зборот БРАКОТ. Збо-
рот БРАКОТ ја има религиозната сос тојба 
по која е изграден во старата Ма ке до-
нија од старите Македонци вер ници, по 
вториот стар Македонски јазик и го ис ка-
жува постоењето на Б(ЗЕМНОТО) РА(СОН -
ЦЕ) КО(ВОЗВИШУВАЧКО) над Т(ТЕМ НИ-
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дите на НЕГАТИВНОСТА, а тоа се: ТЕМ-
НИНАТА ноќна, како мрак, и СТУДОТ зим-
ски со многу слабо, кратко и ниско по-
зитивно зрачење на аурата Сончева, 
зрачење кое не е доволно силно да ја 
осветли и да ја загрее површината на 
Земјата. Кога веќе ја имаме во ДО МИ-
НАЦИЈА, по место и по време на пос-
тоење на Земјата, НЕГАТИВНОСТА, која е 
ТЕМНИНАТА ноќна и СТУДОТ зимски и 
немаме процеси да се диктираат жи-
вотните услови, вредности и резултати, 
го немаме позитивниот диктатор. Со пос-
тоењето на БОЖЕСТВЕНОСТА Земна, а 
тоа е СВЕТЛИНАТА на Сончевата аура 
или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), ќе ги 
БИВАТ, БИДАТ сите Земни животни 
услови, процеси, вредности и резултати 
по место и по време на постоење. 
Зборот БИВАТ ја има религиозната сос-
тојба по која е изграден во старата Ма-
кедонија од старите Македонци вер ни-
ци, по вториот стар Македонски јазик и 
го искажува постоењето на БИ(ЗЕМ-
НАТА) ВА(БОЖЕСТВЕНОСТ) над Т(ТЕМ НИ-
НАТА), негативноста, злото во природата 
и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Зборот БИДАТ ја 
има религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија од старите 
Македонци верници, по вториот стар 
Македонски јазик и го искажува пос-
тоењето на БИ(ЗЕМНАТА) ДА(СВЕТЛИНА 
ДНЕВНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негатив-
носта, злото во природата и во луѓето по 
место и по време на постоење на Зем-
јата. Сите аури Небесни и Земни, како 
Сончевата и човечките на верниците и 
други форми во природата кои се но-
сители на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на 
површината на Земјата, во своето пос-
тоење по место и по време имаат, на тоа 
свое позитивно ниво, процеси на светло 
позитивно зрачење и создаваат естетски 
вредности на победи, творби, дела, род и 
благодет, климатски животни услови и 
други резултати, или ги БИВАТ и ќе 
БИДАТ за тоа со кое се БАВАТ. Зборот 
БАВАТ 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 БА(ЗЕМНАТА) ВА(БО-
ЖЕСТВЕНОСТ) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-
тивноста, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Од сè позитивно кажано за 
планетата Земја ни се разјаснува и пре-
зентира вечната непроменета состојба и 
дејство на површината на Земјата, која е 
основата на циклусното создавање, пос-
тоење и завршување на сите услови, 
процеси, форми, вредности и резултати 
на нејзиниот живот, како растителен и 
животински свет, или е БАЗАТА нивна. 
Зборот БАЗАТА ја има религиозната сос-
тојба по која е изграден во старата Ма-
кедонија од старите Македонци вер-
ници, по вториот стар Македонски јазик 
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и го искажува постоењето на БА(ЗЕМ-
НАТА) ЗА(ЗОРА) над ТА(ТЕМНИНАТА), не-
гативноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. ЗАЗОРЕНОСТА ЗЕМНА над 
ТЕМНИНАТА, негативноста, злото во при-
родата и во луѓето на површината на 
планетата Мајка Земја секогаш е дело 
на Небото, на Таткото Небесен, кој е 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), или Сончевата 
аура во своите денски и годишни цик-
луси на изразување на површината на 
Земјата. Тој е БАЗАТА почетокот, осно-
вата, првопричината на сите позитивни 
случувања по место и по време на 
Земјата. Со секој нов, денски или го-
дишен циклус, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во 
Небесниот и Земен простор прави свет ло 
позитивно возвишување и ВОЗВИ ШЕ-
НОСТ денска и годишна со СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА и има силни процеси на 
светло позитивното зрачење на повр-
шината на ЗЕМЈАТА со кое се создаваат 
процеси на борба или БОРБАТА негова, 
процеси на творештво или РАБОТАТА 
негова по место и по време на постоење. 
Со процесите на БОРБАТА, по циклуси 
денски и годишни, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
постигнувал победи над негативноста 
на ЗЕМЈАТА, темнината ноќна и студот 
зимски, како непотребно зло на про-
цесите на живот на Земјата. Со процесите 
на БОРБАТА, на творештвото, на РАБОТА 
во денските и во годишните циклуси ги 
создава и позитивните полиња на: со вр-
шенството, убавината, вистината, прав-
дата, љубовта, добрината, совеста, свес-
та, честа, чесноста, чистината, досто инс-
твото, доблеста, редот, мирот, мудроста, 
радоста, веселоста, среќата, слободата, 
богатството, одговорноста, дисци пли-
ната и многу други, како услови за 
живот. Со процесите на творештво, на 
РАБОТА во денските и во годишните 
циклуси, се создаваат творби, дела, род, 
благодет, услови за живот како естетски 
вредности или сите тие резултати значат 
непрекинат процес на живот на Земјата. 
Зборот БОРБАТА 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 БО(ЗЕМ НО-
ТО) Р(СОНЦЕ) БА(ЗЕМНОТО) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во при-
родата и во луѓето по место и по време 
на постоење на Земјата. Зборот РАБОТА 
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 РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНО) 
над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата.


