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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЛА 
(ЛЈУДНОСТА,  ЛУЃЕТО)

ЛА - Лјудноста (човечноста), луѓето 
земни како стварност. Фактичка сос-
тојба.

ЛЕ - Лјудноста (човечноста), луѓето 
земни во идејна смисла.

ЛИ - Лјудноста (човечноста), луѓето 
земни во процес на раѓање и растеж.

ЛО - Лјудноста (човечноста), луѓето 
земни во процес на вознесување и 
возвишеност.

ЛУ - Лјудноста (човечноста), луѓето 
земни во процес на пад од возви ше-
носта.

Л - Лјудноста (човечноста), луѓето 
зем ни и нивната стварност. Фактичка 
состојба.

Во старата Македонија, старите Ма-
кедонци верници по учењето на 
Рели гијата на Сонцето, ВЕРАТА го 

создале првиот слогов, стар Македонски 
јазик, а подоцна и Светски јазик. Тоа е ја-
зикот на Светлината Божествена на Сон-
чевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
и тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на повр-
шината на Земјата во сите времиња. По 
тоа учење и начин на живеење според 
Религијата на Сонцето, старите Маке-
дон ци верници го имитирале ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) во неговите дејства и состојби, 
правеле надградба и создавале светла, 
позитивна, астрална Божествена внатреш-
на лична аура. Со личната аура, како 
индивидуалност, верниците се носители 
на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со која ги 
граделе повисоките нивоа на земни чо-
вечки аури, кои се семејни, колективни, 
народна, светска. Оваа состојба на но-
сители и надградба со СВЕТЛИНАТА БО-
ЖЕСТВЕНА астрална како дел од Сон-
чевата аура, но и деловите од неа, во 
аурите на верниците и во сите естетски 
вредности, старите Македонци верни-
ците ја нарекувале по Светото Писмо, со 
слогот ЛА - ЛЈУДНОСТА (човечноста), ЛУ-
ЃЕТО. Во старата Македонија, кај старите 
Македонци, верници по учењето на Ре-
лигијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕ-
ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРА ВАТА СЛАВАТА, по стариот Маке дон-
ски јазик, а подоцна и Светски јазик, кој 
е јазикот на Сончевата аура на Небото и 
на Земјата или Светото писмо, ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на Небото е нивниот татко или 
духот, позитивноста, Божественоста. Фи-
зичкото тело, или материјата, негатив-
носта е дел од мајката Земја, кој има 
внатрешна биоенергија или биоструја по-
требна за постоење на телото, во која е 
вградена и другата, ас тралната енергија 
која е (СВЕТЛИНАТА БО ЖЕСТВЕНА) или се 
создава формата на аурата по формата 
на физичкото тело со одраз, зрачење и 
надвор од него, а целата таа енергија е 
ЛА - ЛЈУДНОСТА (човечноста) во ЛУЃЕТО, 

Човекот. Аурата на човекот, пак, се дели 
по хоризонтала и по вертикала, на нивоа и 
полиња и секој внатрешен орган си има и 
свое струјно коло. Колата се поврзани во 
едно единствено, големо, струјно коло, 
на речено аура, во која е вградена и 
другата енергија, посебна од струјната, 
која е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА како ас-
трална енергија. Најсилно струјно коло 
има мозокот, во кој се создава МИСЛАТА 
како мала слаба вибрација радиобран. 
Зборот МИСЛАТА 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 МИ(МОЈАТА) 
С(СВЕТЛИНА) ЛА(ЛЈУДСКА/човечка) над 

ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Раѓањето 
на МИСЛАТА во мозокот и на чувството, 
во срцето, го прават тоа внатрешно, сил-
но чувство на СВЕСТА или на С(СВЕТ ЛИ-
НАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) С(СВЕТЛИНАТА) 
над ТА(ТЕМНИНАТА) внатре во физичкото 
тело на индивидуалноста на ЛИЧНОСТА 
која ја нарекуваме религиозна состојба 
по која е изграден зборот и неговото 
значење, како ЈАС или постоењето на 
ЈА(ВНАТРЕШНАТА) С(СВЕТЛИНА). Човекот 
во ЛУЃЕТО или во Човекот е таа ЈА(ВНАТ-
РЕШНА) С(СВЕТЛИНА) на ЈАС или СВЕСТА 
како разбуденост, трезвеност за реал нос-
та надворешна Небесна и Земна на пос-
тоење, живеење со МИСЛАТА на мозокот 
по кој Човекот и се разликува од другите 
живи суштества, животни по род, вид и 
форма на Земјата, кои немаат вградена 
СВЕСТ и чувство, УСЕТ или У(ВО) СЕ(СВЕТ-
ЛИНАТА) над Т(ТЕМНИНАТА), за својата ин-
дивидуалност како внатрешно и надво-
решно постоење. Значи, човечкиот орга-
низам е изграден и е составен од два 
дела на постоење: на физиката на нега-
тивноста, или делот даден од мајката Зем-
ја, и вториот дел духот или позитивноста, 
тој е делот даден од таткото ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ). Тој, како астрална Божествена 
светлина, енергија, како душа, аура е 
вградена уште од раѓање, развивана и 
надградувана за време на физичкиот 
растеж и живот по место и по време на 
Земјата. Во својот физички и духовен жи-
вот на Земјата секој човек, во секое место 
и време на живеење и постоење, има 
потреба од задоволување на своите фи-
зички и духовни потреби. Тоа не е ништо 

друго, туку непрекинато дополнување 
и надградување на духот, а со тоа и на 
фи зиката со светла, позитивна астрална 
Божествена светлина, енергија, која во 
својот земен, физички живот непрекинато 
се троши и се намалува. Во задоволување 
на своите физички потреби, на секое 
место и во секое време на живеење, на 
секој човек му се потребни најпрво кли-
матски услови за живот, храна како енер-
гија и биоенергија на физиката, која е 
астралната, внатрешна Божествена свет-
лина, енергија како душа, аура, тоа е 
ЛЈУДНОСТА/човечноста во луѓето во сите 
времиња и места на живеење и постоење 
на Земјата. Зборот ЛЈУДНОСТА/човеч нос-
та ја има религиозната состојба по која е 

изграден во старата Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
пос тоењето на Л(ЛЈУДНОСТА/човеч нос-
та) ЈУ(ВНАТРЕШНА) Д(СВЕТЛА ДНЕВНА) 
НО(НАШАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во при ро-
дата 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, ЦРК-
ВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛА-
ВАТА. Со постоењето на религиозна сос-
тојба на ЛЈУДНОСТА/човечноста во чо-
вечката физика како Л(ЛЈУДСКАТА/човеч-
ката) ЈУ(ВНАТРЕШНА) Д(СВЕТЛИНА ДНЕВ-
НА) НО(НАШАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА) како дух, душа, аура лична внат-
решна човечка, како ЗРАЧЕЧКО СОНЦЕ на 
тоа позитивно ниво е и постоењето на 
потребната духовна и физичка рели ги-
озна состојба според Религијата на Сон-
цето или според СВЕТОТО ПИСМО, е пос-
тоењето на ФОРМАТА човечка, по место 
и по време на живеење и постоење на 
Земјата. Зборот ФОРМАТА ја има рели-
гиозната 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 
ФО(ЗРАЧЕЧКОТО) Р(СОНЦЕ) МА(МОЈЕ) 
над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Пос тое-
њето на религиозните состојби на зборот 
ФОРМАТА, кој го искажува ФО(ЗРАЧЕ ЊЕ-
ТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА) во генерациските земни, човеч-
ки, лични аури по место и по време на 
постоење, е само симболички создавање 
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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 тие религиозни состојби кои се слични 
и имитација на оние на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), а со тоа и симболички се нарекувани 
со зборот ФОРМАТА и се исти по рели-
гиозните состојби на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ) по јазикот на Светлината на Сончевата 
аура или според СВЕТОТО ПИСМО на Зем-
јата, а тоа е стариот Македонски јазик. 
Старите Македонци верници во старата 
Македонија по учењето и по начинот на 

живеење според Религијата на Сонцето 
или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА и верниците по 
светот како Светска Религија на Сонцето, 
се граделе на физички и на духовен план 
по образец и основа на нивната ФОРМА. 
Со таа ФОРМА биле пример, лик, облик, 
модел, основа, образец за сите идни 
генерации верници за тоа како треба да 
се градат и да бидат физички и духовно 
соодветни на своето време и место на 
живеење, постоење на Земјата. ФОРМАТА 
како пример, лик, облик, модел, основа, 
образец е со внатрешни, надворешни, 
најсовршени, најубави карактеристики. 
На таа ФОРМА треба да личат и такви да 
бидат сите нови идни творби и градби кои 
треба да се создадат од луѓето верници 
во нивните животи по место и по време 
на живеење и постоење на Земјата, сите 
нови субјекти и објекти. Сите ново соз-
дадени ФОРМИ треба да бидат автен-
тични на својот облик, модел, образец по 
кој се создаваат. Таа нова ФОРМА, пак, 
треба да биде облик, модел, образец на 
наредните натамошни циклусни творби, 
субјекти и објекти на Земјата. Како при-
мер да ја истакнам природата Земна на 
вечното творештво, создавање на таткото 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и вечното раѓање 
на мајката Земја на различни по вид и по 
род растителни и животински видови, со 
новите денски и годишни циклуси, кои по 
својата ФОРМА, големина, облик, боја, из-
глед, внатрешни и надворешни каракте-
ристики, се исти со нивните претходни 
ФОРМИ. Верниците генерациски ја имаат 
својата ФОРМА, физичка и духовна, како 
модел, образец и пример за сите идни 
нови циклусни и генерациски создавања 

но ниво, тие на тоа ниво имале процеси 
на светлото позитивно внатрешно зра-
чење со Светлината Божествена по место 
и по време на постоење. Со процесите на 
светло позитивно зрачење има процеси 
на борење и на творење, а со нив ес-
тетските вредности и резултати на по-
беди над негативноста природна и чо-
вечка, на создавањето на позитивните 
полиња, услови на живот, на род и бла-
годет по место и по време на постоење. 
Со сите тие естетски вредности и ре-
зултати кои ги создаваат аурите на вер-
ниците во имитација и поддржување на 
аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тие на 
тоа свое позитивно ниво се потребните 
Борци и Творци, а со тој свој пример и 
потребните Водачи и Учители по место и 
по време на живеење, постоење. Со тоа 
ги создаваат и биле носители на рели-
гиозните состојби по кои се изградени 
зборовите РОЛЈАТА, ЛЈУБОВТА, ВОЛЈАТА, 
ЛИКОТ, ОБЛИКОТ и многу други. Зборот 
РОЛЈАТА ја има религиозната состојба по 
која е изграден во старата Македонија од 
старите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на РО(СОНЦЕТО) Л(ЛЈУДСКО) 
ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), не-
га тивноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење на 
Земјата. Зборот ЛЈУБОВТА ја има рели-
гиозната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Маке дон-
ци верници, по вториот стар Македонски 
јазик и го искажува постоењето на 
Л(ЛЈУДСКАТА/човечката) ЈУ(ВНАТРЕШНА) 
БО(ЗЕМНА) В(БОЖЕСТВЕНОСТ) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во приро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Зборот ВОЛЈАТА 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 ВО(БОЖЕСТВЕНОСТА) Л(ЛЈУД-
СКА/човечка) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Зборот ЛИКОТ ја 
има религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија од старите 
Ма кедонци верници, по вториот стар 
Македонски јазик и го искажува пос-
тое њето на ЛИ(ЛЈУДНОСТА/човечноста) 
КО(ВОЗ ВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), 
негативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Зборот ОБЛИКОТ ја има ре-
лигиозната 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 
О(ОКОЛУ) Б(ЗЕМНАТА) ЛИ(ЛЈУДНОСТ/чо-
вечност) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМ-
НИНАТА), негативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата.

на ФОРМИ исти на претходните нивни 
ФОРМИ, како принцип во природата кој 
треба да го следат луѓето верници. Нај-
транспарентен пример е случајот со обо-
жавање убаво цвеќе од секоја личност, 
бидејќи тоа цвеќе има своја ФОРМА, 
големина, облик, изглед, боја, мирис и 
други карактеристики, внатрешни и над-
ворешни, по кои се памети, препознава и 
обожава, се бара во секоја нова сезона со 
таа негова позната ФОРМА, големина, 
облик, изглед, боја, мирис како убавина 
со која ни зрачи силно позитивно со вгра-
дената во неа естетски позитивна свет-
лина, енергија. Зборот ФОРМАТА опста-
нал со својата градба и форма и по зна-
чење од старата Македонија до денес, и 
денес во современиот Македонски јазик 
го зачувал своето значење со постоењето 
на лик, облик, модел, основа и образец 
по кој треба да се градат и да се создаваат 
такви нови модели, обрасци со таква ос-
нова или да бидат исти со нивната ФОР-
МА. По учењето и начинот на живеење 
според Религијата на Сонцето на старите 
Македонци, во старата Македонија и на 
верниците по светот, како Светска Рели-
гија на Сонцето, во строгата имитација и 
поддржување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
во неговиот природен закон, правило, 
наредба, пропис, начело, образец, кој доа -
ѓа од Небото или од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
како Божествени на постоењето на ре-
лигиозната состојба на ЗРАЧЕЊЕТО МОЕ 
СОНЧЕВО се Земните вечни човечки за-
кони, правила, наредби, прописи, начела, 
обрасци на постоењето на ЗРАЧЕЊЕТО 
СОНЧЕВО ЛЈУДСКО/ЧОВЕЧКО Земно по 
место и по време на живеење и постоење 
на Земјата искажани по Светото писмо со 
зборот ФОРМУЛАТА. Зборот ФОРМУЛАТА 
ја има религиозната состојба по која е 
изграден во старата Македонија од ста-
рите Македонци верници, по вториот стар 
Македонски јазик и го искажува постое-
њето на ФО(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) 
МУ(МОЈЕ) ЛА(ЛЈУДСКО/човечко) над ТА(ТЕМ  -
НИНАТА), негативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на Земјата. Со религиозната 
состојба на ФОРМУЛАТА по учењето и 
начинот на живеење според Религијата 
на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ста-
рите Македонци верници, во старата Ма-
кедонија и верниците по светот, се гра-
деле по тој лик и облик како закон, пра-
вило, наредба, пропис, начело и образец. 
Тој доаѓа од Небото или од ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), како Божествен на пос тое-
њето на религиозната состојба на ЗРА-
ЧЕЊЕТО СОНЧЕВО МОЈЕ ЛЈУДСКО/човеч-
ко и ги содржи Земните вечни човечки 
закони, правила, наредби, прописи, на-
чела, обрасци на постоењето на ЗРА ЧЕ-
ЊЕТО СОНЧЕВО ЛЈУДСКО/човечко Земно 
по место и по време на живеење и пос-
тоење на Земјата, кои се искажани по 
Светото писмо со зборот ФОРМУЛАТА. Со 
изградбата на личната внатрешна гене-
рациска астрална Божествена аура на 
верниците на одредено високо пози тив-


