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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЈА
(ВНАТРЕШНОСТА, 

АУРАТА)

ЈА - Внатрешната Божествена аура. 
Фактичка состојба.

ЈЕ - Внатрешната Божествена аура 
во идејна смисла.

ЈИ - Внатрешната Божествена аура 
во процес на раѓање и растеж.

ЈО - Внатрешната Божествена аура во 
процес на вознесување и возвишеност.

ЈУ - Внатрешната Божествена аура 
во процес на пад од возвишеноста.

Ј - Внатрешната Божествена аура 
како стварност. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Ма-
кедонци верници по учењето на 
Религијата на Сонцето или по ВЕ-

РАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО 
ПИС МО, по стариот Македонски јазик, 
по доц на и Светски јазик, кој е и јазикот 
на Сончевата аура на Небото и на Земја-
та или СВЕТОТО ПИСМО на РА(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, 
видлива и невидлива, во циклуси денски 
и годишни, од ВНАТРЕШНОСТА на Сон-
чевата аура, која се реализира во Небес-
ниот и на Земниот простор како нејзина 
ВНАТРЕШНОСТ. Како што е делот од СВЕТ -
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА вграден во аурите 
на луѓето, како нивна внатрешност, така 
Небесниот и Земниот простор како ВНА-
ТРЕШНОСТ на постоење и реализација 
на човечките Сончеви аури по циклуси 
и по генерации, како религиозна сос тој-
ба верниците ја нарекувале со слогот 
ЈА - ВНАТРЕШНОСТА. Аурата на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ) е таа негова ВНАТРЕШ-
НОСТ, која се наоѓа во неговото, физич-
ко, космичко тело како ВНАТРЕШЕН прос-
тор, средина, а светло позитивното ас-
трално Божествено зрачење на таа аура 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е надворешно. 
Во Космичкиот, Небесниот и Земниот 
простор, тие се негови надворешни прос -
тори, средини на неговата ВНАТРЕШНОСТ 
на реализација. Личната аура и нејзина-
та ВНАТРЕШНОСТ е внатрешноста на фи-
зичкото тело во која е стационирана и 
каде постои таа внатрешна биоенергија, 
која е Божественоста како дух, душа, 
аура на личноста како индивидуалност, 
единка на верниците по учењето и на-
чин на живеење, според Религијата на 
Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРК-
ВАТА, СВЕТОТО ПИСМО. Личната ВНА-
ТРЕШ  НА светла, позитивна, астрална Бо-
жествена аура со своите процеси на 
светло позитивно Божествено зрачење 
како надворешен израз во надворешна-
та средина, како земен и небесен прос-
тор во кој се манифестира, повторно е 
простор кој е дел од таа ВНАТРЕШНОСТ 

на аурата лична, по место и по време на 
постоење на Земјата. Личноста на секој 
човек како единка се состои од физиката 
како карактерен препознатлив облик и 
форма во која е аурата со СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА на одредено, позитивно 
ниво и со која се изразува надворешно, 
со мисли, чувства, говор, движења од таа 
своја внатрешност нарекувајќи си ја како 
ЈАС, ЈАС СУМ, ЈАЗЕКА, ЈАЗИКОТ. Зборот 
ЈАС 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 ЈА(ВНАТРЕШНАТА) С(СВЕТ-
ЛИНА) над темнината, негативноста, зло-

то во природата и во луѓето по место и 
по време на постоење на Земјата. Зборот 
ЈАС СУМ 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 ЈА(ВНАТРЕШНАТА) 
С(СВЕТЛИНА) СУ(СВЕТЛИНАТА) М(МОЈА) 
над темнината, негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Зборот 
ЈАЗЕКА 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 ЈА(ВНАТРЕШНАТА) 
ЗЕ(ЗОРА) КА(ВОЗВИШЕНА) над темнината, 
негативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Зборот ЈАЗИКОТ ја има ре ли-
гиозната 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 Ма ке-
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 ЈА(ВНАТ РЕШ-
НАТА) ЗИ(ЗАЗОРЕНОСТ) КО(ВОЗВИШУ-
ВАЧ  КА) 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 Сонцето или ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 

ПРАВАТА СЛАВАТА. Со зборот ЈАЗИКОТ 
со религиозната состојба по која е из-
граден во старата Македонија и која е лич-
ната душевна ЈА(ВНАТРЕШНА) ЗИ(ЗАЗО-
РЕНОСТ) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМ-
НИНАТА) е ВНАТРЕШНОСТА на физичкото 
тело, или аурата светла астрална Бо жес-
твена на човекот, со своите процеси на 
светло позитивното зрачење на СВЕТ-
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА надвор, се из ра-
зува преку органите за гледање и говор 
или со очите и устата, а устата со грлото. 
Тие се органи кои ги формираат гла-
совните звуци на зборови, со кои се из-
разува аурата или ја имаме религиозната 
состојба и значење на зборот ЈАЗИКОТ. 

Јазикот, пак, како орган во устата е тој 
кој со своите движења ги формира звуч-
ните гласови на говорот устен и затоа 
како орган е наречен со ист збор ЈА-
ЗИКОТ, како и звучниот, гласовниот го-
вор, ЈАЗИКОТ кој е внатрешниот израз 
на аурата. Семејната аура и нејзината 
ВНАТРЕШНОСТ е внатрешноста како фи-
зички простор, домот како семејна куќа, 
во која е стационирана и каде постои Бо-
жественоста како дух, душите, аурите 
лични на мажот и на жената, на таткото и 
мајката и со тоа Сончевата аура на вер-
ниците по учењето и начин на живеење 
според Религијата на Сонцето или ВЕ-
РАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО 
ПИСМО. Семејната ВНАТРЕШНА светла, 
позитивна, астрална Божествена аура 
со своите процеси на светло позитивно 
Божествено зрачење како надворешен 
израз во надворешната средина, како 
земен и небесен простор во кој се ма-
нифестира, е простор кој е дел од таа 
ВНАТРЕШНОСТ на Сончевата аура по 
место и по време на постоење. Семејната 
аура со својата ВНАТРЕШНОСТ како прос-
тор домашен, кој е физички и духовен 
дел во кој зрачи СВЕТЛИНАТА БО ЖЕС-
ТВЕНА меѓу родителите како маж и жена 
и меѓу кои се и децата, го сочинуваат 
позитивното ниво нарекувано СЕ МЕЈ-
СТВОТО, ФАМИЛИЈАТА. Зборот СЕМЕЈ-
СТВО ТО ја има религиозната состојба 
по која е изграден во старата Маке до-
нија, од старите Македонци верници, по 
вториот стар Македонски јазик и го ис-
кажува постоењето на СЕ(СВЕТЛИНАТА) 
МЕ(МОЈА) Ј(ВНАТРЕШНА) С(СВЕТЛИНАТА) 
над Т(ТЕМНИНАТА) ВО(БОЖЕСТВЕНА) над 
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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,  

ТО(ТЕМНИНАТА), над негативноста, зло-
то домашно во СЕМЕЈСТВОТО, нега тив-
носта, злото во природата и во луѓето по 
место и по време на постоење на Зем-
јата. Зборот ФАМИЛИЈАТА 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 ФА(ЗРАЧЕНОТО) МИ(МОЈЕ) ЛИ(ЛЈУД-
СКО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИ НА-
ТА), над негативноста, злото домашно во 

ФАМИЛИЈАТА, негативноста, злото во 
природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Во збо-
ровите СЕМЕЈСТВОТО и ФАМИЛИЈАТА, 
со религиозната состојба на изразување и 
искажување на личниот идентитет како 
МОЈА и МОЕ, се укажува на личностите 
кои се мажот и жената, како татко и 
мајка, како родители. Секој од своја 
страна треба да има, одржува и да е 
носител на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА 
како одредено, позитивно ниво од кое 
ќе зрачи и ќе се создава таа душевна 
ВНАТРЕШНОСТ во СЕМЕЈСТВОТО, ФАМИ-
ЛИЈАТА во чиј центар се децата. Таа сре-
дина на аурата СЕМЕЈНА или ФАМИ-
ЛИЈАРНА, како светла позитивна ВНА-
ТРЕШНОСТ на постоењето на СВЕТЛИ-
НАТА БОЖЕСТВЕНА е потребната ЛЈУД-
НОСТ домашна на доминација над тем-
нината, негативноста, злото во Семејната 
аура, а со тоа и доминација и заштита од 
надворешната негативност човечка и 
при родна, семејна средина во која рас-
тат децата и е нарекувана со рели ги-
озната состојба и значење на зборот 
ЈАСЛАТА. Зборот ЈАСЛАТА ја има религи-
озната состојба по која е изграден во 
старата Македонија од старите Маке-
донци верници, по вториот стар Маке-
донски јазик и го искажува постоењето 
на ЈА(ВНАТРЕШНАТА) С(СВЕТЛИНА) ЛА(ЛЈУД-
СКА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, 
злото во семејството, во природата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Колективните аури по место 
на живеење и по место на работа ја 
имаат својата ВНАТРЕШНОСТ, која е внат-
решноста како физички простор, прос-

или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕ-
ТОТО ПИСМО. Таа средина на аурата На-
родна или Државна, по место и по време 
на постоење како светла, позитивна 
ВНАТРЕШНОСТ на постоењето на СВЕТ-
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, е потребната ЛЈУД  -
НОСТ на Народната аура на доминација 
над темнината, негативноста, злото во 
Народната и во Државната аура по мес-
то и по време на постоење, а со тоа и 
доминација и заштита од надворешната 
негативност во човекот и природата. Во 
таа Народна и Државна средина на вер-
ниците на нивно живеење и работење е 
и религиозната состојба и значење на 
зборот ЈАСЛАТА нивна, состојба по која 
е изграден зборот. Народната или Др-
жавната аура во својот географски, зе-
мен простор е просторот на ВНАТРЕШНА, 
светла, позитивна астрална Божест ве-
ност нејзина, која со своите процеси на 
светло позитивно, Божествено зрачење, 
како и надворешен израз на надвореш-
ната средина, како земен и небесен прос-
тор во кој се манифестира, повторно е 
просторот кој е дел од таа ВНАТРЕШНОСТ 
на аурата Народна, Државна по место и 
по време на постоење на Земјата. Таа 
средина на аурата, Народна или Др жав-
на, по место и по време на постоење, 
како светла, позитивна ВНАТРЕШНОСТ 
на постоењето на СВЕТЛИНАТА БОЖЕС-
ТВЕНА, е потребната човечност НАША, 
колективна на доминација над тем ни-
ната, негативноста, злото во Народната, 
Државната аура по место и по време 
на постоење, а со тоа и доминација и 
заштита од надворешната негативност 
во човекот и природна или тој чин, дејс-
тво и состојба на надворешната реали-
зација, како средина по место и по 
време на постоење на Народната, Др-
жавната аура на верниците е и пос-
тоењето на религиозната состојба и 
значење на зборот ЈАВНОСТА нивна, по 
која состојба е изграден зборот. Кога 
постоеше Светската Религија на Сонцето 
постоеше и Светската аура или Светската 
Држава и нејзината ВНАТРЕШНОСТ, која е 
внатрешноста како физички простор, 
географскиот простор Земен Светски, 
спој на повеќе Народи со нивните сис-
теми на Државност на целата таа Земна 
територија во една голема Светска Др-
жава по место и по време на постоење 
на Земјата по учењето и по начинот на 
живеење според Религијата на Сонцето 
или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕ-
ТОТО ПИСМО. Со постоењето на свет-
лите позитивни астрални Божествени 
аури на верниците во Македонија и 
Светот Лични, Семејни, Колективна по 
место на живеење, Колективна по место 
на работа, на Народната, на Светската 
постоеја нивните религиозни состојби 
на ЈАВНОСТА, говорејќи и разбирајќи се 
со ЈАЗИКОТ на Светлината Божествена 
со нивните аури.

торот како структура, маалото, селото, 
градот, на зградата во која е стацио-
нирана и каде постои Божественоста 
како дух во аурата Колективна, по место 
на живеење и по место на работа на 
верниците по учењето и по начинот на 
живеење според Религијата на Сонцето 
или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕ-
ТОТО ПИСМО. Таа средина на аурата ко-
лективна по место на живеење како 
светла, позитивна ВНАТРЕШНОСТ на пос-
тоењето на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА е 
потребната ЛЈУДНОСТ маалска, селска, 
градска на доминација над темнината, 
негативноста, злото во Колективната аура 
по место на живеење, а со тоа и до ми-
нација и заштита од надворешната  не-
гативност човечка и природна, на пос-
тоењето на религиозната состојба и 
значење на зборот ЈАСЛАТА на аурата 
како огниште, гнездо, дом по место и по 
време. Колективните аури по место на 
живеење и по место на работа ја имаат 
својата ВНАТРЕШНА, светла, позитивна 
астрална Божественост со своите про-
цеси на светло позитивното Божествено 
зрачење, како надворешен израз во над-
ворешната средина, како земен и небе-
сен простор во кој се манифестира, е 
простор кој е дел од таа ВНАТРЕШНОСТ 
на аурите колективни по место и по 
време на живеење и постоење на Зем-
јата. Таа средина на аурите како светла 
позитивна ВНАТРЕШНОСТ на постое ње-
то на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, е по-
требната човечност НАША маалска, сел-
ска, градска, колективна на доминација 
над темнината, негативноста, злото во 
Колективните аури по место на живеење 
и по место на работа, а со тоа и до-
минација и заштита од надворешната 
негативност човечка и природна. Тој чин, 
дејство и состојба на надворешната реа-
лизација по место и по време на пос-
тоење на Колективните аури по место 
на живеење и по место на работа на 
верниците, е и постоењето на религи-
озната состојба и значење на зборот 
ЈАВНОСТА нивна. Зборот ЈАВНОСТА 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 ЈА(ВНАТРЕШНАТА) В(БО-
ЖЕСТВЕНА) НО(НАША) С(СВЕТЛИНА) над 
ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во 
Колективната аура по место на живеење, 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на Земјата. Народ-
ната или Државната аура и нејзината 
ВНАТРЕШНОСТ е внатрешноста како фи-
зички простор, односно географскиот 
простор Земен и како инфраструктура 
на објекти и згради на својата територија, 
како услови на живеење и на работа во 
кој е стационирана и каде постои Бо-
жественоста на аурата Народна или Др-
жавна по место и по време на постоење 
на верниците, по учењето и начинот на 
живеење според Религијата на Сонцето 


