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ниво на зрачење се создаваат Неговите 
Земни, позитивни, астрални Божествени 
полиња на совршенството, убавината, 
вистината, правдата, љубовта, добри на-
та, совеста, свеста, честа, чесноста, чис-
тината, достоинството, доблеста, редот, 
мирот, мудроста, радоста, веселоста, сре-
ќата, слободата, богатството, одговор-
носта, дисциплината и многу други ес-
тетски резултати на вредности, на ус-
лови за живот на Земјата, како дел од 
енергијата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Зна-
чи, во сите тие највозвишени, денски и 
годишни светло позитивни астрални Бо-
жествени нивоа на Небесниот свод, ку-
пола ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја постигнува 
Неговата ГОЛЕМИНА или смислата, зна-
чењето и постоењето на БОГОТ единс-
твен Небески и Земен, кој се мани фес-
тира транспарентно и видливо како кос-
мички објект. Со сите тие највозвишени 
денски и годишни светло позитивни, 
астрални Божествени нивоа на Небес-
ниот свод, купола на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), или неговата ГОЛЕМИНА, повторно 
се создаваат нивните позитивни полиња 
со процесите на светло позитивното, ас-
трално Божествено зрачење на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Зем-
јата, а со тоа се создаваат и естетските 
вредности како вредности и услови на 
живот по место и по време, по циклуси, 
денски и годишни, и во нив е вградена 
естетски, астралната Божествена енер-
гија на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или смис-
лата, значењето и постоењето на БО-
ЖЕСТВЕНОСТА Земна. Повторно ќе на-
помнам за да се сфатат и да се разберат 
правилно тие состојби според двата 

состојба на БОГОТ. Зборот БОГОТ ја има 
религиозната состојба на Сончевите аури 
и на луѓето по циклуси и по генерации 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на 
Земјата и на Земјата за верниците, спо-
ред која е изграден вториот стар Маке-
донски јазик во стара Македонија, од 
старите Македонци верници по јазикот 
на светлината астрална Божествена на 
Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО 
на Земјата или стариот прв слогов Ма-
кедонски јазик и кој ги дефинира сос-
тојбата и постоењето на БО(ЗЕМНАТА) 
ГО(ГОЛЕМИНА) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-
тивноста, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
површината на Земјата за верниците, 
според учењето на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Со 
постоењето, пак, на секоја нова СВЕТЛА 
ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ, како нов 
циклус годишен, како вечни бескрајни 
процеси, како ОДНОВО се укажува на 
таа ГОЛЕМА и неизмерна вредност на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), значајна за Зем-
јата и за постоењето на религиозното 
дејство и состојба и значење на зборот 
ГОСПОДОТ Небесен и Земен или ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ). Зборот ГОСПОДОТ ја 
има религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија, од ста ри-
те Македонци верници, по вториот стар 
Македонски јазик и го искажува пос-
тоењето на ГО(ГОЛЕМАТА) С(СВЕТЛИНА) 
ПО(ОДНОВО) ДО(СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Со пос-

тоењето на религиозните дејства и сос-
тојби на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗ ВИ-
ШЕНОСТ, во денските и во годишните 
циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Не-
бесниот свод, купола над површината на 
Земјата, која е неговата ГОЛЕМИНА, се 
создаваат циклусните денски и годишни 
светло позитивни нивоа на Небесниот 
свод, купола и над површината на Зем-
јата. Со постоењето на СВЕТЛИТЕ ПОЗИ-
ТИВНИ ВОЗВИШЕНИ нивоа, денски и го-
дишни, ги има религиозните дејства и 
состојби на светлото, позитивно астрал-
но Божествено зрачење од Небесниот 
свод, купола на површината на Земјата 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Така, на тоа 

ки аури, лични, семејни, колективни, на-
родна, светска по место и по време на 
живеење. Нивните полиња биле СВЕТЛО 
ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ, по место 
и по време на живеење и постоење, во 
што се состои и нивната ГОЛЕМИНА, по 
нивоа и полиња или по вертикала и по 
хоризонтала, по учењето и начинот на 
живеење според Религијата на Сонцето 
или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕ-
ТОТО ПИСМО. Во своите годишни цик-
луси на 22 јуни во 12 часот ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) е на највисоката небеска точ-
ка на СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ВОЗВИ ШЕ-
НОСТ. Тоа е неговата ЗЕМНА ГОЛЕМИНА 
или тоа е постоењето на религиозната 

СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГА
(ГОЛЕМИНАТА)

ГА - Големината Божествена. Фак-
тичка состојба.

ГЕ - Големината Божествена во идеј-
на смисла.

ГИ - Големината Божествена во про-
цес на раѓање и растеж. 

ГО - Големината Божествена во про-
цес на вознесување и возвишеност.

ГУ - Големината Божествена во про-
цес на пад од возвишеноста.

Г - Големината Божествена како ствар-
ност. Фактичка состојба.

Во древната Македонија, древните 
Македонци верници по учењето 
на Религијата на Сонцето или по 

ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО 
ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВА, по древниот 
Македонски јазик, а подоцна и Светски 
јазик, кој е јазикот на Сончевата аура на 
Небото и на Земјата или Светото писмо 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со вечните ден-
ски и годишни циклуси, со СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА позитивна е во дејство и 
состојба на ВОЗВИШЕНОСТА на Небото и 
над Земјата. Со ВОЗВИШЕНОСТА, денска 
и годишна, има силни процеси на светло 
позитивното, астрално Божествено зра-
чење, во што се состои и неговата ГОЛЕ-
МИНА, со сите создадени естетски вред-
ности и резултати како сведоштво на по-
вршината на Земјата. Истата, таа Свет-
лина Божествена вградена и ВОЗВИ ШЕ-
НА на одредено, позитивно ниво во аури -
те на луѓето и нивните светло позитивни 
процеси на зрачење, верниците ја на-
рекувале со слогот ГА - ГОЛЕМИНАТА. ГА, 
ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г(ГОЛЕМИНАТА) на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата се неговите 
СВЕТЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ, 
по циклуси денски и годишни, на Небото, 
со кои има најсилни процеси на светло 
позитивно, астрално Божествено зра че-
ње со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА по вер-
тикала и по хоризонтала во Небесниот и 
Земниот простор. Со тие најголеми про-
це си на светло позитивно зрачење, ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) поттикнува најголеми 
процеси на борба и творештво и естет-
ски безбројни вредности и резултати, 
постигнува победи над негативноста, 
остварува творби, дела, род и благодет 
во растителниот и во животинскиот свет, 
создава климатски услови на живот. Со 
тоа ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е најголемиот 
и вечен Земен Борец и Творец, а со тој 
негов пример претставува и најголемиот 
Учител и Водач на Земјата. Имитирајќи и 
поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), 
древните Македонци верници, во древ-
ната Македонија, граделе на највисоки 
светло позитивни нивоа на Земни човеч-



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

33  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  761 / 30.1.2009

П Р О Д О Л Ж У В А

принципа на постоењето на вечните 
ден ски и годишни циклуси на ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) на светло позитивното, ас-
трал но Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ на 
Небесниот свод, купола е постоењето на 
БОГОТ, како светло позитивно Божес-
твено возвишено ниво над Земјата по 
вертикала, а  БОЖЕСТВЕНОСТА е светло 
позитивното, астрално Божествено поле 
на позитивно зрачење на тоа ниво по 

место и по време на постоење на Зем-
јата. По учењето и начинот на живеење 
по Религијата на Сонцето, во древната 
Македонија, како единствена Маке дон-
ска и Светска Религија на Сонцето или 
ВЕРАТА или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над 
ТА(ТЕМНИНАТА), е постоењето во при-
родата или на Небесниот свод, купола 
над површината на Земјата на едно Сон-
це во чија аура на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТ-
ЛИНА се наоѓа во вечна, позитивна за-
висност планетата Земја, оттука и прин-
ципот на постоење на еднобожието или 
на Еден Бог на Небото и на Земјата, тоа е 
ВЕРАТА или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над 
ТА(ТЕМНИНАТА). Имитирајќи и поддр жу-
вајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по уче-
њето и начинот на живеење според Ре-
лигијата на Сонцето како единствена ста-
ра Македонска и Светска религија, се 
гра  дела по вертикала СКАЛАТА на ВОЗ-
ВИШЕНИ и ПРОСВЕТЛЕНИ ВОДАЧИ на 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Земјата по 
место и по време на живеење. Верникот 
во секоја генерација кој е на Светско 
ниво највозвишениот и најпросвет лени-
от, со најголема по вертикала и најши-
рока по хоризонтала аура, како верник, 
бил признат и избиран за прв, Светски 
Водач. Именуван е како Светски Крал во 
Светската Држава, со титулата КРАЛ на 
КРАЛЕВИТЕ и со титулата БОГОТ како 
единствен, Земен Бог Човек за целата 
Земја, во целиот Свет, кој е Водачот и 
Владетелот, по хоризонтала на сите луѓе, 
кои ги води по патот на светлината, 
позитивноста, вистината и тие се во 
позитивна зависност со владеењето на 
неговата аура. Со постоењето на тие ре-
лигиозни состојби на ВЕ(БОГОТ) РА(СОН-
ЦЕ), по кои се изградени зборовите со 
нивните значења како БОГОТ, ГОСПОДОТ, 
БОЖЕСТВЕНОСТА на Небото и на Земјата, 
како негови ГОЛЕМИНИ, се родило и се 
изградило учењето на Сончевата РЕЛИ-
ГИЈА или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Древ-
ните Македонци во древна Македонија 
го имитирале и го поддржувале ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата, односно РЕ-
ЛИГИЈАТА Земна. Зборот РЕЛИГИЈАТА ја 
има религиозната состојба на сончевите 
аури и на луѓето по циклуси и по гене-
рации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небо-
то и на Земјата и на Земјата за верниците, 
според која е изграден вториот стар 
Македонски јазик во стара Македонија, 
од старите Македонци верници, по ја-
зикот на светлината астрална Божест-
вена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО 
ПИСМО на Земјата или стариот прв сло-
гов Македонски јазик и кој ја дефинира 
состојбата и постоењето на РЕ(СОНЦЕТО) 
ЛИ(ЛЈУДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) ЈА(ВНАТ РЕШ-
НО) 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, 

РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА СЛАВАТА. Имитирајќи и поддр-
жувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Зем-
јата, древните Македонци верници, во 
неговите СВЕТЛО ПОЗИТИВНИ ВОЗВИ-
ШЕНОСТИ, денски и годишни, односно 
неговите ГОЛЕМИНИ, правеле СВЕТЛО 
ПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ со секоја 
генерација на своите внатрешни светло 
позитивни, астрални Божествени аури, 
лични, семејни, колективни по место на 
живеење и по место на работа, на на-
родната, државната или на светската 
аура на Земјата. Тие се раководеле од 
учењето и од начинот на живеење спо-
ред Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО. 
Верниците антички Македонци со тие 
веќе генерациски светло позитивни ВОЗ-
ВИШЕНИ аури имале процеси на светло 
позитивно зрачење, а со тоа се создаваат 
процеси на борење и творење по место и 
по време на живеење, постоење. Со 
процесите на борба и творештво во ден-
ските и во годишните циклуси верниците 
со своите аури, лични, семејни, колек-
тивни и народната, постигнувале победи 
над природната и човечка негативност и 
ги создавале позитивните полиња на 
своите аури на Земјата, а тоа се совр-
шенството, убавината, вистината, прав-
дата, љубовта, добрината, совеста, свес-
та, честа, чесноста, чистината, достоин-
ството, доблеста, редот, мирот, мудроста, 
радоста, веселоста, среќата, слободата, 
богатството, одговорноста, дисципли на-
та и многу други такви услови за живот 
на верниците. Со процесите на тво решт-
во во денските и годишните циклуси, 
верниците со своите аури, лични, се-
мејни, колективни и народната, ги имале 
своите победи над негативноста во при-
родата и во луѓето, на позитивни поли-
ња, услови на живот, на творби, дела, 
род и благодет, како естетски вредности 
на непрекинат процес на живот по место 
и по време на површината на Земјата. 
Сите тие вредности на манифестацијата 
на Светлината Божествена на повр ши-
ната на Земјата од сончевите аури и на 
верниците по циклуси и по генерации се 
јазикот, речта, зборот, думата, ГОВОРОТ, 
Светото Писмо во сите времиња на по-
вршината на Земјата. Зборот ГОВОРОТ ја 
има религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија, од ста-
рите Македонци верници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на ГО(ГОЛЕМОТО) ВО(БОЖЕС-
ТВЕНО) РО(СОНЦЕ) над Т(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 Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА.

СТАРИОТ ДРЕВЕН    АНТИЧКИАНТИЧКИ  
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИК  ЈАЗИК

хоризонтала на Небото и на Земјата на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по место и по вре-
ме на постоење по денски и по годишни 
циклуси и вградување, надградување, 
постоење, преобразба и примена на таа 
Негова СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како 
енергија на Земјата. И затоа, не случајно 
древните Македонци верници, кои биле 
учени луѓе, лингвисти и кои ги фор ми-
рале и ги граделе зборовите по јазикот 
на светлината на Сончевата аура или 
СВЕТОТО ПИСМО, односно древниот Ма-
кедонски јазик, зборот БОГОТ го изгра-
диле со религиозната состојба на пос-
тое  ње то на БО(ЗЕМНАТА) ГО(ГОЛЕМИНА) 
над Т(ТЕМНИНАТА) во која ни укажуваат 
на ГО(ГОЛЕМИНАТА) или на растот, воз-
вишеноста на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА 
по вертикала, по циклуси, денски и го-
дишни, по место и по време на постоење 
на Земјата, а со тоа и на ГОЛЕМИНАТА по 
хоризонтала, во просторот Небесен и 
Земен. Зборот БОЖЕСТВЕНОСТА ја има 
религиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од старите Маке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на БО(ЗЕМНАТА) ЖЕ(ПРОСТОРНА) С(СВЕТ-
ЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТ-
ВЕНАТА) НО(НАША) С(СВЕТЛИНА) над 
ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Со постое-
њето на ЖЕ(ПРОСТОРНАТА) светлина ни 
се укажува на постоење на просторот 
Небесен и Земен, кој е исполнет или 
каде е распространета БОЖЕСТВЕНАТА 
СВЕТЛИНА по вертикала и по хори зон-
тала, по циклуси денски и годишни, по 


