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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 возвишеност.
МУ - Мојата Божествена лична аура
во процес на пад од возвишеноста.
М - Мојата Божествена лична аура
како стварност. Фактичка состојба.

В

о старата Македонија, старите Македонци верници, според учењето
на Религијата на Сонцето, а тоа е
ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар
Македонски јазик, а подоцна и Светски
јазик. Тоа е јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите
времиња. Дел од Светлината Божествена
од Сончевата аура, од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е вграден и во аурите лични на верниците, 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 материјалниот дел и чувството на припадност, која ја нарекувале со слогот
МА - МОЈАТА.
Просторот, како позитивно поле на
реализацијата на Сончевата аура или на
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во Вселената и на
површината на Земјата е нејзиниот дом
на постоење и е нејзината првична состојба на нешто свое или нејзино МЕСТО
или како МОЕТО. Во тој свој простор на
постоење на Сончевата аура како позитивно поле е и постоењето на нејзините
непрекинати процеси на светло позитивното зрачење, со тоа и на постоењето на
процеси на позитивно привлекување,
СОЕДИНУВАЊЕ на позитивната вечна зависност во нашиот и нејзин Сончев систем на нејзини планети, сателити кои
вечно й припаѓаат. Тој простор, како позитивно поле, повторно се нивниот вечен дом или состојбата на своето МЕСТО,
на МОЕТО или постоењето на религиозната состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) над ТО(ТЕМНИНАТА), како позитивно поле со неговиот простор во кој е сместена неговата
ВНАТРЕШНА аура во надворешната реализација како МОЕТО или МО(МОЈАТА)
ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА).
Со присуството на Сончевата аура со своето позитивно поле на површината на
Земјата повторно е една состојба на неј-

зино вечно присуство во тој Земен простор, како нејзин дом или просторот е таа
религиозна состојба на припадност во
форма на МЕСТО и МОЕТО. Тоа е постоењето на религиозната состојба на МО(МОЈАТА) ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА) во тој Земен простор на реализација на Сончевата аура, ВНАТРЕШНА,
на Сончевите зраци од нејзина страна и
од страната на Земните субјекти и објекти на соединување повторно со Сончевата аура. Со својот вечен израз на
Сончевата аура на површината на Земјата, како простор и нејзин дом или МОЈАТА, како единствена аура на процесите

нание, чувство на блискост, на целина
или состојба на МОЕ. Со физичкото и
духовното единство е присутно и сознанието, чувството за една целина или
состојба на чувството за МОЈ, МОЈАТА,
МОЕТО, МОИТЕ, МОЕТО. Со времето и
МЕСТОТО на живеење, постоење на Личната аура или постоење на религиозната
состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТЛИНА)
над ТО(ТЕМНИНАТА) над ТО(ТЕМНИНАТА),
негативноста лична и природна на околината, постои и просторот надворешен
како нејзин дом со ширината на своето
позитивно поле како САМОсознание. На
САМОчувството на блискост или посто-

СТАРИОТ ДРЕВЕН

МАКЕДОНСКИ
на борба и победи над нејзината негативност, на создавање творби, дела, род
и благодет, на услови за живот како естетски вредности и резултати, во кои е
вградена внатре Сончевата Светлина Божествена, се делови од нејзината аура
или состојба на нејзина припадност или
религиозната состојба на постоењето
на МОЈ, МОЈАТА, МОИТЕ, МОЕТО. Со постоењето на религиозната состојба на
МО(МОЈАТА) ЈА(ВНАТРЕШНОСТ) над
ТА(ТЕМНИНАТА), 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 привлечени и соединувани во својата потреба, физичка и духовна, со тие естетски вредности и резултати.
Имитирајќи и поддржувајќи ја Сончевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по
учењето и начинот на живеење според
Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА,
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО,
ПРАВАТА СЛАВАТА, древните Македонци
верници во древна Македонија ги граделе генерациски и биле носители на своите Земни човечки светло позитивни, астрални внатрешни Божествени аури Лични, Семејни, Колективни по место на живеење, Колективни по место на работа,
на Народната, на Светската по место и
по време на живеење, постоење на површината на Земјата.
Личната аура на верниците:
Со изградбата и постоењето на Личната аура, генерациски на верниците,
таа си има свој внатрешен простор кој е
физичкото тело како нејзин дом и соз32 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 763 / 13.2.2009

ење на религиозната состојба на СА(СВЕТЛИНАТА) МО(МОЈА), на целина за нејзина
припадност со надворешниот простор,
со неговите субјекти и објекти или состојби на тоа внатрешно, индивидуално
чувство е постоењето на МОЕТО. Постоењето на религиозната состојба на
МО(МОЈАТА) ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над
ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста лична и
природна на околината, чија внатрешност е Личната аура, која зрачи надворешно, се реализира и се соединува со
нив по МЕСТО или постоењето на религиозната состојба на МЕ(МОЈАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) по време на
живеење, постоење на површината на
Земјата. Личната аура во тој нејзин надворешен простор како ВНАТРЕШНОСТ
на постоење по МЕСТО и по време има и
процеси на светло позитивно зрачење и
со тоа процеси на светло позитивно
привлекување, соединување со своето
позитивно поле, со субјекти и објекти,
надворешни како припадност. Тоа е состојба на сознание, чувство на блискост,
на тоа внатрешно, индивидуално чувство на МОЈАТА, или постоењето на религиозната состојба на МО(МОЈАТА)
ЈА(ВНАТРЕШНОСТ) над ТА(ТЕМНИНАТА), чија внатрешност е аурата Лична,
која зрачи надворешно и која се реализира и соединува со нив по МЕСТО и
по време. Со процесите на светло позитивно зрачење Личната аура во тој
нејзин, надворешен простор е ВНАТРЕШНОСТА нејзина на реализација и во него
има процеси на борба и победи со
негативноста, природна и човечка, процеси на создавање на творби, дела, род
и благодет како естетски вредности и
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резултати, по МЕСТО или по постоењето
на религиозната состојба на МЕ(МОЈАТА)
С(СВЕТЛИНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) и по
време на постоење на површината на
Земјата. Сите тие естетски вредности и
резултати создавани од Личната аура
повторно имаат свои помали процеси
на позитивно привлекување и на соединување, на сопствената Лична аура и
на другите човечки аури на верниците

АНТИЧКИ

ЈАЗИК
со тоа создадено по време и по МЕСТО
позитивно поле на естетски вредности.
Состојбата на сознание, чувството на
блискост, на целина и на тоа внатрешно
индивидуално чувство на МОЕТО, на
МОИТЕ естетски вредности, како делови
од аурата Лична или постоењето на
религиозната состојба на МО(МОЈАТА)
ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА) е аурата Лична која зрачи надворешно, се реализира и се соединува со
нив по МЕСТО и по време на живеење и
постоење на површината на Земјата.
Личната аура во своето постоење по
МЕСТО и по време е во постојани процеси на светло позитивното привлекување 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, чувството на блискост, на целина и на тоа
внатрешно индивидуално чувство на
МОЕТО, или постоењето на религиозната
состојба на МО(МОЈАТА) ЈЕ(ВНАТРЕШНОСТ) над ТО(ТЕМНИНАТА) чија внатрешност е аурата Лична, која зрачи надворешно, се реализира и се соединува со
нив по МЕСТО и по време. Имитирајќи и
поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ),
старите, древни, антички Македонци
верници во старата Македонија ги граделе своите аури: Лични, Семејни, Колективни, Народната и биле носители
на сличните свои религиозни дејства и
состојби по СВЕТОТО ПИСМО. ВЕ(БОГОТ)
РА(СОНЦЕ) во неговите светло позитивни
ВОЗВИШУВАЊА и ВОЗВИШЕНОСТ во денските и во годишните циклуси, на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Небесниот свод,

купола има процеси на светло позитивно, астрално Божествено зрачење над
темнината, негативноста, злото во природата и во луѓето на површината на
Земјата. Со тие процеси на светло позитивно зрачење се создаваат процеси
на борба и творештво по место и по
време на постоење на површината на
Земјата. Со процесите на борба и на
творештво, во денските и во годишните
циклуси, ги создава и позитивните полиња на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината,
достоинството, доблеста, редот, мирот,
мудроста, радоста, веселоста, среќата,
слободата, богатството, одговорноста,
дисциплината и многу други како услови
на живот. Со процесите на творештво се
создаваат естетските резултати и вредности на творби, дела, род и благодет. Со
тие естетски вре д ности и резултати
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е вечниот и најголем Борец и Творец и како таков пример е вечниот и најголем Водач и Учител
на Земјата за верниците или е челноста
нивна, како прв и вечен водач, првопричина на сите тие естетски резултати.
Верниците на Земјата, кои за ВЕ(БОГОТ)
РА(СОНЦЕ), со присуството негово во
денските и во годишните циклуси на
ВОЗВИШЕНОСТ велеле дека ја има
МИ(МОЈАТА) СИ(СВЕТЛИНА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото во природата и во луѓето
по место и по време на постоење на
површината на Земјата или напишана и
искажана таа религиозна состојба по античкиот Македонски јазик, или по Светото Писмо значи МИСИЈАТА, МИСИОНЕРОТ. Зборот МИСИОНЕРОТ 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 МИ(МОЈАТА) СИ(СВЕТЛИНА)
ЈО(ВНАТРЕШНА) и НЕ(НАША) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста,
злото во природата и во луѓето по место
и по време на постоење на Земјата. Сите
тие светло позитивни, возвишени нивоа,
циклуси денски и годишни на Небесниот свод, купола со процесите на позитивното зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја прават височината, големината на
неговиот олтар како позитивно ниво
на жртвувањето, а неговите Земни создавани услови за живот и естетски вредности и резултати, се факти и докази на
тоа негово ниво на жртвување, тоа е јазикот, говорот на Сончевата аура или популарно нарекувани СВЕТОТО ПИСМО
на Земјата. ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со неговите вечни денски и годишни, циклуси,
ги има светло позитивните возвишени
аури за кои верниците велеле дека ја
имаат МО(МОЈАТА) ДЕ(СВЕТЛИНА ДНЕВНА)
ЛО(ЛЈУДСКА/човечка) над Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото во приро33 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 763 / 13.2.2009

дата и во луѓето по место и по време на
постоење на површината на Земјата.
Напишана и искажана таа религиозна
состојба по античкиот Македонски јазик
или по Светото Писмо значи МОДЕЛОТ.
Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ)
РА(СОНЦЕ) по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето, во
старата, древна, античка Македонија,
старите, древни антички Македонци
верници и верниците по Светот како
Светска Религија на Сонцето правеле
непрекинати возвишувања и возвишеност нивна на физичко и на духовно
совршенство со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Совршенство на своите генерациски, внатрешни Лични аури како МОЈА, на
Семејни, на Колективни, на Народната и
на Светската, во кои се вградува и се
реализира Личната аура како дел од
нив, со заемно дополнување се МОЈ,
МОЈА средина. Таа е позитивно поле на
симболични, мали земни сонца на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со нивните центри, со таа нивна висока, позитивна доминација по место и по време на живеење, каде што имало процеси на светло
позитивно, астрално Божествено зрачење над темнината, негативноста, злото
во природата и во луѓето на Земјата. Со
тие процеси на позитивно зрачење генерациски се создаваат и процеси на борба и творештво по место и по време на
живеење на површината на Земјата. Со
процесите на борба и на творештво во
денско, годишно, повремено, генерациско 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 творби, дела, род и благодет, кои се факти и
докази на тоа нивно позитивно ВОЗВИШЕНО ниво на жртвување, тоа е јазикот, говорот на аурите човечки на верниците. Со физичката и со духовната надградба на одредени светло позитивни
ВОЗВИШЕНИ нивоа на аурите генерациски 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 МОДЕЛОТ, МОДАТА, МОДЕЛАРОТ. Зборот МОДЕЛАРОТ 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 МО(МОЈАТА) ДЕ(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) ЛА(ЛЈУДСКА/човечка)
РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето
по место и по време на постоење на
Земјата.
ПРОДОЛЖУВА

