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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МА
(МОЈАТА)

МА - Мојата Божествена лична аура. 
Фактичка состојба.

МЕ - Мојата Божествена лична аура 
во идејна смисла.

МИ - Мојата Божествена лична аура 
во процес на раѓање и растеж.

МО - Мојата Божествена лична аура 
во процес на вознесување и возви ше-
ност.

МУ - Мојата Божествена лична аура 
во процес на пад од возвишеноста.

М - Мојата Божествена лична аура 
како стварност. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Ма-
ке дон ци верници, според учењето 
на Религија та на Сонцето, а тоа е 

ВЕРАТА, го создале пр ви от слогов стар 
Македонски јазик, а подоцна и Светски 
јазик. Тоа е јазикот на Светлината Боже-
ствена на Сончевата аура или на ВЕ(БО-
ГОТ) РА(СОНЦЕ), тој јазик е СВЕТОТО ПИС-
МО на површината на Земјата во сите 
вре миња. Дел од Светлината Божествена 
од Сончевата аура, од ВЕ(БОГОТ) РА(СО Н-
ЦЕ) е вграден и во аурите лични на вер-
ниците, на луѓето и е нивна внатрешност, 
на личната свест, како една целина на 
физика и дух и целата нивна надворешна 
реализација по место и по време се ма-
теријалниот дел и чувството на при-
пад ност, која ја нарекувале со слогот 
МА - МОЈАТА.

Просторот, како позитивно поле на 
реа ли зацијата на Сончевата аура или на 
ВЕ(БО ГОТ) РА(СОНЦЕ) во Вселената и на 
по вр шината на Земјата е нејзиниот дом 
на постоење и е нејзината првична сос-
тојба на нешто свое или нејзино МЕСТО 
или како МОЕТО. Во тој свој простор на 
постоење на Сончевата аура како пози-
тивно поле е и постоењето на нејзините 
непрекинати процеси на светло пози тив-
ното зрачење, со тоа и на постоењето на 
процеси на позитивно привлекување, 
СОЕДИНУВАЊЕ на позитивната вечна за-
вис ност во нашиот и нејзин Сончев сис-
тем на нејзини планети, сателити кои 
вечно й припаѓаат. Тој простор, како по-
зитивно поле, повторно се нивниот ве-
чен дом или состојбата на своето МЕСТО, 
на МОЕТО или постоењето на рели ги-
озната состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТ-
ЛИНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) над ТО(ТЕМ-
НИ НАТА), како позитивно поле со него-
виот простор во кој е сместена неговата 
ВНАТРЕШНА аура во надворешната реа-
ли зација како МОЕТО или МО(МОЈАТА) 
ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА). 
Со присуството на Сончевата аура со сво-
ето позитивно поле на површината на 
Зем јата повторно е една состојба на неј-

зино вечно присуство во тој Земен прос-
тор, како нејзин дом или просторот е таа 
религиозна состојба на припадност во 
форма на МЕСТО и МОЕТО. Тоа е пос тое-
њето на религиозната состојба на МО(МО  -
ЈАТА) ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМ    НИ-
НАТА) во тој Земен простор на реали-
зација на Сончевата аура, ВНАТРЕ ШНА, 
на Сончевите зраци од нејзина стра на и 
од страната на Земните субјекти и об-
јекти на соединување повторно со Сон-
чевата аура. Со својот вечен израз на 
Сончевата аура на површината на Земја-
та, како простор и нејзин дом или МОЈА-
ТА, како единствена аура на процесите 

на борба и победи над нејзината нега-
тивност, на создавање творби, дела, род 
и благодет, на услови за живот како ес-
тетски вредности и резултати, во кои е 
вградена внатре Сончевата Светлина Бо-
жествена, се делови од нејзината аура 
или состојба на нејзина припадност или 
религиозната состојба на постоењето 
на МОЈ, МОЈАТА, МОИТЕ, МОЕТО. Со пос-
тоењето на религиозната состојба на 
МО(МО ЈАТА) ЈА(ВНАТРЕШНОСТ) над 
ТА(ТЕМ НИНАТА), на МОЈАТА со нив по 
циклуси од нејзина страна, од страна на 
Сончевата аура и од МОЈАТА страна на 
луѓето верници со своите идентитети, 
сознание и чувство за припадност, како 
Земни субјекти позитивно се привлеч е-
ни и соединувани во својата потреба, фи-
зичка и духовна, со тие естетски вред-
ности и резултати.

Имитирајќи и поддржувајќи ја Сон-
чевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по 
уче њето и начинот на живеење според 
Ре ли гијата на Сонцето или по ВЕРАТА, 
РЕ ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА СЛАВАТА, древните Македонци 
верници во древна Македонија ги гра де-
ле генерациски и биле носители на сво-
ите Земни човечки светло позитивни, ас-
трал ни внатрешни Божествени аури Лич-
ни, Семејни, Колективни по место на жи-
ве ење, Колективни по место на работа, 
на Народната, на Светската по место и 
по време на живеење, постоење на повр-
шината на Земјата.

Личната аура на верниците:
Со изградбата и постоењето на Лич-

ната аура, генерациски на верниците, 
таа си има свој внатрешен простор кој е 
физич кото тело како нејзин дом и соз-

нание, чувство на блискост, на целина 
или сос тојба на МОЕ. Со физичкото и 
духовното единство е присутно и соз-
нанието, чув ството за една целина или 
состојба на чувството за МОЈ, МОЈАТА, 
МОЕТО, МО ИТЕ, МОЕТО. Со времето и 
МЕСТОТО на живеење, постоење на Лич-
ната аура или постоење на религиозната 
состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТЛИНА) 
над ТО(ТЕМ НИНАТА) над ТО(ТЕМНИНАТА), 
негатив носта лична и природна на око-
лината, постои и просторот надворешен 
како нејзин дом со ширината на своето 
пози тивно поле како САМОсознание. На 
САМО чувството на блискост или посто-

ење на религиозната состојба на СА(СВЕТ  -
ЛИНАТА) МО(МОЈА), на целина за нејзина 
припадност со надворешниот простор, 
со неговите субјекти и објекти или сос-
тојби на тоа внатрешно, инди видуално 
чувство е постоењето на МОЕ ТО. Пос-
тоењето на религиозната состој ба на 
МО(МОЈАТА) ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над 
ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста лич на и 
природна на околината, чија внат реш-
ност е Личната аура, која зрачи надво-
решно, се реализира и се соеди нува со 
нив по МЕСТО или постоењето на рели-
гиозната состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТ-
ЛИНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) по време на 
живеење, постоење на повр шината на 
Земјата. Личната аура во тој нејзин над-
ворешен простор како ВНАТ РЕШНОСТ 
на постоење по МЕСТО и по време има и 
процеси на светло пози тивно зрачење и 
со тоа процеси на свет ло позитивно 
привлекување, соеди ну вање со своето 
позитивно поле, со су бјекти и објекти, 
надворешни како при падност. Тоа е сос-
тојба на сознание, чувство на блискост, 
на тоа внатрешно, индивидуално чув-
ство на МОЈАТА, или постоењето на ре-
лигиозната состојба на МО(МОЈАТА) 
ЈА(ВНАТРЕШНОСТ) над ТА(ТЕМ НИНА-
ТА), чија внатрешност е ау ра та Лична, 
која зрачи надворешно и ко ја се реа-
лизира и соединува со нив по МЕСТО и 
по време. Со процесите на светло по-
зитивно зрачење Личната аура во тој 
нејзин, надворешен простор е ВНА ТРЕШ-
НОСТА нејзина на реализација и во него 
има процеси на борба и по беди со 
негативноста, природна и човеч ка, про-
цеси на создавање на творби, дела, род 
и благодет како естетски вред ности и 



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
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резултати, по МЕСТО или по пос то ењето 
на религиозната состојба на МЕ(МОЈАТА) 
С(СВЕТЛИНА) над ТО(ТЕМ НИНАТА) и по 
време на постоење на повр шината на 
Земјата. Сите тие естет ски вредности и 
резултати создавани од Личната аура 
повторно имаат свои по мали процеси 
на позитивно прив ле ку вање и на сое-
динување, на соп стве ната Лична аура и 
на другите човеч ки аури на верниците 

со тоа создадено по време и по МЕСТО 
позитивно поле на естетски вредности. 
Состојбата на сознание, чув ството на 
блискост, на целина и на тоа внатрешно 
индивидуално чувство на МО ЕТО, на 
МОИТЕ естетски вредности, како делови 
од аурата Лична или пос тоењето на 
религиозната состојба на МО(МОЈАТА) 
ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМ НИ НА-
ТА) е аурата Лична која зра чи надво-
решно, се реализира и се соеди нува со 
нив по МЕСТО и по време на жи ве ење и 
постоење на површината на Земјата. 
Личната аура во своето посто ење по 
МЕСТО и по време е во постојани про-
цеси на светло позитивното привле-
кување и соединување по МЕСТО и по 
време на траење од повисоки и посилни, 
позитивни нивоа на позитивно зрачење. 
Нивните посилни и пошироки позитивни 
полиња или состојба и сознание, чувств о-
то на блискост, на целина и на тоа 
внатрешно индивидуално чувство на 
МОЕТО, или постоењето на религиозната 
состојба на МО(МОЈАТА) ЈЕ(ВНА ТРЕШ-
НОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА) чија внатреш-
ност е аурата Лична, која зрачи над во-
решно, се реализира и се соеди нува со 
нив по МЕСТО и по време. Имити рајќи и 
поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОН ЦЕ), 
старите, древни, антички Македонци 
верници во старата Маке донија ги гра-
деле своите аури: Лични, Семејни, Ко-
лективни, Народната и биле носители 
на сличните свои религиозни дејства и 
сос тојби по СВЕТОТО ПИСМО. ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) во неговите светло позитивни 
ВОЗВИШУВАЊА и ВОЗВИШЕ НОСТ во ден-
ските и во годишните цик луси, на СВЕТ-
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Не бесниот свод, 

купола има процеси на светло пози тив-
но, астрално Божествено зрачење над 
темнината, негативноста, злото во при-
родата и во луѓето на површината на 
Земјата. Со тие процеси на светло по-
зитивно зрачење се созда ваат процеси 
на борба и творештво по место и по 
време на постоење на повр шината на 
Земјата. Со процесите на бор ба и на 
творештво, во денските и во годишните 
циклуси, ги создава и пози тивните по-
лиња на совршенството, уба ви ната, вис-
тината, правдата, љубовта, добрината, со-
веста, свеста, честа, чеснос та, чисти на та, 
достоинството, доблеста, редот, ми рот, 
мудроста, радоста, весе лоста, среќата, 
слободата, богатството, одговорноста, 
дисциплината и многу други како усло ви 
на живот. Со проце сите на творештво се 
создаваат естет ските резултати и вред-
ности на творби, дела, род и благодет. Со 
тие естетски вре д ности и резултати 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОН  ЦЕ) е вечниот и нај-
голем Борец и Творец и како таков при-
мер е вечниот и најголем Водач и Учител 
на Земјата за верниците или е челноста 
нивна, како прв и вечен водач, прво-
причина на сите тие естетски резултати. 
Верниците на Земјата, кои за ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ), со присуството негово во 
ден ските и во годишните циклуси на 
ВОЗВИШЕНОСТ велеле дека ја има 
МИ(МО  ЈАТА) СИ(СВЕТ ЛИНА) ЈА(ВНА ТРЕШ-
НА) над ТА(ТЕМНИ НАТА), над негатив-
носта, злото во приро дата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
површината на Земјата или напишана и 
искажана таа религиозна состојба по ан-
тичкиот Македонски јазик, или по Све-
тото Писмо значи МИСИЈАТА, МИСИО-
НЕРОТ. Зборот МИСИОНЕРОТ ја има ре-
лигиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од ста ри те Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува по с тое-
њето на МИ(МОЈАТА) СИ(СВЕТ ЛИНА) 
ЈО(ВНАТРЕШНА) и НЕ(НАША) РО(СОН-
ЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), нега тив носта, 
злото во природата и во луѓето по место 
и по време на постоење на Зем јата. Сите 
тие светло позитивни, воз ви шени нивоа, 
циклуси денски и годиш ни на Небес-
ниот свод, купола со проце сите на по-
зитивното зрачење на ВЕ(БО ГОТ) РА(СОН-
ЦЕ) ја прават височината, го ле мината на 
неговиот олтар како пози тивно ниво 
на жртвувањето, а него вите Земни соз-
давани услови за живот и естетски вред-
ности и резултати, се фак ти и докази на 
тоа негово ниво на жртву вање, тоа е ја-
зикот, говорот на Сончевата аура или по-
пуларно нарекувани СВЕ ТО ТО ПИСМО 
на Земјата. ВЕ(БОГОТ) РА(СОН ЦЕ), со не-
говите вечни денски и годишни, циклуси, 
ги има светло позитивните воз  ви шени 
аури за кои верниците веле ле дека ја 
имаат МО(МОЈАТА) ДЕ(СВЕТ ЛИНА ДНЕВНА) 
ЛО(ЛЈУДСКА/човечка) над Т(ТЕМНИНА-
ТА), над негативноста, зло то во при ро-

дата и во луѓето по место и по време на 
постоење на површината на Земјата. 
Напишана и искажана таа религиозна 
состојба по античкиот Маке донски јазик 
или по Светото Писмо значи МОДЕЛОТ. 
Имитирајќи и поддрж увајќи го ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) по учење то и начинот на жи-
веење според Ре лигијата на Сонцето, во 
старата, древна, античка Македонија, 
старите, древни ан тич ки Македонци 
верници и верниците по Светот како 
Светска Религија на Сон цето правеле 
непрекинати возвишувања и возви ше-
ност нивна на физичко и на духовно 
совршенство со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТ-
ВЕНА. Совршенство на своите ге не ра цис-
ки, внатрешни Лични аури како МОЈА, на 
Семејни, на Колективни, на На родната и 
на Светската, во кои се вгра дува и се 
реализира Личната аура како дел од 
нив, со заемно дополнување се МОЈ, 
МОЈА средина. Таа е позитивно по ле на 
симболични, мали земни сонца на СВЕТ-
ЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со нивните цен-
три, со таа нивна висока, позитивна до-
минација по место и по време на живе-
ење, каде што имало процеси на светло 
позитивно, астрално Божествено зра че-
ње над темнината, негативноста, злото 
во природата и во луѓето на Земјата. Со 
тие процеси на позитивно зрачење гене-
рациски се создаваат и процеси на бор-
ба и творештво по место и по време на 
живеење на површината на Земјата. Со 
процесите на борба и на творештво во 
денско, годишно, повремено, генераци-
ско на аурите на верниците, се создаваат 
нивните позитивни полиња по место и 
по време на живеење, постоење. Со 
процесите на творештво се создаваат 
естетски резултати и вредности на твор-
би, дела, род и благодет, кои се факти и 
докази на тоа нивно позитивно ВОЗ-
ВИШЕНО ниво на жртвување, тоа е јази-
кот, говорот на аурите човечки на верни-
ците. Со физичката и со духовната над-
градба на одредени светло пози тив ни 
ВОЗВИШЕНИ нивоа на аурите генера-
циски на верниците со процесите на 
позитивно зрачење се реализирале, се 
презентирале на Земјата на еден ист 
ВОЗВИШЕН начин, а на тоа повремено 
позитивно ниво по место и по време се 
Борци, Творци, Водачи и Учители или 
постоењето на религиозните дејства, 
состојби и значења на зборовите МОДЕ-
ЛОТ, МОДАТА, МОДЕЛАРОТ. Зборот МО-
ДЕ ЛАРОТ 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 МО(МОЈАТА) ДЕ(СВЕТ-
ЛИНА ДНЕВНА) ЛА(ЛЈУДСКА/чо вечка) 
РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМ НИ НАТА), нега-
тив носта, злото во приро дата и во луѓето 
по место и по време на пос тоење на 
Земјата.


