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Името Македониа, Македонци, Македонизам и Светот Македониа старо ѐ минимум 500.000 
г. Ова име ѐ јавно, служи за употреба од добронамерниците, но и за одродeните и 
непријателите, кои „Умираат од завист“. Вистинското име на Македонците и Светот Маке- 
дониа не ѐ согледливо, за оние, што се слепи за сѐ што е македонско. Напишано е на копно, 
вода и под нив, напишано е на небото и над него. Тајното име, заштитено е од УРОЦИ. Толку 
многу се намножиле одродените што, Македонците биле принудени да го кријат и името за 
јавна употреба во вид на македонска лигатура. 
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          =     
Божји поглед во четирите временски периоди. 
 

 =   
 
Македонска решетка на времето бесконечно од Зета Македониа и Светот Македониа, рај и 

пекол, изворот на животот, лигатура со значење: „На ден XXI–ви март, денот на пролетта Бог Сонце 
ИЛИ, со неговите зраци ИЛ, ја пренесува духовната енергија од Сонцето кон Светот Македониа и 
обратно, „лие“ и ја оплодува, само со духот божји МАКЕДОН, во четирите годишни периоди МАДОНА 
во вечноста. 

 

       =  Високо - Луг, град во Босна. 
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„ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, СО МАКЕДОНСКА СВЕСТ, И КАКО ТАКОВ СИ ИМАМ 

СВОЕ МАКЕДОНСКО ГЛЕДИШТЕ ВРЗ МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА 

НА МОЈАТА ТАТКОВИНА“. 

 

Цитат од Крсте Петков Мисирков. Тој е македонски филолог, кодификатор 

на македонскиот литературен јазик и правопис, македонист, историчар, етнограф. 

Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 - 26 јули 1926 година во 

селото Постол, Ениџевардарско во Егејска Македонија. Селото се наоѓа недалеку 

од античката македонска престолнина Пела. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

АТ – коњот на ИЛ во лет, во мугра – рана зора. 
Симболот АТ на ИЛ пронајден е во археолошките локалитети во градот Високо - Луг, Босна. 

Од зборовите АТ и ИЛ плус наставка се формира лична именка АТИЛА. Ова име старо е најмалку 

500.000 г 
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ВОВЕД 
 
 

Плиниј Стари, „Природна историја“  
 
„…Јас сум на мнение, дека Асиријците отсекогаш имале писменост, но некои други, како 
Гелиј, држат на тоа, дека писменоста била пронајдена во Египет од Меркур (т.е. Хермес, 
Тот, Техути, м.б.), додека други мислат, дека таа била откриена во Сирија. 
 
И двете философски школи веруваат, дека Кадмо1 од Феникија внесол во Граја2  азбука од 
16 букви, и дека Паламид, за време на Тројанската војна, ги додал четирите букви ΖΨΦΧ. 
После него, Симонид, лирскиот поет, додал други четири ΥΞΩΘ. Сите тие означуваат звуци, 
кои се распознаваат и во римската азбука. 
 
 Аристотел држи на тоа, дека примитивната азбука имала 18 букви, и дека Ψ и Ζ биле 
додадени поверојатно од Епихарм, а не од Паламед.  
 
Антиклид запишал дека човек нарекуван Мен, ја измислил  азбуката во Египет 15.000 години 
пред Форон, најстариот цар на Дојденците, и тој се обидува да го докаже тоа, повикувајќи се 
на  архитектурните споменици.  
 
Од друга страна, Ефигениј, еден од првостепените авторитети, пишува дека Вавилонците 
имале астрономски наблјудувања од 730.000 години, запишани на печени тули. Оние кои 
укажуваат на пократок период, Берос и Критодем, велат дека се работи за 490.000 години.  
Како и да е, излегува дека азбуката е употребувана од многу стари времиња.“,  
 
(Pliny (23-79) VII-LVI-193.)   
 
 
 
Хомер 

 
Спoред најстарото предание (Хомер, XIV, 321), „Европа и нејзиниот брат 

македонскиот крал Кадмо, тесно се поврзани со македонската митологија“. Уште со појавата 
на говорот, пред повеќе стотици илјаи години, именката Европа е формирана во Македониа 
и Македонците. Еден континент, два града и една река го задржале ова име до денес во 
Македониа. Етимолошки името Европа припаѓа на палеоглосологијата на Македонскиот 
Полуостров (Балканот) и се состои од кованиците: широк, широка, пространа и зборот опс, 
опосналик, лице, односно широко лице. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Кадмо Македонски крал, 1.500 г. пред појавата на христијанството. 
2 Граја – град на југот од Македонскиот Полуостров. Во градот живееле дојденци, одметници, крадци, кои 
Македонците ги нарекувале ГРЧАВИ – згрчени, исушени. Тие биле придодадени во близина на македонските 
градови држави, слично како денешните Роми доселеници. 
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„Име на планетата Земја, континентот Европа и Балканскиот Полуостров“. 
 

Најновите сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменос“, 
за распространетоста на Македонскиот народ и неговата култура, на пет континенти, 
укажува на фактот дека првото име на небеското тело каде живеат луѓето се нарекува 
Светот Македониа. Поткрепено со писмени документи и артефакти, континентот каде за прв 
пат во Светот Македониа се појавува умниот човек3 и писменоста ѐ, Зета Македониа 
Европа, Македонскиот Полуостров и Макдониа и тоа, најмалку од пред 500.000 г. 

Што се однесува на именката Балкан, постојат повеќе претпоставки за потекло на 
тоа име. Едните сметаат дека е турски збор со значење шумовити планини, другите сметаат 
дека полуостровот го добил името според планинскиот венец Балкан во Бугарија, што значи 
планина. Во периодот на римското владеење, на овие простори, полуостровот го нарекле 
„Хема“. Не е Хема - Хум туку Холмие, Хомиле. Ова име води корен од пред римската 
окупација на полуостровот. Најстаро зачувано име на полуостровот е Хаемус, со значење 
хематологија, или крв. 

Името на полуостровот поврзано е со именката пирамида, кое пак  поврзана е со 
оган, или народ4. Во говорот на народот, кој ги изградил пирамидите во Зета Македониа Ар 
на Ма (Денес наречен Египет), пирамидите ги нарекувале ПРМД, со значење возвишение. 
Мало возвишение од земја во поле се нарекува Хум или тумба, со значење могила или 
гробно место. 

 
 

 
 

Сл. 1 Македонија во картата на светот (исеечок),  
според космографијата на Клавдиј Птоломеј (пред околу 2100 – 2178 г. македонска ера). 

 

                                                           

3  Петралона ст. 13 
4 „Пир Македонски“ ст. 83 
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Во Македониа постојат повеќе Тумби, како населени места, од камениот период. Во Зета 
македониа Пиринејска (Шпанија), тумба значи гроб, во Зета Македониа островска (Англија), 
исто така tomb значи могила или гроб. Името Хелма, со значење полуостров како гробно 
место, за заборав на автохтониот народот кој ја подарил светската култура. Процесот на 
уништување трае до денес. 
 

 

 
Сл. 2 Македонски Полуостров 

 

Македонците според тоа, што живеат низ целиот Балкански Полуостров го нарекле со 
природното име, а тоа е Македонски Полуостров.  

 
 
„Градот Високо – Луг, Босна со пирамидите“ 
 
                На територија Босна и Херцеговина во градот Високо одново се откриваат објекти, 
кои некогаш биле познати на далеку. Всушност Др. Семир Османагич околните планини ги 
препознава како пирамиди. Денес во оваа областво се наоѓа најголем археолошки лока-
литет. Меѓу пронајдените писмени документи, градот Високо се нарекувал ЛУГ. Градот 
Високо - Луг се наоѓа во центарот на Босна. Именката Босна е со значење, територија на 
автохтон БОЖЈИ народ и Божја територија. Сон на овој народ, според артефактите 
пронајдени на лице место, но и според артефактите ширум светот, претставува нивната 
вера во Реинкарнација, според која духот и душата патува кон сонцето и повторно се враќа 
назат, како светлост. 

Пирамидите во градот Високо - Луг, Босна - Божја сѐ, меѓу постарите градби на Ма-
кедонскиот Полуостров. Пирамида е геометриско тело. Пирамида во мала димензија или 
огромна, како пирамидите во Божја земја - Босна се вештачки планини, или обликувани 
планини во вид на пирамида. Вештачки обликуваните планини можат да бидат украсени со 
плочи, како пирамидите во Зета Македониа АР на МА (Египет), или пирамидите во Божјата 
Земја - Босна. Функција на пирамидите и врвовите на планините ѐ многуструка.   
Пирамидата не е ХУМ, тумба и гробница, таа е енергетски кондензатор или првиот компју- 
тер. Можно е под посебни услови на духовна состојба, со посебни ритуали и одредени 
денови во годината, да се емитуваат луѓе и информации, од континент на континент, или 
низ Светот Македониа во вселената кон други населени Светови. Патувањето на инфор-
мации и луѓе, се одвива миговно, преку бистра, црна материја во вселената, која се наре-
кува ЕЗЕР, (или погрешно Етер). Овие пирамиди, како и другите во светот имаат подземни 
ходници. 
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Сл. 3 Авионска снимка на градот ЛУГ, денес наречен Високо, со неговата околина. Глинената плочка 
сл. 9, Со изгравирана Македонска лигатура, како топогравска карта, верно ја отсликува населбата 
ЛУГ со неговите пирамиди. Пирамида на Богот Сонце Илија, Пирамида на Светот Македониа и 
пристигнување на животната енергија, Пирамида на растот на денот Р’С, РИС, Ристо, Пирамида на 
Пролетта ИС – Исус, и Пирамида на Месечината. со кружење на енергијата како светлост.  

 
 Според Др. Семир Османагич функцијата на ходници под пирамидите во Високо - 

Луг, претставуваат: акустични кутии, тие благотворно делуваат на човековото здравје. Во 
нив нема негативни зрачења и тоа зрачењата од космосот и од природни радиоактивни 
зрачења од Светот, нема зрачење од мобилен телефон и интернет, најдобра фреквенција 
на електричен магнетизам – ултра звук од 28 kh (килохерци), природна резонанса на нашата 
планета од 7,83 kh, присаство на негативни јони.    

Пирамидите се лековити места, со голема концентрација на животна енергија. 
Пирамидите во минатото се нарекувале Курило, Курилово, персонифициран со човек кој се 
нарекувал Куртиш5. Во Македониа тоа е Дон – Дион и Хермес Вермес, во Прекуокеански Цут 
(Америка) тоа е Кокопели, во зета Македониа Европа тоа е Силен и Сатир, во 
христијанството се нарекува Св. Пантелејмон, Св. Никола, кого западна Европа, ќе му 
додаде ново име Дедо Мраз.6  

За значењето на пирамидите, нивната функција и кој ги изградил, следи одговор, 
според писмени документи, низ оваа мала книга. Одговорот се потпира на единствените 
валидни докази, а тоа се очигледни материјални докази и напишани документи, со фонетско 
писмо, јазик, временска дистанца, вера, напишаното име на богот, напишаното име на 
владетелот и напишаното име на мајката на вселената и името на државата. Во градот 
Високо - Луг, според овие докази, може да распознаеме повеќе пирамди сл. 3. Пирамида на 
Сонцето ИЛИ, пирамида на Светот Македониа, пирамида на Месечината, пирамида на 
Пролетта ИС-ИСУС, пирамида на Р’С, РИС, Ристо7. 

                                                           

5 За Куртиш прочитај повеќе на страна 92 „Македонски цар со повеќе имиња Хермес - ЗЕТ ИЛИОН-МАКЕДОН, 
ЗЕТ АСКЛЕПИЈ КУРТИС“ 
6 Преземено од сајтот zetamacedonia.com 09.09.2021 г. КОЈ Е ДЕДО МРАЗ.  
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/19___dedo_mraz__republika_makedon
ija-55442-8626-116 
7 Дешифриран текст ст. 91 
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 ПРЕДГОВОР 

 
Човекот со бела, црна, жолта и црвена кожа живее на Светот Македониа милиони 

години. Поради некоја божја законитост, мајката МА ќе го роди своето дете, а со 
паралелната мајка – баба, КЕ – ПарасКЕва ќе го одгледа. На мајка тоа е единствениот Ѕет, 
Ѕјете, Дјед, Дјете со име Д’Н, Дон, Дион, Дионис, Доне. Тој ќе стапи во контакт со 
единственото Божество Ѕвезди. Ќе го прими божјото знаење на врвот од планината 
Богословец Р.М. Знаењето ќе го предаде на својот народ Македонците. Со својот брат 
Хермес – Вермес, Време и својот народ, ќе го рашири низ светот. Тој е првиот глобализатор, 
кој ќе го обиколи Светот Македониа.  

На секоја педа од својот похот, ќе остава запис под името Светот Македониа, под 
копно, морето и реките. За тајноста и вечноста на пораката го користи принципот, како во, 
Над Светот Македониа, вселената, така и на Светот Македониа. („Како во вселената така 
на Земјата“). Создал јавно и тајно Цутно писмо (кирилица и латиница). Создал неправилен 
7/8 такт и инструменти, со кои ги обликувал планините во форма на пирамиди, а речните 
токови ги поместувал. Низ Светот Македониа, постојат безброј создадени артефакти, микро 
предмети, мегалити и натписи, кои се, најчесто, нелогични за ограничениот „научен“ ум. 
Поради овој факт, сѐ што науката неможe да го објасни и сѐ што денешните технички 
средства неможат да го направат, го препишуваат на пристигната технологија од некоја 
планета од вселената. Така било отсекогаш.  

Прашањето, како настанал живиот свет, било актуелно уште во камениот период од 
најнапредната човечка раса со бела кожа, иако сите техничко технолошки пронајдоци 
опфатени, како култура, деведесет посто, се откриени во камениот период. Поради оваа 
единствена светска цивилизација, која води корен минимум од пред 500.000 г. без никаков 
прекин – континуирано, се до денес, со одредени успони и падови, поради временските 
услови или предизвикани од сопствените одродници, настанокот на светот го објаснува 
преку Богот Сонце ИЛИЈА и преку некој паралелен свет РАЈОТ, кој се наоѓа во бистрото 
Езеро црниот ПЕКОЛ вселената, (наречен погрешно Етер). Едно треба да се знае, а тоа е 
дека Вселената, Богот Сонце Илија8 и целиот жив свет на Светот Македониа, роден е од 
Параскева - Елена за потребите на умниот човек, а умниот човек постои само за слава на 
својот Бог Сонце Илија и својата Мајка Марија, Мадона, господарка, Мадомнија, Богородица, 
Светот Македониа. Ова е космичко тројство помеѓу Врховната мајка Параскева, Бог Илија и 
смртниот Бог наречен Господ Македон. 

Едно од големите чуда во светот претставуваат пирамидите во градот Високо, 
Божја Област – Босна, во центарот на Македонскиот Полуостров. Пирамидте открени се 
од Др. Семир Османагич, по повеќе илјади години заборав, предизвикан од некој одродени 
членови од сопствениот род. Др. Семир Османагич како голем човекољубец, филантро- 
пист, како врвен и успешен истражувач, тој е и неуморен презентер на пронајденото, дома 
и во светот. Со големо задоволство може да се констатира дека не е единствен и осамен. 
Во истражувачкта работа применува иновативни методи, за разлика од слични на него, кои 
се затворени во сопственото незнаење. Отворен е кон секого и секаква научна и инту- 
итивна метода, потпрена со докази, за откривање кој, кога и зошто се градени пирамидите. 
Дали постигнатите сознанија од други истражувачи врз база на докази му се допаѓале или 
не, тој го прифаќа секое мислење. Поради своите постигнати резултати, но и резултатите 
на други истражувачи слични на него, тие се игнорирани,  и оспорувани. Нивните откритија 
се косат со интересите на званичната наука, за да го спречат ширењето на вистината, тие 
се служат со термините псеудоисторичар, псеудонаучник и други недолични термини. 

Др. Семир Осмнагич како и други слични на него, со својот труд, пристап кон 
исражувачката работа и постигнатите сознанија, ја менуваат светската историја. Дали оваа 
констатација некому се допаѓала или нѐ, на конзервативниот „научен“ свет од западна 

                                                           

8 47. „ШТО Е БОГ“ ст. 86   
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Европа потполно е ирелевантно, вистина ѐ една. Тој и слични на него и понатаму ќе 
истражуваат, давајки за право на секого да си го каже своето мислење. Тој е самокритичен, 
за одредени свои искази, прогласувајќи ги за „можни“ („Могуче је није доказано“), објавани 
јавно во својте кнги и медиуми, ако се оспорени поткрепени со докази.  

Најголемиот доказ пред било која институција претставуваат записите и матери- 
јалните остатоци. „Научниот“ свет записите ги игнорира прогласувајќи ги за „уметност“ а 
материјалните остатоци ги крие или ги уништува. За жал арамиите пред божјата чесност во 
вселената се немоќни. 

„Научниот“ свет од западна Европа сама себеси се именува за наследничка на 
римската култура, која е пак наследничка на „грчката“ култура, со овој проглас може 
преносно да се свати, дека западно Европејците потекнуваат од семитско арапско племе 
Грци. Cо оваa официјалнa теза, западна Европа е Грчка. Западно Европејците неспособни 
се ни да претпостават, за презентираните поинакви докази или мудро молчи создавајќи 
чуство, за сопствената незрелост, нездрав однос и завист, слепи кон приложените докази.  

„Со оваа книга авторот се обидува да ја открие вистината за белиот човечки род, 
преку писмени документи и материални остатоци. Да му укаже дека е малцинство на 
Планетата. Да ги презентира неговите корени, јазикот, науката и културата. Да му објасни 
за неговата припадност на светото тројство помеѓу мајката Планета Македониа, таткото 
Сонце Илија и белиот син Македон и да го покаже местото на божјиот Рај Македонија, и 
појавата на македонската култура од минимум пред 500.000 г. во продолжеток до денес, 
како историја на светот, од каде почнало да се шири божјото слово, и реч господова, преку 
верата и музиката. Македонската култура прифатена ѐ од целиот македонски род и сите 
други народи и племенски заедници, а тоа е нивниот јазик со македонски корени, нивното 
денешно писмо и цифри, нивниот македонски ритам и инструменти во музиката, и 
македонска вера Реинкарнација со прекрстување, од вера во религија. Чинот на крште- 
вањето или прекрстувањето во христијанската религија е симболичен чин за промена на 
личното име, име на припадноста на измислен род и име на местото на живеење (град, 
држава). Со дешифрираните текстови авторот се обидува да му објасни на прекрстениот 
македонски род, дека крстот во македонската вера е симбол на спасот, а во христијанската 
религија симбол е на смртта каде што го  убиваат Исус. Авторот се обидува на македонскиот 
род белиот Македон, да ја објасни неговата погрешна тенденција, а и денешна пракса за 
ограбување, на самиот себеси, менувајќи го името на материјалните и културни добра, а 
остатокот да го уништи. Се наметнува прашањето зошто е тоа така? Одговорот е кус и 
едноставен: ТОА Е ПОРАДИ ЕВОЛУЦИЈАТА НА СЕГА ВГРАДЕНИОТ ЛОПОВСКИ КОД. 
СТАВА ЧОРАПА НА ГЛАВА ДА НЕ МУ СЕ ПРЕПОЗНАЕ МАКЕДОНСКИОТ РОД. Тој може се 
да ограби, а зад себе се да уништи, за жал белата кожа не може. Постои едно големо НО“9.  

 

 
Сл. 4 Зета Македониа со центарот на светот, Република Македонија. 

 

                                                           

9 Преземено од книката „Зета Македониа 500.000 г. писменост“, од Бранко Сотировски. 
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Уништувајќи го коренот на своето постоење, помага на другите народи жолти, црни и 

црвени да го избришат од Планетава, како што може да се уочи во книгата „Зета Македониа 

400.000 г. писменост“, што се случило со Македонците во Азија, Африка и Америка. Белиот 

Македон се претопил во тие народи, оставајќи ја својата култура да живее до денес под 

друго име. 

„Mеѓу првите откриени сведоштва, значајни за нашата и за целокупната светска 

историја, се оние пронајдени во пештерата Црвени Стени (Петралона), близу селото Кaмени 

Гумна, во Егејска Македонија, каде што, во 1959 год., пронајден е череп на човек, кој датира 

најмалку пред 600.000 г., за кој се претпоставува, дека бил на возраст од 25-30 години сл. 8. 

Друго значајно сведоштво, кое му претходи на пронајдениот череп, претставува амонитот 

сл. 5, кој е меѓу првите живи организми, пронајдени на Македонскиот Полуостров, со 

изминат временски период од 160 милиони години, кај Длабока река – Штипско, Р. 

Македонија. Во месноста Превалец, Велес, Р. Македонија, пронајдени се фосили на коски 

од животни ѝ сл. 6 и 7, кои денес живеат во Африка, како на пример: мамут, тигар, лав, 

нилски коњ, антилопа, коњ со три прсти на ногата и др. Овие, и многу други, претставуваат 

материјални остатоци, кои се директни докази и сведоштва, преку кои може да ги 

разоткриваме прапочетоците и настанокот на животот“10.  

 

Сл. 5 Амонит - 160 милиони год. Длабока река – Штипско, Република Македонија.11 

    
    Сл. 6 Природонаучен музеј      Сл. 7 фосилна коска 10 милиони г.    Сл. 8 Черепот од Петралона,             

        Скопје, Р.Македонија12        место Превалец, Велес, Р.Македониjа.13     стар 600.000 г мак. ера.14      

 

                                                           

10 Преземено од книгата „Зета Македониа 400.000  г. писменост“ – дополнително издание на стр.16. 
11 Амонит, фото Бранко Сотировски 
12 фосилна коска, Природонаучен музеј Скопје, Македонија, фотографија: Бранко Сотировски  
13 Фосилна коска,10 милиони години, место Превалец, Македонија, фото Бранко Сотировски 
14 Извор: Macedonia: Historuy – monuments – museum; I.Touratsglou, EKDOTIKE ATHENON S.A Athens 1999, 
стр.277. 
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ВИСОКО, БОСНА 
 
Обработка на  натписи пронајдени во локалитетот Високо - Луг, Зета Македонија 
Божја - Босна. 

 
Анализата на артефактите со помош на  прашањата: што, кој, кога, како, зошто 

ќе се обидеме да ги одговориме, вклучувајки конпаративна метода, споредувки ги  со 
пронајдените исти или слични докази од светот. 

 
 
 

 
 
01.а „Керамичка плоча, Изгрејсонце на Малиот Див“ 
Зета Македонија Божја, Високо – Луг, Босна, 500.000 - 32.000 г.македонска ера пред 
појавата на христијанството. 
 
 

 
Сл. 9 Изгрејсонце на „Малиот Див“, на ден XXV – ти декември, со изгравирана македонска 

лигатура и писмо Цутно (Кирилица). 
 

Керамичката плоча пронајдена е во центарот на Македонскиот Полуостров, на локалитетот 
Високо – Луг, Зета Македониа Божја – Босна. На овој предмет може да се препознае, 
македонската култура, и тоа севкупност на духовни и материјални вредности на Маке-
донците, а тоа се науката, верата, јазикот, писменоста за јавно, тајно и симболичко 
прикажување, во вид на Македонска Лигатура. 
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Овој артефакт е ремек-дело. Тој ѐ писмен ДЕКРЕТ, писмена наредба, одлука или 
указ што има законска сила. Зборот декрет ако се подели на морфеми, неговото значење ѐ: 
ДЕК = десет, РЕТ = РЕД. Плочата содржи десет божји заповеди за создавање ред, тоа се: 
1. Изгрејсонце на Малиот Див од 25-ти декенври. 2. Титула на владетелот „Тешт“. 3. Име на 
кралот Илија. 4. Име на Богот ИЛ. 5. Име на градот ЛУГ. 6. Име на државата Македониа. 7. 
Име на полуостровот, Македонски Полуостров. 8. Име на созвездие Крст Македониа. 9. 
Карта на градот Луг.10. Македонска вера на реинкарнација.  

 
Со еден збор ќерамичката плоча, го претставува автохтониот Македонски - Божји 

народ, наречен Босански и тоа во право светло, во продолжеток до денес. Континуитетот на 
овој народ се докажува со писмени документи, кои датираат од пред 500.000 г. Тоа е народот 
од Македонскиот Полуостров, Зета Македониа Европа и Светот Македониа.  

 
Со овој материјал изработени се, патеките околу пирамидите и заштитниот дел, на 

самата пирамида, излиен на лице место. Засега технологијата на изработка, на ваква 
керамика, не е позната. Додека материјалот не е цврст како бетон, тој се става во претходно 
изработен калап, можно е во процесот на сушење плочата да е изгравирана и полирана. 
Според потезите на раката, уметникот работи слободно со сигурен покрет, големо искуство 
и огромно знаење на македонската лигатура, сопствената вера, топогра- фија на градот 
Високо - Луг, небеските тела, вселената и култура на живеење и тоа од пред 500.000 – 34.000 
г.  

Според тимот на археолози и надворешни соработници раководени од Др.Семир 
Османагич, констатирано е следното: „На површината од керамичката плоча изгравирани 
се 20 симболи. Осум симболи одговараат на рунско писмо. Значење: „Капијата е затворена, 
ние сме на чекање. Мора да бидеме завојувачи, кои бранат и освојуваат, се додека повторно 
ќе можеме да поминеме низ звездената капија“. Сл.10. 

 
Овој прочит можеби е точен. Да се запрашаме? Како е можно да се прочита така 

долг текст со осум „Рунски“ букви, не е презентирано. Што кажуваат другите дванаесет 
симболи, кое е тоа писмо и кој ги напишал, сеуште не се знае. 

 
Да видиме кое е тоа Рунско писмо? Според некои истражувачи и нивни 

претпоставки, Руни се серија на азбуки користени, но не и измислени, од луѓето од 
скандинавските и западно европските територии. Во групата на рунски писма, со цртки, 
спаѓа и Ирско, Шкотско писмо. Руните се среќаваат од источна Кина се до западна Европа. 
Според регионите и значењето на Руните, за разлика од македонското значење, Руните се 
„чаробни знаци, букви, тајно знаење, песна, мудрост, тајна или мистерија“. Основно значење  
е дека со руните се соопштува некоја мистерија. Тоа е така, затоа што, не го знаеле изворот 
на нивните таканаречени Руни, не го знаеле значењето на јазикот од народот кој ги создал 
и не ги користеле како фонетски знаци. 

 
„Руните се појавиле околу првиот век, врз основа на некоја стара азбука“, овие 

симболи не се фонетски знаци, туку имаат само магиска моќ. Се претпоставува дека Руните 
произлегле од „клинесто писмо кое се појавило во Месопотамија“. (Месопотамија е 
македонски или Босански збор, кој требе да се изговори МЕЃУПОТОЧЈЕ, меѓу два потока 
Еуфрат и Тигар.) „Руните потекнуваат и од постаро феникиско, грчко и латинско писмо“.  

 
Се прави огромна светска грешка од обични „научни“ дилетанти, кога ќе кажат 

„грчко писмо“. Државата Грција се појавува од 1832 г. не се совпаѓа со временската 
дистанца од првиот век. (Тоа е исто ако се каже дека, Тити и комунистичката партија 
заедно се борат со Александар Македонски и Македонците.) 
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Сл. 10 Сигнатура која стои под глинената плоча во музејот, кој се наоѓа во близина на подземните 

тунели Равне 2. 
 

Ова да го исправат ненаучените  „научници“, прават поголема грешка, кога велат 
„писмо на стара Грција“. (Исто е ако се каже Тито се борел заедно со својот сограѓанин, 
стариот Александар Македонски.) Да се запрашаме што е постаро кокошката или јајцето? 
Тоа се два термина од кој едниот е постар. Нешто постаро од кокошката е јајцето или 
Боговото Јајце15. Па така нешто по старо од Грците, од кои ја наследиле културата, тоа се 
Македонците. Народот на територија што денес се нарекува Грција од секогаш бил 
Македонски народ. Руните неможат да потекнуваат ни од латинското писмо. Како што е веќе 
кажано, латиницата измислена ѐ од Македонци пред 9.000 г.16 која се среќава и во Јута во 
кањонот Потковица17. Се мисли дека Руните потекнуваат и од кинеското симболичко писмо, 
и ова не е точно затоа што кинескиот јазик има голем број на македонизми, а нивното 
сиболично писмо направено е  од Македонците врз основа на македонското Цутно писмо 
јавно и тајно (кирилица и латиница)18.  
 
Името Руни потекнува од македонската именка Р’Н, произлезено од минато глаголско време 
РИЕНО со значење, со некој тврд предмет, да се направи „изрие“ бразда на дрво, камен или 
глина. Произведената вибрација при изговор, темниот вокал, помеѓу буквите „Р“ и „Н“ може 
да се озвучи со пет самогласки А,Е,И,О,У. Така според некој говорни региони Р’Н се изговара 
РУН во множина РУНИ. Кај Македонците според значењето се изговара РИЕНО - РАНЕТО 
= рие – оштетувa, прави бразда. Може да се озвучи и со “А“ па оттука произлегува именката 
од Р’НА -  РАНА или цртка на некој предмет.  

 
Македонците ја создале словарницата Цутна (курил - господар, кирилицата, госпо- 

дарска т.е. држвна)19, за соопштување на јавни пораки, за пренесување на тајното знаење, 
создале нова словарница Цутна (латиница, лична, божја). Симболот на двете словарници 

                                                           

15 За .„Сонце ле сонце, богово јајце“ види во книгата „Зета Македониа 400.000 г. Писменост, македонска 
цивилизација, на пет континенти, традиција до денес. Ст. 321“. Книгата Зета Македониа се наоѓа во 
национални библиотеки низ светот. Фрагмент Ст. 72 
16 20. „Керамичкиот печат од Церје“, Говрлево, близу до Скопје, Република Македониа, 7.000 – 6.000 
г.мак.е.пред.п.христ. Ст. 47 
17 „Зета Македониа Родна“ Јута САД, Пештера Македониа. „И ВО БОЖЈОТО АЗНО, ЌЕ БИДАМ СВЕТЛОСТ ЈА“. 
Ст. 75 
18 36. „Езерото на Богот Татко Сонце ИЛИ“. Ст. 69 
 И Зета Македонија Манџурија - Внатрешна Монголија, Кина. Преземено од сајтот zetamacedonia.com на 
17.09.2021 г. Страна 67 
19 19. „Македонско писмо Цутно“, преземено од книгата Зета Македониа 400.000 г. писменост.17.09.2021 г. 
Ст. 43 
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Цутни е петелот, како зооморфна хипоетаза на обожествениот Хермес20. Покрај овие две 
словарници Македонците поседувале и тајни „магиски“ симболи, а тоа се: точка, линија, 
крст, свастика,спирала, круг, триаголник, квадрат, ромбични идеограми, пирамида, конус, 
врвови на планини. Според наше мислење, магиското значење на осумте препознаени 
„Руни“ преземени се и се дел од македонско писмо Цутно.  
 
 
01.б „Анализа на македонската лигатурата Изгрејсонце на Малиот Див“   
 

Оваа македонска лигатура поседува своја убавина на ликовен план, таа е ремек 
дело. Таа сведочи за културата на еден Божји народ.  

 
 

 
 

Сл. 11 Копирана лигатура од ќерамичката плоча „Изгрејсонце на Малиот Див“. На оваа лигатура 
пишува: „Л’Т Т’ШТ, ЛИ ИЛИА МАКЕДОНИА, С’ АТ ИЛ И Л’Г УК БОГУ. ИТ И Л’Т“.  

Транскрибирано на македонски јазик гласи: ЛЕТ НА ТЕШТОТ, СВЕТЛИ ИЛИЈА од МАКЕДОНИА, СО 
АТ на ИЛ, СО БОЖЈА УКА КОН БОГОТ СОНЦЕ. ИТА ИЛ ТАТКОТО ВО МАКЕДОНИА.  

 

Овој артефакт претставува непобитен доказ пред многубројните „научни“ собири за 
селективна обработка на артефакти и погрешно толкувани, со цел, прикривање на 
вистината и присвојување на туѓо културно наследство. За дообјаснување ЗОШТО е 
направена оваа македонска лигатура, како што се направени и сите остнати раштркани низ 
светот, да цитираме еден схоластичар, Италис: „Хермес ја согледа целоста на сите нешта. 
И откога ја виде таа целост, тој разбра сѐ. И откога разбра сѐ, тој ја придоби моќта да 

                                                           

20  За Хермес прочитај на ст. 92 
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разоткрива и насочува. Всушност, нештата што тој ги разбра, ги нацрта! И, откога ги нацрта 
ги скри! Зошто за повеќето посака да молчи, а не да говори. За да ги бара нив секој народ, 
роден по големиот светски потоп“. 

Пред да почнеме со анализа, да кажеме дека оваа лигатура изработена е, во стилот 
на Хермес, со скриени пораки. Тоа е така поради светскиот потоп, кој претставува потоп на 
умот. Преку оваа македонска лигатура, може да се согледа верата во Реинкарнација или 
кружење на енергијата како светлост и тоа од созвездие Крст кон Светот Македониа, како 
духовна енергија, со која се создава живот. Светлосната енергија Светот Македонија ќе ја 
трансформира, со помош на сонцето Или, во материјална енергија и ќе го роди живиот свет. 
Меѓу родената жива материја се наоѓа умниот човек со неговата наука, „УК“ = со ука или 
наука, и неговиот ум „АК“ = ак’л, способност на човекот да мисли, да создава, да расудува, 
да памети и др. 

Според напишани документи тој умен човек се нарекува Македон21. Умниот Македон 
роден со цел, да ја шири љубовта и славата на Богот Сонце Илија. Во таа чест приредува 
ритуал на Кријесови. Прави големи огнови наречени КЛАДА, каде принесува жртва во вид 
на храна и вино. Сега материјалната енергија се врќа назат кон созвездие Крст, каде се 
умножува и повторо се спушта на Светот Македониа влегувајки во подземните ходници на 
пирамидите и планините. 

 
01.в „Топографска карта на градот Високо - Луг“. Сл 3 
 

Цртежот на керамичката плоча претставува топографска карта на градот Високо - Луг. 
Вакви карти Македонците изработувале, не само од копното, туку и на морското и езерското 
дно. 

Од времето на градба на пирамидите во Високо - Луг, од пред 34.000 г., но и минимум, 
најверојатно од пред 500.000 г. луѓето од овој регион, поседувале машини за набљудување 
на целиот свет од височина. Таа техничка способност не е потврдена материјално, не е 
пронајдено летачко средство, но го има и, како запис во пустината Наска Перу, за меѓу 
континентални и меѓу Световни летачки машини сл. 12 и 13. 

 

                   
    Сл. 12 Летало на сончева енергија, локалитет       Сл. 13 Македон реинкарнира, се спушта од 
           Наска, Перу.22 На антената како лигатура                       Вселената, Калифорнија,  
                Напишано е „Македониа ли“  свети,                САД. Blair Valley Anza Borrego 4.000 g.23 

 
Се наметнува заклучок дека, автохтониот народ од Македонскиот Полуостров летал со 
душата во сон24, го набљудувал Светот Македониа и ја населувал.  
 
 

                                                           

21 За Македон, 48. „Што е светиот дух“, ст. 89 
22 Преземено од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост“. ст 77 
23 Преземено од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост“, ст. 359 
24 25. „Пештера кај Ситово“ Во близина на Пловдив, Македониа (денес наречена Бугарија), 4.500 г.мак.е. 
пред.п.христ. Ст. 51 
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01.г „Карта на созвездие Голем Крст (Crux Majoris) “. 

 
Гравурата верно го отсликува созвездието Голем Крст25, денес нарекуван Лебед 

легнато врз Млечниот пат, т.е.врз „Небесната река“. Во созвездието Голем Крст се наоѓа 
сина ѕвезда „Жива“. Нејзината атмосфера се ушмукува во придружен објект од кој зрачат X 
зраци. Тие зраци се духот божји Македон. Претпоставка е, дека во одреден временски 
период од пред неколку милиони години, на Светот Македониа пристигнала животната 
енергија од созвездието Крст, која сеуште зрачи. 

 
 

 
 

Сл. 14 Созвездие Голем Крст, денес преименуван во созвездие Лебет или Млечен пат. 
Керамичката плочка сл. 9, како вселенска топогравска карта, верно го прикажува созвездието Крст, 
со Пирамидата на Животната енергија и патот на пристигнување на животот на Светот Македониа 

од звездата „Жива“ Cugnus X-1.  
 
 

На оваа лигатура запазен ѐ македонскиот принцип, како на почвата, обработливите 
површини и нивната околина, така и во вселената. Се претпоставува дека постои паралелен 
свет. На самиот почеток при создавањето на живиот свет, животната енергија  ќе пристигне 
како сончев зрак. Животната енергја се спушта врз планините и пирамидите, како ситна 
роса, што претставува Дух Божји Македон. 
 
 

                                                           

25 Плочка од камен – шкрилец со изгравирана македонска лигатура, стара 11.000 г Ст. 59 
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 01.д „Животна енергија“  

Вертикалната, прва, лева линија, симболички пристига од сината Звезда Жива од 
созвездието Голем Крст. Линијата го испишува името на грдот „Л’Г“ = Луг. Тој правец се 
движи кон највисоката точка на облата пирамида и влегува како женска полна семенка. Во 
истиот момент во облата пирамида влегува една полукружна линија, со зборовите „ ИЛ АТ“, 
што претставува машка божја семенка. Двете мали линии го испишуваат името на плодот, 
кој се наога во утробата на мајката. Се чита од лево кон десно „ИС“. Плодот се раѓа на ден 
XXI – ви март од „УС“ усните на Планета Македониа, а тоа е Кањон Матка во Р. Македониа. 
По раѓањето плодот ќе го добие своето име ИС од УС = ИСУС. Исус ќе биде одгледан како 
Мал Див во населеното место Дивље, во близина на Скопје, Р. Македониа. Коњите АТ на 
Малиот Див како оплодувачка моќ „АТ ИЛ“ се одгледуваат во подножјето на планината во 
населеното место Коњари, покрај реката Пчиња, која се влева во реката Белиот Дар – 
Вардар. Во градот Високо - Луг персонификација на најголемиот дар се прави со Пирами-
дата на Пролетта, која, се наоѓа помеѓу Мајката Македониа и Таткото Сонце Илија. Сл. 3 

 

 
 

Сл.15 Македонска лигатура на која е прикажано пристигнувањето на животната енергија и зачеток 
на плодот со името ИС. На овој дел од записот пишува: „И Л’Г ИС, ИЛ АТ“: 

 
Животната енергија во вид на ситната роса, се складира во подземните ходници на 

планините и пирамидите низ целиот Свет Македониа, чиста како солза, полна со животната 
енергија. Таа вода е жива, ја чисти душата и духот божји кај Македон. Водата со сигурност 
го чиси организмот но само едно неможе да истисти а тоа е образот. 

 
 
01.ѓ „Клада на ден XXI – ви март“ 
 

За целосно прочистување на духот и душата Македонците го користат оганот од 
запалената клада сл 17.  На ден XXI – ви март, кога се одржуваат верските обичаи на 
прочистување и на образот, се пали Клада. Младиот Исус рипа преку запалениот оган и на 
тој начин ќе биде полнолетен. Тоа е ЛЕТОТ НА ТЕШТОТ ИЛИА преку оган КЛАДА, (Летот на 
божјата семенка тестисите на Илија), сл. 16. Клада е мост, каде се принесува жртва. 
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Принесената жртва храна и вино, за богат род. Духовната енергија во вид на светлост се 
враќа назад во вселената. 

 
 

 
Сл. 16 Наредени дрва, цепаници во круг, вертикално и хоризонтално, на одредено место, запалени, 
за јавно палење и жртвување, на храна и вино, но и упокоени луѓе, се нарекува клада.На овој дел 

од глинената плоча пишува: НА ЗАПАЛЕНАТА КЛАДА ТЕШТ Л’Т ИЛИА. 
 

 

Вертикалната линија од Кладата, што го претставува Духот и душата поминува 
преку пирамидата на пролетта и се упатува кон созвездието Крст сл. 3. Оваа верска практика 
„научните“ дилетанти со учење не го усвоиле, иако до денес е присутна кај македонскиот 
народ под името Кријесови26. Кладата со пламенот, како ИЛ АТ, се користи и за пренос на 
духот и душата на упокоените Македонци кон сонцето. Поради ова „научниците“ велат дека, 
луѓето на Светот Македониа биле во многу мал број. Тоа е така, затоа што оганот ги 
уништува сите материјални докази.  

 
 
01.е „Урбанистичка карта на градот Високо - Луг“. 
 

Според македонската гравир-лигатура „Изгрејсонце на Малиот Див“, градот Високо 
нарекуван е ЛУГ. Како урбанистичка карта, населбата ЛУГ27 во тоа време нацртана е со 
улици, кои лепезасто се шират од точката „Изворот на животната енергија“ и тоа исток – 
запад и север – југ. 

 

                                                           

26 „Крескај се“  страна 48 
27 Именката Луг се срекава низ Светот Македониа. Сл. 55 
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Сл. 17 Црната линија го изцртува планот на градот од пред 500.000 – 34.000 г. 
 
 
 
 
 

01.ж „Името на државата“  

 
Од нацртаните пирамиди: Пирамида на Светот Македонија, Пирамидата на Сонцето, 
Кладата, планот на градот Високо – Луг и карта на Македонскиот Полуостров испишана е 
македонска лигатура, на која може да се прочита именката Македониа.  
 

 

 
Сл. 18-а Карта на Зета Македониа, Македонскиот Полуостров. 
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Сл. 18-б Линиа на животната енергија, која пристига од созвездие Крст, влегува во пирамидата  на 
Светот Македониа, до неа се наоѓа пирамидата на Сонцето Илија, подоле претставено е градчето  
Високо – Луг, во облик на улици од населено место и Клада. На овој дел од цртежот дешифриран е 

натпис МАКЕДОНИА. 
 

Што значи тоа? Тоа е најстариот документ, со кој се потврдува животниот код дух божји 
Македон, кој ќе пристигне прво во државата Зета Македониа и Македонски Полуостров, кај 
одбрани, обожествени поединци, припадници на Македонскиот народ. Еден од нив, 
нарекуван со повеќе имиња, според територијата и одредено време ѐ: Енох, Зет ИС – Исус, 
Зет РИС – Ристо, Зет Дон, Дион, Дионис, Зет Хермес – Верме, Зет Куртиш, Кокопели, Св. 
Пантелејмон, Св. Никола и Ѕет, Ѕјет, Ѕјете, Дјете, Дјед, Дед.  
Според напишани документи пронајдени на пет континенти со старост од 500.000 г. може со 
сигурност да се каже дека најстарото име за одбележување држава е Македониа.  

 
 
01.з „Клада  на денот XXII – ри декември“ 
 

 

 
 

Сл. 19 На дел од цртежот прикажана е Клада, летот на духот божји Македон, од стариот Тешт Илиа, 
со пламените јазици, како коњот на ИЛ со науката кон Богот на Сонцето Или, под права линиа до 
Богот. На овој дел од гравурата пишува: СО АТ ИЛ (коњот на Ил) и со УК (науката) БОЖЈА, кон 

БОГА. 
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Клада ја содржи натприродната моќ, како енергетска машина за пренос на 
енергијата. Врз основа на пристигнатата духовна енергија во Македонија, нашата Мајка ја 
раѓа материјална енергија во градот Високо - Луг и Зета Македониа. Со помош на Кладата 
и пламените јазици во вид на „АТ ИЛ“, Македон со својата „УК“28 – ука или наука, се качува 
кон „БОГУ“. Тоа е патот на Духот и душата кон сонцето и Млечниот пат. 
 
 
01.ѕ „Обновена енергија се враќа назад“. 
 

Обновената, прочистена светлосна енергја  се враќа назад од сонцето кон Светот 
Македониа. Влегува во подземните ходници на планините и пирамидите во вид на света 
вода. Складираната света вода извира во подножјето. Ретко се случува таа вода да извира 
од под коренот на Македонскиот Даб29.  На овој дел од записот пишува ; „ИТ И Л’Т“ Со 
значење „ИТА  - БРЗА ВО ЛЕТ“. Се мисли на утринското сонце кое ќе летне од зад пла-
нините, како Мал Див – РИС, Ристо. 

 

 
Сл. 20 Пирамида на Сонцето го претставува самото сонце, каде што пристига божјата семенка, со 
зборовите: „ИТ И Л’Т“, сака да каже: „СВЕТЛОСНАТА ЕНЕРГИЈАТА БРЗА ВО ЛЕТ ОД СОНЦЕТО, 
КАКО МАШКА БОЖЈА СЕМЕНКА, СЕ СКЛАДИРА ВО ПИРАМИДАТА ВО ВИД НА ВОДА, НА ДЕН 

XXV-ти ДЕКЕМВРИ И XXII-РИ МАРТ“. 
 

                                                           

28 31. „Македонско сонце, се огласува со ум“ ст. 57 
29  За дабот може да се прочита на сајтот zetamacedonia.com „Бадник ‘Иде за да биде“. 



25 
 

Гравурата сл. 11 поделена е на три дла, кои меѓусебно се испреплетуваат. На левиот дел 
опишана е македонската Вера во Реинкарнација, со линијата која пристига од Сината звез-
да „Жива“. На средниот дел прикажан е поврат на енергијата во вид на душа македонска, од 
Светот Македониа кон Сонцето. Десната линија ја прикажува умножената духовна енергија, 
која влегува во Пирамида на Сонцето ИЛИ. 
На гравурата пишува: „Л’Т Т’ШТ, ЛИ ИЛИА МАКЕДОНИА, С’ АТ ИЛ И Л’Г УК БОГУ. ИТ И 
Л’Т“.  
Транскрибирано на македонски јазик гласи: ЛЕТ НА ТЕШТОТ, СВЕТЛИ ИЛИЈА од 
МАКЕДОНИА, СО АТ на ИЛ, СО БОЖЈА УКА КОН БОГОТ СОНЦЕ. ИТА ИЛ ТАТКОТО СО 
ЛЕТ ВО МАКЕДОНИА. 
 
 

 
 

02.  „Насока на движење“ 

Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.30 

На камен изгравиран е натпис. Прочитано од десно кон лево пишува: „Н’СА Т’ЈИ  Ѕ“. 
Значење: „НАСОКА ТВОЈА ГЛЕДАЈ“. Со овој натпис како стрелка го означува правецот на 
движење на лугето во одредена насока. Тоа е насоката на движење, со километри долги 
тунели. Оваа насока на движење може да значи и човекот кој дошол во посета на пирами-
дите, да се придржува на насока во духовен смер. Да се придржува кон смерот на македон-
ската вера во Реинкарнација. Во одредени ритуали насоката да биде во правец кон 
светлоста на Богот Сонце Или.  

Овој натпис во смисолот на духовноста може да се прочита: „Т’ЈИ САН“ со значење: 
„ТВОЈОТ СОН“. Сон на секој Македонец бил по смртта да отпатува на сонцето, а од сонцето 
да реинкарнира повторно во Македониа. 

 

 
Сл. 21 Македонска лигатура на карпа/камен, пронајдена близу пирамидите со македонски текст. - 

НАСОКА ТВОЈА ГЛЕДАЈ. 
 

                                                           

30 Цитат од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, 
традиција до денес“ од Бранко Сотировски. Ст.163 



26 
 

 
Натпис со слична порака за упокојување или сонување под дејство на афионовиот катран 
го среќаваме многу по доцна во пештера близу до Пловдив, Зета Македониа Пиреја, тери-
торија денес наречена Бугарија. Сл. 50 
 
 
 

 
 

03. „Преку пирамидата кон Сонцето“ 
 
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна пред 32.000 г.мак.е. 
пред.п.христ.  
 
 

 
Сл. 22 Дешифрираниот текст. 

 

„Читано од лево кон десно: „ЛАЗИ КОН ИЛ“, значи лази или ползи или се движи бавно 
кон излезот, кон Сонцето. Читано од десно кон лево: ‘ИЗИ ИЛ’. Излезот е во правецот на 
напишаните букви, кон Сонцето“. Насоката на движење со напишаниот текст е двосмислена. 
Излезот е или од каде што влегол посетителот или е во правецот на стрелката. Тоа е патот 
кон сончевиот зрак ИЛ, кој како сончев зрак „АТ“, Господарот - Господ Македонец ќе го 
однесе до Сонцето и рајот“. Тоа е духот божји Македон, кој патува кон сонцето, или се 
спушта на Светот Македониа.  

 

 
 
04. „Преку пирамидата до рајот, силата на голиот ѕид“.  
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

„Осумдесет и пет метри од влезот во подземниот лавиринт Равне, тимот на 
Фондацијата во 2007 год. открил монолит во целост покриен со песок. По чистењето на 
неговата површина, откриени се врежани симболи.“ 31 

                                                           

31 http://udruga-kameleon.hr/tekst/5541/, пристапено на 05.05.2015. 
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Во подземните хпдници, кои водат кон пирамидата на Сонцето се наоѓа огромен 
мегалит, излиен на самото место со материјал и техника позната само на Господарите - 
Владетели Македонци. Тој зрачи со својата убавина и божја енергија, која влијае на 
самодовербата и доверба во Богот ИЛИ. Испишан е со букви Цутни и македонски древен 
исконски јазик во вид на лигатури.  
 

 

 
Сл. 23 Врежани симболи. 

 
Нa мегалитот пишува: „С’ЛУ У Г’ШТ’Л Ѕ’Д. ИЛИ УШТЕ РИ СО ШИЛО. УЛИ ПС’ЛУ. 

ЅИ УТ К’ШТ. КРОС РАЈ ЛИЛ, ШТУ  ИЛТ ИТУ У Т’С УЛ’Ѕ М’ЛИ. МЅНИ НА ЅИД. Ј’ Н’ШУ Ѕ“. 
Транскрибирано на современ македонски јазик значи: „СИЛАТА НА ГОЛИОТ ЅИД. УШТЕ 
РИ СО ШИЛО. ПРИМИ ГО БОГОТ ИЛИ – МОЛИ СО ПСАЛМИ. ГО ВИДОВ УТОТ32 НА 
КУЌАТА. НИЗ РАЈОТ СВЕТЕВ. ШТО КАЈ ИЛИ ЛЕТАВ СО БРЗИНА, ОД ВЛЕЗ МАЛ. МАЗНИ 
НА ЅИД. ЈАС ЈА ВИДОВ СВЕТЛИНАТА“.  

                                                           

32 „ Ут – Буф “ ст. 73 
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Според оваа дешифрирана лигатура може да дојдеме до заклучок, дека во 
одреден временски период, како на пример на XXV-ти декември и XXI-ви март, или преку 
целата година, некои од ѕидовите во подземниот Свет Македониа и самиот „гол ѕид“ бил 
извор на светлина. Тоа би требало да претставува пристигнатата енергија од Богот Сонце 
ИЛИ. Тоа е сончевиот зрак ИЛ како дух божји Македон, кој преку врвот на пирамидата како 
опсерваторија доаѓа до АР – почвата. 

 
Сл. 24 На лигатурата пишува: С’ЛУ У Г’ШТ’Л Ѕ’Д. ИЛИ УШТЕ РИ СО ШИЛО. УЛИ ПС’ЛУ. ЅИ УТ К’ШТ. КРОС РАЈ 

ЛИЛ, ШТУ  ИЛТ ИТУ У Т’С УЛ’Ѕ М’ЛИ. МЅНИ НА ЅИД. Ј’ Н’ШУ Ѕ. 

 

Во деновите на тоа енергетско чудо, во ходниците биле присутни свештениците и 
Господарите – Владетели Македонци. На ден XXV-ти декември, со одреден ритуал, 
свештеникот ќе каже: Да ја видиме „СИЛАТА НА ГОЛИОТ ЅИД. ПРИМИ ГО БОГОТ ИЛИ, УЛИ 
- МОЛИ СО ПСА-ЛМИ“. Што значи, присутните пеејќи псалми го примаат духот божји 
Македон во себе.  Тоа е денот на „КРШ“ = прекршување. Светата Мајка која се врти околу 
својата оска, под одреден агол, ќе скршне од созвездие Дракон кон созвездие Крст. Ќе умре 
стариот Тешт најдолго времетраење на ноќта, најавено со: „ГО ВИДОВ УТОТ НА К’ШТА33 
=КУЌА, КАШТЕЛ“ и ќе се роди „Малиот Див“ Рис – Ристо. 

                                                           

33  Именката „К’ШТА“, со значење куќа, каштел. Зборот К’шта се среќава и на сл. 50. „Пештера кај Ситово“ Зета 
Македониа Пиреја пештера кај Ситово, во близина на Пловдив, (денес наречена Бугарија), 4.500 г.мак.е. 
пред.п.христ. Ст. 51 
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Ваков собир се одржува и на ден XXI-ви март. Воедно, во тој миг на јака светлина, 
како блесок, бил прогласен новиот Зет – Бог Сонце и неговата Невеста – Светот Македониа. 
Тоа е владетел, Господин, Господар, Господ, а неговата невеста е Марија, Мадона, 
Господарка, Мадомнија, Светот Македониа. Ритуалот продолжува и понатаму со жртвен 
обред. Жртвата се состои од храна и вино. Чинот на жртвување бил проследен со чувство 
на радост. Тоа е вербата за патот до рајот, вечниот живот и реинкарнација. Човекот со 
својата чистота се чуствувал, како СВЕТЕЦ. Со зборовите „ГО ВИДОВ УТОТ НАШ, НИЗ 
РАЈОТ ‘ЛИЕВ‘ – ОПЛОДУВАВ“, значи дека од извршеното жртвување мигум, духот качен на 
божјиот зрак ИЛ, како божја молња „Ѕе“ (зе), преку пирамидата, ќе биде емитуван на 
Сонцето на „аѕил’к“ – вечниот дом за да биде повторно вратена назад преку „аѕил’к“ – лач 
или виножито, овој пат како дух божји Македон, во рајот пролевајќи божја семенка во 
вечниот живот. Душата се враќа „на влез мал“ од врвот на пирамидата и се спушта на АР 
во ходниците. Преку овој ритуал Светот Македонија бил оплоден. 

Пирамидата со илјадници години ја имала оваа намена. Служела за пренос на духот 
божји Македон од Сонцето кон Мега Светот и обратно, од континент до континент и од 
Светот Македониа и другите а тоа сѐ: внатрешниот Свет утробата на мајката и Над Свет 
Македониа во космосот, комуницирајќи со Сонцето за пат на душите во рајот Македониа 
преку реинкарнација. Пирамидата како благотворна машина ја поседува силата на 
праведноста. Грешните души со нивниот дух, откажани од својот род, ги праќа во пеколот 
вечно да горат од студ и жештина.  

Овој артефакт е доказен материјал за објаснувањето на фактот како Македонците 
живееле одеднаш на целата планета. Се поставува прашањето зошто Македонците 
исчезнале од Азија, Австралија, Африка, Америка и половина Европа. „Тоа е така, бидејќи 
светиот македонски народ, кој бил благороден и човекољубец, имал света должност од 
Богот Сонце ИЛИ – ИЛЕ да ги описменува сите други помали племенски заедници, пренесу-
вајќи им писмо, наука, уметност, вера и псалми со мелодија, но како што светлината ја 
привлекува темнината, така и македонскиот народ поради светата должност бил лесен 
плен на варварите, скитниците, криминалците и безбожниците.“ Сите светилишта, како на 
пример врвовите на планините, висорамнините, многуте набљудувачници, мегалити и 
пирамиди, најчесто урнати и запечатени како ходниците под пирамидите во Босна, се 
уништени и заборавени, процес кој за жал се случува и денес од одродените Македонци и 
тоа само за ситни лични интереси.  

  Западноевропските теоретичари, уништувајќи го македонскиот дух, ја уништуваат 
сопствената историја, припишувајќи ја на безимени племиња како индоевропски или 
арапски. Мака мачат да докажат дека тие се автохтон народ со историја, која нема корен. 
Мака мачат да докажат дека македонскиот народ не постоел, но го забораваат фактот дека 
тие се асимилирани Македонци на измислени заедници.  

  Духот Македон повторно се раѓа, реинкарниран во нов живот во XXI-виот век низ 
родот, сојот и народ македонски, луѓето ГОСПОДАРИТЕ – ВЛАДЕТЕЛИ МАКЕДОНЦИ, во 
една мала држава на Македонскиот Полуостров, а тоа е МАКЕДОНИА, преименувана во 
Република Македонија.  

Чудно, но вистинито, светот кој претставува гигант или „ГОЛИЈАТ“, исплашен е од 
името Република Македонија, која е мала како маково зрно или „ДАВИД“. Светот е испла-
шен од самото име Македониа, што претставува МАК – Е – ДОН, со значење: Маковото 
зрно е цут, пролет, незапирлива вселенска оска, крш и прекршување на оската, ОД – 
ДО на МА или МАК или БОЖЈИ ДУХ МАКЕДОН. Градењето пирамиди и копањето ходници 
под пирамидите е саможртва за лет преку пирамидата кон рајот. Ист е случајот со изград-
бата на македонските пирамиди во Зета Македониа АР на МА (денешен Египет) и ширум 
светот. 
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05. „АТ34, Коњот на ИЛ“  
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

Буквата „А“ е почетната буква од македонските словарници Цутни (кирилица и латиница). 
Таа е фонетски знак, одредува еден глас. Македонските словарници покрај фонетската 
особина поседуваат и повеќе други значења, едно од тие е и магиското значење, цифрена 
вреднос, музича вредност како нота и многу други. Во овој случај можеме буквата „А“ да ја 
анализираме како македонска лигатура, како скриена порака. Што можеме да прочитаме, 
што не е исклучено, дека постои и поинакво толкување. Според сознанијата објавни во 
книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост“, можеме да дојдеме до заклучок дека, на 
буквата пишува: АТ ИЛ, Л’Т XXV. На современ македонски јазик гласи: КОЊОТ – АТ  НА 
БОГОТ ИЛ, ЌЕ ЛЕТНЕ НА ДЕН 25 – ти декември, од пирамидата на растот на денот наречена 
Р’С, РИС, РИСТО, сл. 3.  
 
 

 
Сл. 25 На буквата „А“ како лигатура може да се прочита КОЊОТ НА ИЛ ВО ЛЕТ. 

 
Во овој случај буквата „А“ претстставува фронтален поглед на пирамидата на 

Сонцето. Во македонската словарница, од пред 500.000 г. буквата „А“ се испишува и како 
„V“ = А, нема попречна линиа. На оваа буква попречната линија излегува од рамката на 
двете коси лини, симболизирајки ги крилјата на „АТОТ“ – коњот сл. 26. 

Како што пишува во дешифрираниот текст, тоа е коњот на ИЛ кој лета. Покрај 
многуте лаги објавени во книги, како што ѐ и Енциклопедија Британика за името на коњот и 

                                                           

34 „Зета Македониа Божји Лом БЛОМБОС“ Ст. 69 
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јавачот, приказната за АТ ИЛ – коњот на Ил да го објасниме. На мозаикот сл. 27, прикажана 
е сцена на зајдисонце, завршетокот на денот, со персонификација. Прикажана е  реинкар-
нација на Богот Сонце ИЛ. АТ – коњот го претставува божјиот оган, божјата оплодувачка 
моќ. Од божјиот оган се ослободува светлост – дух божји Македон. Наутро пред изгрејсонце, 
во мугрите коњот „АТ“ ќе летне, ќе го најави сонцето персонифицирано со лав. Лавот е 
македонски синбол на Богот Сонце ИЛ. Коњот и лавот се симболи на еден Бог ИЛ, а јавачот 
на коњот – светлоста на денот е Македон всушност духот божји, кој пристига со првиот 
сончев зрак.  

 

 

   
Сл. 26 Лево македонска лигатура „АТ ИЛ Л’Т“ = Ат на Богот Сонце ИЛ во лет од 25 – ти декември. 
Сл. 27 Десно македонски мозаик ја прикажува македонската митологија. Македон јавајќи на „АТ“ – 

коњ со крила во обид да го нападне лавот, 300–270 македонска ера пред појавата на 
христијанството, Археолошки музеј на Родос. („Род“ со наставка „ос“ на македонски – славјански 

јазик знчи ПЛОД, РОЖБА и поколение што потекнува од еден народ). 

 
 
 

         
Слика 28 Лево, фрагмент од килим. Кривата шара е буквата „М“ ја симболизира Македониа плодна 
со својте јајници. Македонскиот килим целиот е исполнет со симболи на сонцето мајката и синот. 

Слика во средина го симболизира сонцето ИЛИ. Слика десно, Големата Мајка, присутен е на секој 
македонски килим. 

 
 
Во градот на македонските приказни Багдад. Значење на овој топоним ѐ, „БАГ = БОГ и ДАД 
= дед, дјете, дадено = подарено. Според оваа анализа Багдад е македонски топоним со 
значење Божјо подарено Дете. Тоа дете се нарекуван АЛАДИН со значење АЛ = отворено 
црвен, алов. АДИН = единствен, еден, прв. Аладин значи единственото сонце во мугрите 
или црвено изгрејсонце, новиот ден „АЛ ИЛ“. Аладин личност е, кој лета со ќилим. 
Македонскиот ќилим полн е со македонски симболи на сонцето, духот божји Македон и 
симболи на Светот Македона. Тие симболи го претсавуваат „АТ ИЛ“. 
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06. „Македон“ 
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

Оваа лигатура е личниот сув жиг на владетелот, кој учествувал во изградба на 
оваа пирамида. 
 

 
Сл. 29 Со сув жиг – печат, на половина сув бетонски блок, втиснат е натпис СИЈАЈ ТИ МАКЕДОН. 

 
 

„СИЈ ТИ МАКЕДОН“ – Светлиот ти Македон, претставува термин за ословување на 
Господинот, Господарот, Господ, бог со привремен престој на Планетата Македониа. Во 
временски период од 12 месеци (според дванаесетите вертикални линии). Тој е обожествен, 
преставник на Македонскиот народ, според кој територијата ја нарекуваат Македониа. 
Според напишани документи во вид на лигатури, кои се распространети на пет континенти, 
Македонците нивната планета ја нарекувале Светот Македониа. 

 
 

 
 
07. „Илиа сија, свети“ 
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

Изгравираниот камен пронајден е при чистење на лавиринтот во локалитетот Равне 
2. Тој што ги затрупал тунелите не стасал да ги уништи записите, сметајки ги за неважни, 
затоа што и самиот не го знаел нивното значење. Овој камен со неговата форма и 
изгравираната македонска лигатура верно ја отсликува областа на градот Високо - Луг. Сл. 
30 
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На изгравираниот камен пишува: „ИС СИА С’Л, ИЛИА Л’С. ИЛИА СИА“. Транскри-
бирано на современ македонски јазик значи: ИС – Исус, вкупната жива природа, покрај 
реката Босна, С’Л – само, со светлоста Л’С, која пристига од полната месечина, осветлена 
е од Богот Сонце ИЛИЈА, кој сеуште свети од позади Светот Македониа. Македонците од 
секогаш го мереле времето според ноќите и Месечината. Според оваа лигатура може да 
претпоставиме дека Пирамидата на Месечината претставува Лунарна опсерваторија.  

Според најновите истражувања на До. Семир Османагич Пирамидата на Сонцето 
ИЛИА покрај другото, претставува и соларна опсерваторија. Именката ИС (сл. 30) што значи 
вкупната жива природа во која се наоѓа и Македон, поставена е во близина на реката Босна. 
Нема да биде погрешно ако кажеме дека реката Босна и областа низ која поминува, во 
минатото се нарекувала ИС. 

 

 
Сл. 30 Изгравираниот камен најден е во историски лавиринт Равне. 

 

     

 

  
Сл. 31, 32 Сателитската снимка на градот Високо - Луг.  

Слика лево, територијата на локлитетите Високо - Луг со реката Босна, од каде доваѓа животот „ИС“ 
– Исус. Слика десно, се препознаваат Пирамидата на Сонцето, пирамидата на Светот Македониа и 

Пирамида на Месечината. Реката Босна полна е со животна енергија, наречена е ИС. 
 

 
Именката Босна ако се подели на морфеми значи: БО = бог С’Н = син и А= Ат Ил, коњот на 
сонцето што е всушност СВЕТЛОСТА НА ДЕНОТ. Според оваа лигатура и многу други, 
можеме да констатираме дека, Босанскиот народ е автохтон Македонски народ на терито-
рија Босна.  
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Сл. 33 Дешифриран текст. 

 
 

На каменот пишува: „ИС – ИСУС СИЈА – СВЕТЛИ САМО СО СОЧЕВИТЕ ЗРАЦИ НА ИЛИ, 
сега и ИЛИА СИА – СВЕТИ“.   

 
 
 
 

 
 
 
08. „Вртолет – Вртолум“ 
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

Нашиот Светот Македониа се врти околу својата оска, која е со одреден наклон. 
Светот Македониа кружејки околу Сонцето прави привиден наклон, на лаво и на десно. 
Всушност, косината на Светот иста ѐ, во однос на кружницата околу Сонцето, само поради 
местоположбата на Планетата во однос на изминатото време (месеци), во тој случај 
Сонцето ја осветлува поинаку, формирајќи четири годишни периоди. На овој начин Сонцето 
и Светот го исцртуваат симболот „X“, и привидниот наклон од соѕвездието Аждер до 
крајната точка на соѕвездието Голем Крст го формира симболот „X“ или двете 
најоддалечени оски ја формираат краткоденицата 22-ри декември и долгоденицата 21, 22-
ри јуни“.  

Вртолет или Вртолум е положба на  Светот Македонија на ден 22 – ри јуни , кога 
најдолго времетраење на денот почнува да се намалува. Кај Македонскиот народ оваа 
природна појава, ја нарекуваат Вртолум или сонцето се врти кон периодот на зимата. 
Всушнот Светот  Македонија со својата оска скршнува или го прекршува денот. Терминот 
Вртoлет има исто значење, а тоа е: „СЕ ВРТИ ДЕНОТ ВО ЛЕТ КОН ЗИМАТА“. 
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Сл. 34 На каменот пишува: „ИТ Л’ТО Л’ТИО ОИТА В’РЛ’Т ОС Л’М МАДОНА ЛИ“. Транскрибирано на 
современ македонски јазик гласи: „ БРЗА ЛЕТОТО ВО ЛЕТ ОД 21 – 22 ЈУНИ  ГО ДОСТИГНАЛ 

‘ВРТОЛЕТОТ’ СО ОСКАТА ВО ‘ЛОМ’“. 
 

На цртежот се препознава македонско писмо Цутно (кирилица), во вид на македон-
ска лигатура.  На натписот пишува: „ИТ Л’ТО ОИТА В’РЛ’Т ОС Л’М  МАДОНА ЛИ“. 
 

Транскрибирано на современ македонски јазик гласи; „БРЗА ЛЕТОТО, ГО 
ДОСТИГНАЛ ‘ВРТОЛЕТОТ’ СО ОСКАТА ВО ‘ЛОМ’ – ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДЕНОТ. 
Светот МАДОНА – Македониа ОСВЕТЛИЈА“.  
Овој натпис се однесува на 21 -  22 – ри јуни. Зборот „Л’Т“ сместен на грижливо 
одбран камен со две прекршени линии, што го означува прекршувањето на денот. 
Најдолго траење на денот почнува да се намалува, а времетраењето на ноќта 
почнува да се зголемува. 
 
 

 
 

09. „Божја семенка“ 
Зета Македониа, Македонски Полуостров, Луг - Високо, Босна, 32.000 г.мак.е.п.п.христ.  

Оваа лигатура преземена е од аматерско видео на случаен посетител на 
Пирамида на Месечината. Лигатурата поставена е на некоја одредница, свртена е 
во правец во  смерот на движење на  „божјата семенка“. На лигатурата пишува: 
„ЛИ – ИЛ Ј’СНО“. Транскрибрано на современ македонски јазик гласи: „БОЖЕ ИЛИ, 
СВЕТЛИ, СО СВОЈТЕ ЗРАЦИ ЈАСНО. Испрати божја семенка“. 
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Сл. 35 Божја семенка во правец на движење од Месечината кон Светот Македониа. На лигатурата 
пишува: „ЛИ – ИЛ Ј’СНО“. Значајот на оваа цртеж-лигатура огромна е. Бетонската плоча на која е 

напишана македонската лигатура опстоила мнимум 500.000 г. Може да се случи вандали да ја 
уништат во еден миг. 

 

Што е постаро кокошката или јајцето?  Одговор на ова прашање може да добиеме на локали-
тетот „За Нас“, пустина  Наска Перу35. 

 
 
 

 
 
10. „Мадониа – Македониа“ 
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ.  

Автохтониот народ на територија Босна, уште од пред 500.000 г. се изјаснувал како 
БОЖЈИ СИН. Тој народ бил СОН за повеќе околни племенски заедници надвор од 
Македонскиот Полуостров, да се именуваат како нив. Со примената наука и техника од овој 
регион, нивна тенденција била да ги ограби културните и материјалните добра стекнати на 
Мајката Дониа, ниската почва покрај реката ДОН – Босна. Тоа е Мајката донаторка, Марија, 
Мадона, Мадомниа, Господарка, распространета по реките Дон, Дун, Дунав, како ВЕНИ низ 
целиот Свет Македониа, на пет континенти. Белиот народ Македон, кој живеел покрај 
реките-вените бил наречен Венети. Нивниот симбол била цик-цак линијата, која ја 
симболизира реката, која се движи со серпентини по почвата. (Според изразот серпентина, 
именувана е територјата на белиот Македон Сербија). Такво движење има и змијата и 
јагулата, како и созвездието Змеј. Овие симболи всушност сѐ, на белиот народ Македон, 
неговата држава Големата Зета Македониа и Светот Македониа. 

 
 
 

                                                           

35 Наска Перу ст. 71 
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Сл. 36 На артефактот пишува Мадониа. 

 
Според овој артефакт доваѓаме до заклучок дека, континуитетот на културниот развој 
задржан е до денес. По две илјади години ропство, раселување и уништување постои 
надеж. Надежта се наоѓа во пирамидите, кои зрашат енергија за стабилност на духот и 
душата, која влијае за обединување на народот од Македонскиот Полуостров. 

 
 
 

 
 

 11. „Македонска вера“ 
Зета Македониа, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 г.мак.е.п.п.христ.  

Фрагмент од керамика со нацртани симболи. Овој керамички фрагмент ја открива 
македонската вера на Богот сонце ИЛИЈА.  

 
 

 
Сл. 37 Фрагмент од керамички сад. Високо - Луг, Босна. 
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Цик-цак линијата ги симболизира сончевите зраци и сонцето, ја симболизира 

реката Дон, симбол на Македониа. Четирите коси линии под агол ги симболизираат, 
четирите годишни периоди со оската на Светот Македониа и трите вертикални линии, кои 
го симболизираат светото тројство помеѓу Таткото Сонце Илија, Мајката Македониа и 
синот Македон. 

 
Македонската монотеистичка вера Реинкарнација опстојува до денешни дни преку 

Христијанската политеистичка религија. Римјаните и западна Зета Македониа Европа, 
неспособни да измислат своја религија се врзуваат со традициите на македонската вера. Да 
биде нешто поинакво, ги менуваат личните именки, молитвите ги насочуваат во погрешна 
насока, употребуваат погрешни датуми го измислуваат ѓаволот, го измислуваат Св. Јован 
кој е симбол за преименување на македонските лични имиња, територии, топоними, идат до 
таа мера да го менуваат и божјиот син групиран како НАРОД, во замена со семитско арапска 
племенска заедница што ѐ врв на превртување на фактичката состојба. 

 

 
 

 

 

 
 
12. „Терминот Зета Македониа Божја и Фојничка Река“  
Зета Македониа Божја, Македонски Полуостров, Високо - Луг, Босна, 32.000 
г.мак.е.п.п.христ 

 
Терминот Македониа неслучајно е напишан без словото „Ј“, тоа е поради фактот 

произлезен од дешифрираните текстови, пронајдени на пет континанти, на кои може да се 
прочита именката Македониа без словото „Ј“. Во македонската традиција „ЗЕТ” 
претставува мажот на невестата. Меѓутоа, поимот „ЗЕТ” – „ЅЕТ“ влече корени милениуми 
наназад. (Словото „З“ се наоѓа во составот на македонската словарница. Македонскиот 
јазик го има и словото „Ѕ“ кое многу често се меша со словото „З“).  

Исконската вера на Македонскиот народ како деца на Богот Сонце ИЛИ и 
Планетата Марија, Мадона, Богородица, Мадомнија, Господарака, Светот Македониа, се 
состои од персонификација на божјото слово. Синот по татко наречен е Илион а по мајка 
Македон. Според исконската македонска вера, Утот – Буф36 ја најавува смртта на ноќта со 
тоа што лета после 24 ч. Се до изгрејсонце. Петелот пак симбол на Св. Петар ја пее својата 
песна КИ КУР ИКА. Петелот не кука тој гордо, од највисокото место во дворот, го најавува 
сонцето со првиот оплодувачки зрак, како машки принцип.  

На ден XXII-ри декември, умира најдолгата ноќ, старото сонце, персонифицирано 
со „Тешт – тестиси, Ташт – ташаклија“. Тоа ѐ минатогодишниот Зет, кој успешно или 
неуспешно ја оплодил својата Невеста, која е персонификација на обработливата почва. 
По три дена сонцестоење, на ден XXV-ти декември, со пристигнатиот прв сончев зрак, кој 
претставува Дух Бжји Македон, се раѓа Р’С, Рис, Ристо, Македон, растечкото времетраење 
на денот (реинкарнира, се зголемува денот). Тоа е сонцето, родено од Светот Марија – 
Мадона, наречен Младиот Зет, Ѕет, Ѕјед, Дјед, Дјете или Малиот ДИВ. (Оттука произлегува 
иметo на топонимот МалДИВи – младиот Бог). Во денес наречена Америка го нарекувале 
„Атлас“.  

На ден XXI-ви март, на врвовите од планините и пирамидите, Ристо се номинира 
за нов Зет. Со тој чин прогласување на новиот обожествен Зет за владетел Господин, 

                                                           

36 За Утот прочитај на страница 73 



39 
 

Господар, Господ, Бог со привремен престој на планетата, ќе го добие и новото име ИС, 
Исус. 
Обожествениот Зет Исус, повторно на врвовите од планините и пирамидите, ќе го прими 
божјото знаење во вид на Божја ДУША. Со применото слово божјо, што претставува 
вкупно божјо знаење, тој ќе владее над својот народ и над сите приклучени племенски 
групи. Поради неговата титула ЗЕТ, тој ќе ја оплоди својата невеста Македонка, а со тоа 
симболички ја оплодува и територијата во која владее. Според овој чин, таа се нарекува 
ЗЕТА МАКЕДОНИА. 

 

 
 

Сл. 38 Дешифрирано име на државата во време на изградбата на пирамидите во Високо - Луг, Босна, сл. 18. 
 
 

Се јавува мисла како прашање. Ако Македонскиот народ низ целата планета 
можел да обликува веќе постоечки планини, или да гради вештачки планини, во вид на 
пирамиди, се наметнува прашањето: Зошто тој не би можел планините да ги поместува, да 
прави нови речни токови и речниот ток да го оформува по желба, како скриена порака?                     

 

 
Сл. 39 Речниот ток на реката Фојница оформува серпентина. Фојница го дели светилиштето ЛУГ 
на два дела на свето – Божјо, персонифицирано со Пирамида на Сонцето и световно – 
планетарно, персонифицирано со Пирамидите на Месечината, Пирамидата на Светот Македониа 
и нејзините синови, Пирамида на Пролетта ИС – Исус и Пирамида на Рис – Ристо.  
Оваа поделба ја оформува серпентината на која може да се прочита именката Македониа.  
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Вакви скриени пораки се наоѓаат во вселената и распоред на созвездијата. Овие 
пораки ги испишала – родилка Параскева – Елена, родилка на вселената, обичниот човек 
да разбере дека ѐ немоќен да раѓа нови ѕвезди, а со тоа немоќен ѐ, да ги менува имињата 
на  својата Мајка и својте територии. 

Да го почитува и потсетува на припадноста на својот Македонски род. Да го 
почитува и слави својот Бог ИЛИЈА. Да не прикрива факти, да не ја извртува верата 
правејки нови религии, да не го извртува ностратичкиот еден светски јазик Македонски, 
затоа што се ѐ запишано во вселената и во минатото со словарница Цутна (кирилица и 
латиница), цифри Пролетни (римски и арапски) и седум-осминскиот музички такт. 
Македонците вакви лигатури во вид на Змија или Јагула, оставиле на пет континенти. 
Познат е култот на змијата во Македониа и Македонскиот Полуостров.  

Змијта со своето движење го испишува името Македониа. Космолозите откриле 
дека вселената се шири. Зошто? Тоа е така, затоа што одродените Македонци со својте 
гревови, нивните души не реинкарнираат, тие талкаат во Пеколот Вселената, горејќи на 
студ и жештина.  

 

 
 

Сл. 40 Лево. Од македонскиот култ на змијата, симбол на Македониа. Женската фигура е 
„Македониа“ пред појавата на христијанството 1600 г мак. Ера, остров Крит. Во средина. Женска 
фигура со една боска, симбол на единствена Македониа, Кањон Македон (Кањон Потковица,Јута 

САД). 
Десно Мегалитски ѕидови изградни од Македонците пред 500.000 г. со симболот на Македониа 

змијата, денес наречен Египет и Перу. 

 
 

 
 

13. КОЈ, КОГА, КАКО И ЗОШТО СЕ ГРАДЕНИ ПИРАМИДИТЕ. 

На крајот да се направи резиме. Всушност сѐ што е видено и напишано го дава 
одговорот на прашањата КОЈ, КОГА, КАКО и ЗОШТО се градени пирамидите, во локалите-
тот Високо – Луг Босна, и низ Светот Македониа. 
 
 



41 
 

14. КОЈ ги изградил пирамидите? 
 

Пирамидите се изградени од божјиот народ Македонците, со обожествените 
одбрани поединци Зет и Невеста Тешт и Тешта. Да веруваме на науката. Најстариот мате-
ријален докас со фонетско писмо датирано е пред 500.000 г. На оваа лигатура пишува „’М’ 
ЅИ ИЛИ, С’Л ЗТА“, сл. 90. Тука напишано е името на државата Македониа, како скратеница 
поради малиот простор. Името на богот ИЛИ и титулата на владетелот ЗЕТ. Според овој 
текст како писмен доказ, староста на македонската писменост датира од пред 500.000 г. Со 
оваа референтна карактеристика се врши и споредување кој и кога ги изградил пирамидите. 
 
 
15. КОГА се изградени пирамидите? 

 
Пирамидите почнале да се градат низ Светот Македониа минимум  од пред 500.000 

г. Во одредени временски периоди интензивно или успорено, поради временските услови. 
 
 
16. КАКО се изградени пирамидите? 

 
Пирамидите градени се со ум, во одредена духовна состојба, од обожествени 

поединци, со употреба на молњи, како сретство за обработка и пренос на материјалот. Во 
одреден годишен период. Додадена енергија се црпи од 7/8 – скиот такт, инструменти, со 
работа, песна и добра мисла со верата во Реинкарнација. 
 
 
17. ЗОШТО се градени пирамиди? 

 
Според базата на податоци од дешифрирани текстови објавени во книгата Зета 

Македониа и сајтот zetamacedonia.com, можеме да констатираме. На артефактите и маке-
донските лигатури, кои се дешифрирани, се работи за првата МОНОТЕИСТИЧКА ВЕРА И 
ВЕРУВАЊЕ во: Единствената мајка на вселената ПАРАСКЕВА, единствената МАЈКА 
СВЕТОТ МАКЕДОНИА, единствениот БОГ, ТАТКО СОНЦЕ ИЛИЈА и единствениот син 
ГОСПОДИН, ГОСПОД МАКЕДОН. Тоа е Верата на Пролета, летото, есента и зимата. Тоа е 
Верата на Реинкарнација во рајот и пеколот. Тоа е Верата во птицата УТ, птицата Петел и 
птицата Феникс. Тоа е верата во орелот крал на небото, лавот како крал на земјата и коњот 
и бикот, како оплодувачка моќ на Богот Сонце Илија. 

Според сето ова верување, требело да се направи космички ред. Постоечкото 
небесно тело да поседува кружно движење околу својата оска, со одреден наклон кон 
дванаесетте созвездија, со својата орбита околу Богот Сонце и времетраење на космичка 
година од 25.776 г. Планините и пирамидите, како енергетски кондензатори, контролирани 
од еден ум и еден центар, со својата енергија го создава редот, кој се одржува до денес. 
Овој ред на четири годишни периоди за одреден период и пролетта како почеток на сѐ, го 
создл Белиот Македон, Македонец ДОН, ДИОН, ДИОНИС.  

Со еден збор ПИРАМИДИТЕ СЕ ГРАДЕНИ, КАКО ПРВ КОНПЈУТЕР ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОСМИЧКИ ЧАСОВНИК, ОТСЛИКАН ВО УМОТ И ТЕЛОТО НА МАКЕДОН. Со 
помош на енергијата од  планините и пирамидите, а за потребите на Македон донесена е 
Месечината, како лунарен календар. Планините и пирамидите ја потсилуваат живата 
природа ИС, која служи само за потребите на Македон – Македонците. Македонците живеат 
само за слава на својот Бог Татко Сонце Илија и Мајката Светот Македониа. 
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 ДОДАТОК 
 
Поради големиот број на дешифрирани документи, како најверодостојни факти што 
сведочат и има историска вредност, одбрани се помал број, од Македониа и Светот 
Македониа. Се применува метода на споредување со македонски артфакти од други локали-
тети. 

 
 

 
 

МАКЕДОНИА, МАКЕДОНСКА ЕРА 

 
18. Првите форми за пренесување на информации, низ Македонско историско 
време, Магнетизам од пред 800.000 г. и Македонизам од пред 800.000 – 500.000 г. до 
денес.37 
 

Обичниот свет, како и научните работнице не треба да бидат конзервативни, 

заробени во кабинетски, нејасни термини, со релативно датирање. Не постои измислената 

категорија пра историја (пред историја, кога нема запис), прото историја (почетна историја) 

античка култура (некоја стара култура), антички период, антички народ, класика, класична 

антика, класична ера, стара непостоечка Грчка култура  и др.  

Постои само реалност на изминато време, изминати годени, секоја година со 365 

дена или ноќи во четирите годишни периоди, од по три месеци. Времето е испреплетено со 

Магнетизам и Македонизам, овие форми на записи содржат моќ на привлекување и 

одбивање. Магнетизмот претставува таен запис, а Македонизмот е јавен запис со 

македонската словарница Цутна.  

Тие привлекуваат и одбиваат. Магнетизмот е запис на секоја материја изложена на 
сончевиот зрак. Магнетизмот е светлост. Вториот систем на запишивање на 
историјата е Македонизмот, која се состои од светлоста, душата – знаењето и 
божјиот никулец – духот Македон на обожествениот Македонец. Македонците ја 
запишуваат својата култура тајно во вид на симболи цртеж-лигатури, со 
словарниците Цутни (латиницата тајна и кирилицата јавна). Ке се запрашате кое е 
тоа време? Тоа е праволиниското време на косиот сончев зрак Космосот, тоа е 
светлоста на Богот Сонце. Концентрирана во магнетизмот на привлекување и 
одбивање на секоја материја.  

При ваква појава се јавува молњата „Ѕ“ , никулецот, машкиот принцип на Богот 
сонце нарчен ЅЕ – Ѕеус. Молњата, машкиот принцип, погледот „Ѕ“- е (ze), ќе удри 
со огромна брзина во Светот Македониа и ќе ја оплоди. На тој начин се раѓаат 
браќата Магнет и Македон, покасно наречени Дионис и Хермес, Силен и Сатир, 
Кокопели и Куртиш, Св. Никола и Дедо Мраз. 

                                                           

37 Цитат од неиздадена книга „Зета Мкедониа Родна, Кањон Македон и пештера Македониа Јута САД. 
Преземено 28.09.2021 г. 
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Сл. 41 Шематски приказ на Магнетизмот и Македонизмот. Изгравиран натпис во Јута САД, 

„Македон, Македониа.                                          
Сл. 42 Јужно соѕвездие Јарец, родено од големата Мајка Елена, родилка на вселената. 
 

 Еден од начинот на претставување на светлоста „Ѕ“ – „ЅЕ“ е со јарец. Записи во 
вид на цртежи и цртеж-лигатури на јарец, (Сл. 91) среќаваме на пет континенти. Големата 
Мајка на вселената Елена, ќе го овековечи јарецот со недопирливиот запис во вселената. 
Тоа е соѕвездието Јарец. 
 

Јарецот за Македонците претставува материјализација на супер материјата 
светлост, а светлоста е  духот божји Македон. Тоа е небеско суштество ангел, 
олицетворение на убавината, добрината, смелоста и храброста. Симбол на сила, непокор-
ност и слобода. Светлоста ИЛ – јарецот е божество ЅЕ наречен ПАН (полн, пун, П’Н). Секоја 
година на 25-ти декември во времето на соѕвездието Јарец се раѓа нова светлина, младото 
Сонце. Се раѓа новиот ден кога се наголемува, а ноќта се намалува. Младото Сонце и 
новиот ден од 25 декември кој се наголемува се вика РАСТ НА ДЕНОТ или Р’СТ, Ристос, 
Ристо. 

 
 
19 „Македонско писмо Цутно“ 

 Писмото и јазикот се создадени во согласност со природата, тие се природна појава, 
тие се меморија на природата, а самото писмо претставува визуелно претставување на 
говорот. Како што вели истражувачот Одисеј Белчевски, во едно свое интервју, јазикот е 
„директно создаден од концептот за сфаќањето на природата. Тој е генијален, 
грандиозен концепт создаден токму од природата.“38 „Почетната точка на општолинг-
вистичките размислувања на италијанскиот филозоф Бенедито Кроче е во човековото спо-
знание, при што тој разликува интуитивно од логичко спознание. Според него, до логичкото 
спознание се доаѓа по пат на интелигенција, па се добива поим, а до интуитивното по пат 
на имагинација, при што се добива слика.“39 

Ако говорот произлегол од природата, од природните појави, тогаш и формата на 
буквите произлегува од самата природа, од Сонцето и сончевите зраци и од физичките и 

                                                           

38 Oдисеј Белчевски – Интервју Битола 2007 by VojnikMs  http://www.erepublik.com/en/article/-1-1950914/1/20 
39 Димитар Пандев „ОПШТОЛИНГВИСТИЧКА ПОДДРШКА НА ТЕМАТА ЈАЗИК И КУЛТУРА“  
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геометриските законитости. Тоа несомнено укажува на фактот дека тој народ што го 
согледал сето тоа, поседува интелигенција и е свесен да ги препознава природните закони 
и појави и врз основа на тоа да спознава и создава знаци за обележување на гласовите, кои 
имаат СВЕТ карактер. Тие произлегуваат и од геометриските симболи, кои се апстрактен 
приказ на природата и кои се објаснети подоле: точката, линијата, крстот, свастиката, 
спиралата, триаголникот, четвороаголникот и пирамидата. Тие симболи претставуваат 
основа на светоста на родот Македон и на неговата вера, кои имаат својство на лигатури, 
геометриски слики и тела, со одреден текст и порака. Тие симболи се божјите слова и цифри. 
Словата и писмото се нешто свето кое осветлува, просветлува, сија, осијува, лие, оплодува. 
Тие имаат спиритуална моќ произлезена од апсолутното совршенство на законите во 
природата. Тоа е една од најголемите придобивки на цивилизацијата како чудо божјо и 
клучен фактор за основање на големата Зета Македонија. Овој божји дар е главната 
причина како за брзиот развој на просветата и културата, така и за прераснувањето на 
Македониа во една од земјите со најстара цивилизација. Првобитните симболи ги создаваат 
првите букви и цифри како дел од првиот јазик на светот – Македонскиот, кој е „древен 
исконски јазик, за што сведочи фактот дека во него се забележани сите природни зако-
ни. Тој прајазик беше медиум преку кој природата мораше да се изрази“40. Древниот 
македонски и денешениот современ јазик е како ехо или одек на природата, со една 
мистично лингвистичка содржина, каде што таа е во хармонизација со формата. Нема 
ништо во природата, а кое што го нема во јазикот, писмото, формата на буквите. 
Словата споени во зборови и преточени во текстови, цртежи и лигатури, најчесто се 
поставувани на свети места, рамнини, карпести предели, или во пештерите и планините. 
Многу често се изработувале светилишта како пирамиди и конуси, кои имале функција на 
вештачки планини. 

Секој глас се бележи со едно слово или сончев зрак, како најголема почит кон Богот 
Сонце ИЛИ – ИЛЕ. Правецот на читање е од десно кон лево и обратно и од горе кон 
доле и обратно. Древните две словарници (кирилица и латиница) со право може да се 
наречат МАКЕДОНСКИ ПИСМА НА ЦУТОТ, т.е. СЛОВА НА ПРОЛЕТТА, БИДЕЈЌИ 
СОНЧЕВИОТ ЗРАК Е ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН И КАКО ПРИЧИНА И ПОЧЕТНА ТОЧКА ПРИ 
ОФОРМУВАЊЕ НА СЛОВОТО ИМ ДАВА КАРАКТЕР НА ЦУТ ИЛИ НЕШТО ШТО дава 
ПЛОД, Т.Е ЗБОР. Првата македонска азбука содржела 21 слово. На самиот почеток од 
создавањето на словарницата, буквите биле во форма на сончеви зраци41, зраци кои се 
спуштаат од Сонцето кон земјата, зраци како божји дух претставен со светите букви и цифри, 
со облик на сончев зрак, стрелка, вселенско летало кое се спушта од небото под одреден 
агол. Аголот на напишаните букви ни ја покажува положбата на самото Сонце во текот на 
денот. Словата во облик на сончевите зраци служеле како стрелки и показатели за израбо-
тка на сончеви часовници и инструменти за движење на море и копно. На истиот принцип се 
формирани и македонските цифри од еден до осум. Деветката пак ја симболизира вселена-
та, а нулата како обединител го претставува самото Сонце.  

Имено во Македонија биле во употреба две словарници („јавната“ и „тајната“) од чија 
основа, како деривати, произлегле сите подоцнежни писма.   

 

 
Современа македонска азбука 

 

                                                           

40 Oдисеј Белчевски – Интервју http://www.erepublik.com/en/article/-1-1950914/1/20, пристапено на 
28.04.2015. 
41  Дешифриран текст: „Сказалка на времето“ Билзингслебен, Германија, пред 400.000 г. стр. 185; „Cтолот на 
божja Кокина“ Кокино набљудувачница, Македонија, 400.000 – 12.000 г.мак.е.пред.п.христ.  стр. 83; „Зимски 
празнувања“ Крапина, Хрватска 130.000 г.мак.е.пред.п.христ.  стр. 143;  „Божји дух Македон“ La Ferrassie, 
Франција 70.000 – 50.000 г.мак.е.пред.п.христ.  стр.249;  „Мамутова колиба“  Планина Урал, Русија, 40.000 
г.мак.е.пред.п.христ.  стр. 257.  
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Сл. 43  Македонска aзбука, според дешифрирани текстови од споменици на писменоста со изминат временски 

период од пред 400.000 г.од Бранко Сотировски. 
 
 
 
 
Легенда: 
 
01. Место Пашкуљ, Гравир од с.Крилатица, Кратово,  
Македонија, 32.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
02. Место Чашка, Велешко, Македонија, 8.000 г.м.е.п.п.х 
03. Локалитет “Церје”, Говрлево, Скопско, Македонија, 6.000 
г.мак.е.пред.п.христ. (Васил Иљов) 
04. Локалитет “Црна Лома” или “Илина Гора” Осинчани,  
Скопско, пред 9.000-1.100 г. (Васил Иљов)  
05. Локалитет Пилово, с. Бурилчево, Кочанско Македонија, 
пред 3.500 – 2.000 г.мак.е.пред.п.христ.   
06. Некропола Болован, Богданци, Македонија,  
пред 900 – 600 г.  
07. Епитаф на поетот Димо Ријдил од островот Лемно, 
Егејска Македонија, 700 г.мак.е.пред.п.хр. (Васил Иљов)  
08. Равенија,Беломорска Македонија  
6.500 – 3.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
09.Лепенски Вир, Зета Мадонија, Македонски полу-остров, 
(денешна Србија), 5.300 – 4.800 г.м.е.п.п.х.    
10. Павлов, Зета Мадонија, денешна таканаречена Чешка, 
29.000 – 25.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
11. Област Val Camonica, Зета Македонија ИЛИНА, денес 
таканаречена Италија, 6.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
12. Зета Македонија Пролетен Ветер, денешна така-
наречена Данска, пред 2.100 – 900 г. 
13. Пештера Алтамира, Зета Македонија Пиринејска, денес 
таканаречена Шпанија, 14.800 – 14.400 г.м.е.п.п.х. 
 

 
 
 
 
 
 
14. Пештера Rouffignac, Зета Македонија Нанија, денес 
таканаречена Франција), 14.000 – 13.000 г.мак.е.пред.п.х 
15. Пештера PECH-MERLE, Зета Македонија Нанија, денес 
таканаречена Франција, 13.000 – 11.000 г.м.е.п.п.х 
16. Patne - Индија, Зета Македонија Востанија,  
Југоисточна Азија, 130.000 – 40.000 г.мак.е.пред.п.христ.  
17. Зета Македонија Востанија, централна Азија (денес 
наречена Кина), 130.000 – 40.000 г.мак.е.пред.п.христ.  
18. Tell es-Sawwan, Зета Македонија Меѓупоточна, денешен 
Ирак, 6.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
19. Khao Pla Ra, Зета Македонија Востанија, денешен 
Тајланд, 3.000 г.мак.е.пред.п.христ.      
20. Локалитет ЗЛАТНО БРДО (Altyn-Depe), Туркменија 3.000 - 
2.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
21. Пештера Lene Hara, Зета Македонија Сончев Зрак, 
денешна Индонезија, 6.000 – 2.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
22. Наска линии, Зета Македонија Прекуокеански Јужен ЦУТ, 
денешен Перу, 100.000 – 70.000 г.мак.е.пред.п.х.  
23. Зета Македонија Прекуокеански ЦУТ, денес Колорадо, 
С.А.Д. 14.500 – 7.000 г.мак.е.пред.п.христ.  
24. Бломбос, Јужна Африка, пред 75.000 г.мак.е.п.п.х. 
25. Зета Македонија АР на МА, денес Египет, I династија 
2.925 г.мак.е.пред.п.христ. 
26. Национален парк Какаду, Австралија, 20.000 – 6.000 
г.мак.е.пред.п.христ.
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„Според дешифрираниот јазичен материјал, досега се распознаени 35 букви од 

древната македонска „јавна азбука“ и сè до XIII в.н.е. во Македонскиот јазик именките и 
другите именски зборови ја вршеле својата синтаксичка служба во реченицата преку 
падежни наставки, а во Македонскиот јазик имало седум падежи за еднина, множина, и 
двоина (дуал). 

Може да се тврди дека двете древни македонски азбуки („јавната“ и „тајната“) 
егзистирале паралелно, бидејќи на повеќе артефакти (печати, глинени плочи итн.) се 
регистрирани натписи со истовремена употреба и на едната и на другата историска 
маке-донска азбука42“. Обете азбуки имаат повеќе заеднички црти. Од многу големо 
значење е соопштението на Херодот дека Елините во Тесалија немале писмо сè додека 
не ги покорил и не им го наметнал писмото Кадмо синот на Фоиник, внук на Агенор, кој 
пред тоа го основал Лихнид, денешен Охрид. Кога веќе на Македонскиот Полуостров 
(Балканот) имаме гласовно писмо во Осинчани, Лепенски Вир и Говрлево уште од 7.000 
- 6.000 г.п.н.е. сметаме дека Македонците имаат култура која е со илјадолетија пред 
таканаречена елинската, која е всушност македомска.43.  

 
„Со дешифрирањето на повеќе натписи, записи или текстови се овозможува 

пополнување на многу празнини во древната историја на македонскиот народ и на 
неговата општествена формација од историјата на камениот период, а здобиените 
лингвистички информации од областа на синтаксичката, семантичката и употребната 
вредност на јазикот, третиран како систем на поврзани јазици при веќе претходно 
издиференциран и разработен систем на графеми и фонеми, ни овозможува 
надминување на некои заблуди, недорече-ности или погрешни ставови во науката во 
врска со проблематиката на таканаречените пишани знаци во таканaречените 
праисториски култури, т.е. во ерата на функционирањето на гласовното (фонетското) 
писмо, кое ни овозможува дешифрирање и запознавање на фиксираниот артикулиран 
говор на нашите предци.“44 
 

Термините формирани од западнонаучната „лига“ а слепо прифатени од домаш-
ните експерти, како на пример: „старомакедонски јазик“ во оваа книга немаат никакво 
зна-чење и не се употребуваат, а пак употребата од научната „лига“ на термините 
„старосло-венски јазик“, „старобугарски јазик“, „старогрчки јазик, писмо“ и др. не може 
да се прифатат од здравиот и логичниот разум. Имено македонскиот јазик е ЕДЕН, 
сметано од денес наназад, во временскиот период од најмалку 500.000 г. Со милениуми 
се развивал од сопствените експерти, како одродени Македонци, со тенденција на 
изменување и упропас-тување на древниот исконски корен, формирајќи современи 
јазици низ целата територија на Големата Зета Македонија. Тие научници потомци се, 
на еден ист народ распространет на пет континенти, прекрстен со други имиња на 
измислени племиња за борба против соп-ствениот народ и вистинскиот идентитет. Во 
ова мое излагање терминот „старомакедонски јазик“ е заменет со: „МАКЕДОНСКИ 
ИСКОНСКИ ЈАЗИК“. Што се однесува за термините „старословенски, старобугарски, 
старогрчки“ и др. во секаква смисла го губат своето значење, затоа што во временскиот 
период, пред да бидат измислени тие термини, постоел терминот МАКЕДОНСКИ.    
 
 
 

 
  

                                                           

42  Васил Иљов „Историја на Македонија“ – 1 дел (веб сајт http://www.makedonijaese.com/storia2.htm), 
пристапено на 28.04.2015. 
43  Усна консултација со рецензентот М.Л.  
44  Извор: http://www.makedonijaese.com/storia2.htm, пристапено на 28.04.2015. 
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20. „Керамичкиот печат од Церје“ 

Говрлево, близу до Скопје, Република Македониа, 7.000 – 6.000 г.мак.е.пред.п.христ.  

Керамичкиот печат од Церје кај Говрлево близу до Скопје пронајден ѐ во 1981 
година. Тој е непобитен доказ за временскиот период на Зета Македониа од 7.000 – 
6.000 г.мак.е.п.п.хр.  

Сл. 44 Керамики печат од Говрлево Македониа, 7.000 – 6.000 г.мак.е.пред.п.христ. 

Тој е доказ за постоење на писмо, наука, уметност, вера, закон, ред и поредок – општест-
вено државно уредување. Тој е доказ за употреба на две словарници, денес наречени 
КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА. Тоа се македонското писмо ЦУТНО јавно (кирилицата) и 
македонското писмо ЦУТНО тајно (латиницата). 
Керамичкиот печат кој е напишан со македонска јавна и тајна азбука, оддесно налево и 
одгоре надолу, транскрибиран на современ македонски јазик: „С’Л С БО С’М“ – „САЛ 
СО БОГА СУМ“ или „САЛ СО БОГА САМ“.45 
 
 
 

21. „Лет на Утот“ Република Македониа. 
 

Плочката е случаен наод, но со големо значење за уметноста, писменоста и 
верата македонска. Овие вредности водат корен од пред 500.000 г. во продолжеток до 
денес. Секој Македонец може да се гордее со ваков писмен доказ. Писмото е Цутно - 
кирилично. Напишано е од лево кон десно и од доле кон горе, во два реда. Редовите ги 
сече вертикална линија од именката УТ. На тој начин текстот е поделен на четири дела, 
симболизирајки ги четирите годишни периоди. Вертикалната линија ја симболизира 
стремежот на Македонскиот народ, по смртта, да се искачат до божјите височини на 
Богот Сонце и Мајката Елена, Парскева, Вселената Македониа.  

Текстописецот, оваа природна појава ја стимулира со изреката „Л'Т“, со 
значење летни, се мисли на младото сонце ИЛИА. Македонскиот народ го нарекува 
„Р'С“ раст на времетраење на денот, персонифициран со РИС, Ристо. 

 
 
 

                                                           

45 Обработка и транскрипција Васил Иљов http://www.makedonijaese.com/storia2.htm, пристапено на 
04.05.2015. 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/5_indonesija-54028-8626-116
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Сл. 45 На ќерамичката плочка од лево кон десно и од горе кон доле пишува:„ЛИТ УТ,. 21 - ви, Л'Т ИЛИА.“. 
Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: „ЛЕТАЈ УТ ОД 21 - ви декенври, а наутро да летне 

СОНЦЕТО ИЛИА“. 
 

На ќерамичката плочка од лево кон десно и од горе кон доле пишува:„ЛИТ УТ,. 
21 - ви, Л'Т ИЛИА.“. Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: „ЛЕТАЈ УТ ОД 
21 - ви декенври, а наутро да летне СОНЦЕТО ИЛИА“. 
Вакви слични натписи, со македонските слова, цифри и јазик, кои укажуваат на 
македонската монотеистичка вера Реинкарнација, пронајдени се низ Светот Маке-
дониа.  

 
 
 
22. „Крескај се“  
Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани, близу до Скопје, Македониа46,  
7.000 – 6.000 г.мак.е.пред.п.христ.  

 

Со македонско писмо ЦУТНО и македонскиот јазик на СОНЦЕТО напишано е: 
„КРЕШТ СЕ СИ У Л’Т С’Л С ИЉУ“ со значење „КРЕСКАЈ СЕ СИ ВО ЛЕТ САМО СО 
СОНЦЕТО“. Илина Гора, Горно светилиште, Осинчани близу до Скопје. 

 

                                                           

46 Цртеж од Бранко Сотировски, фотографија и дешифрирано од Васил Иљов. 
http://www.makedonijaese.com/ storia2.htm. 
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Натписот претставува споменик на културата на македонскиот народ и е 
сведоштво за погребните церемонијални обреди, за патот на телото исто како и душата 
кон Сонцето. Со помош на огнот како симбол на Сонцето и пламените јазици, како 
симбол на сончевите зраци, душите пловат кон Сонцето на прочистување, а преку 
зраците со помош на божјата молња, се пренесуваат во центарот на спиралата, каде се 
умножуваат – воскреснуваат наречено „КРЕШТ“, во рајот како дух божји Македон. Духот 
божји Македон, вселен во ВСЕЛЕНАТА со помош на божјата молња ЅЕ и еленот, како 
симбол на сончевиот зрак, со помош на „аѕил‘к“ (поглед низ виножитото), пристигнува 
во Македониа - рајот токму како сончев зрак, вселенска прашина, роса, орос или оплод.  

Зборот „КРЕШТ“ значи и „ВОСКРЕСЕ“. Господарот – Господ Македонец ставен 
на клада отпловува кон Сонцето, но со цел повторно да воскресне. Овој натпис ни 
укажува на ритуал за воскреснување, повторно раѓање и реинкарнација. 

 
 
 
 
23. „Кокино“ Опсерваторија, Р. Македониа. 
Македонската цивилизација со минимална старост од 500.000 г. на пет континенти. 

 
Кокино е лунарно соларна опсерваторија се наоѓа во атарот на 

општината Старо Нагоричане, Куманово. Таа е поставена на врвот „Татиќев камен“, на 
надморска висина од 1 030 метри. Покрај многубројните натписи еден од нив се наоѓа 
на столот, за молење на кој пишува „Ооо ИЛ“. Вакви натписи се наоѓаат низ Светот 
Македониа. 
 

Сл. 46 

https://www.zetamacedonia.com/subcat/zeta_makedonija/tom_iii-41384-6541-116
https://macedonia-timeless.com/mac/aktivnosti/setila/mirisruralnaubavina/sela/staro-nagoricane/
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Сл 47 Натписот во опсерваторијата КОКИНО во Р. Македонија е идентичен со натписот во Луг 
– Високо и Вермонт САД. 
 
 

 
24. „Печат – Божјо око“ 
Равенија, Беломорска Македониа, 6.500 – 3.000 г.мак.е.пред.п.христ. Денес во состав 
на измислена држава од 1832 г.наречена Грција. 
 
 
 

         
                                                                      Сл. 48 Печат47. 

   
 

„На печатот пишува: „СО ИЛИ ГЛЕДАМ СВЕТИ МАДОНА“. Печатот претставува 
симбол на моќта, со кој се одобрува или забранува. Зад печатот стои владетелот, зетот 
и божеството на земјата, а зад владетелот стои науката, верата и војската. 
 

                                                           

47 Пιεριδων Στεφανος: Πυδνα, Μεθωνη και οι αρχαιοτηιες της βορειας Πιεριας Ματθαιος Μπεσιs 
Αρχαιολογος стр. 46. 

https://www.youtube.com/watch?v=XR0HhkFsy-g&feature=emb_logo
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Сл. 49 Две пирамиди и Големата Мајка на воскресението. 

 

   
25. „Пештера кај Ситово“  

Зета Македониа Пиреја пештера кај Ситово, во близина на Пловдив, (денес наречена 
Бугарија), 4.500 г.мак.е. пред.п.христ. 

 

 

 
Сл. 50 Анализа. 

 
Се чита од десно кон лево. Овој натпис недвосмислено ни укажува на 

македонска словарница Цутна (кирилица), македонска вера на Реинкарнација, со 
помош на Утката, која ја зима душата на упокоениот, стариот тешт (најдолго време 
траење на ноќта) и го најавува новиот живот, новиот ден со изгрејсонцето на Малиот 
Див. Тоа е денот, кога најкусо време-траење на денот почнува да се наголемува. 
„И ТЕСТОТ НИ НАЛЕТА И ВО ОВОЈ ЛЕТ УЖАСИ НЕГО ГО ТИШТЕЛЕ И ЕТЕ ПСАЛМИ 
КУЌАТА. И ВО РЕШ СИ ГОСТИН НА УТКАТА ОДИ, СО НЕГО. (Може да се транскрибира 
икако СОНУВАЈ)“.48 
 
 
26. „Изгрејсонце“ 
Зета Македонија Божја, Босна. 500.000 – 34.000 г. 

 
Стечци се мегалити. Во Божјата територија Босна и Херцеговина евидентирани  

се неколку илјади. Ги има помали кои се од еден тон и поголеми до петнаесет тона. Тие 
ја имаат формата на коцкаста куќа, но ги има и во форма на вертикална плоча. Покрај 
разновидните мотиви на многубројните стечци  на овие два мегалита го имаме 
изклесано изгрејсонцето. Сл. 51 вертикалната плоча има повеќе значења. Едно од 

                                                           

48 Обработка и транскрипција на Васил Иљов http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians/sitivo.htm 
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значењето е стилизација на две пирамиди. Овие две пирамиди го претставуваат 
кружењето на енергијата од пирамидата на изгрејсонцето кон Планетата Македониа и 
обратно. Енергијата од сонцето пристига како божја семенка, која од хоризонтот влегува 
во пирамидата на Планетата Македониа. 
 

 

    
Сл. 51 и 52 Слика лево Стечак на две пирамиди, две изгрејсонца. Слика десно Мајка куќа 

Богородица, Мадомниа. 
 
 

Трите точки на горното изгрејсонце, го претставува светото тројство:Таткото 
Сонце Илија, Мајката Планета Македониа и синот обожествениот Македон. Истото 
тројство го имаме и во долниот дел. Тоа се две тројства свето и световно. Овој 
шематски приказ на енергијата ни укажува на следното. Македонците знаеле да ја ловат 
силата на Богот Сонце Илија. Со таа енергија, нешто слично како ласер или молња, ги 
обработувале камените блокови и ги транспортирале. 

Слика десно ја претставува Мајката Куќа МАДОМНИЈА, Светот Македониа. Таа 
е БОГОРОДИЦА, родилка на новиот ден РИС – Ристо и ИС – Исус. Куќата претставува 
МАДОМНИА, тоа е дом каде се прават, раѓаат и чуваат децата. 

 
 
 
27 „Седумте фосилни заби“49  
Зета Македониа во времето на владеењето на ИК‘Т ЗЕТ, Македонски Полуостров, 
Пештера Виндија (денешна Хрватска), 32.000 г.мак.е.пред.п.христ. 
 

Пештерата Виндија - Хрватска се наоѓа на 55 км северно од Загреб, 20 км од 
Вараждин во полупланинска област. Пештерата е сместена во варовник со димензии 
50 м X 28 м и висина 10 м. Во 2010 година е објавен трудот на група истажувачи, 
предводена од Д. Фрајер од институ-тот за антропологија при универзитетот во Канзас 
Седумте заба од Виндија, Хрватска, претставуваат ремек дело на изработката на 
човекот од пред 32.000 г.мак.е.п.п.хрис. Направени со микроскопска точност, тие 
претставуваат инструменти за пренесување на пораки, помагала за движење на море и 

                                                           

49 Презамено од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет 
континенти, традиција до денес.“ Ст. 145 
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копно, пресметувачи на агли, еден вид на календар, микро-опсерваторија, запис на 
верата. 

 

 

Сл. 53 Мерен инструмент. Енергетско кружење на силата божја, од Сонцето преку 
двојното око кон земјата и обратно.Сите фотографии и дел од истражувањата се преземени од 
„Right handed Neandertals: Vindija and beyond“- David W. Frayer1, 2, Ivana Fiore2, Carles Lalueza-
Fox3, Jakov Radovčić4 & Luca Bondioli2- Journal of Anthropological Sciences Vol. 88 (2010), pp. 113-
127 

 
Фосилен заб, со писмо цутно и македонски древно-исконски текст, се однесува 

за плодовите на една година во Македониа Зета, во времето на ИК‘Т Зет пред 32.000 
г.мак.е.пред.п.христ. Текстот е испишан со неверојатна микронска точност. На горниот 
дел на забот е прикажано окото на Богот ИЛИ и Господарите - Владетели Македонци. 
Тоа е косата линија на погледот кон Сонцето и Космосот. 

 

Со помош на окото на Господарот - Господ Македонец и помошните огледала 

се формираат линии, кои ја одредуваат положбата на линијата ИЛ. Оваа микрошема 

претставува набљудувачница, со која се одредува почетокот на пролетта и 

рамноденицата. Слична шема на триаголници, кои наликуваат на пирамиди со 

огледала, како симбол на три божества и симбол на пролетната рамноденица на ден 

21-ви март, има во пештерата Триаголник, Зета Македониа Наниа (денешна Франција), 

Grotte du Triangle.50 

                                                           

50 Дешифриран натпис „Пештера триаголник“,Зета Македониа Нанија, (денешна Франција), Grotte du 
Triangle  18.000 - 11.000 г.мак.е.пред.п.христ. стр. 204. 
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Сл. 54 На забот пишува. „МАКЕДОНИА ЗЕТА и НАШИОТ ИК‘Т ЗЕТ“. 

 

 

28. „Конусовиден сад“. 

Зета Македониа Вучедол покрај Вуковар, (денес наречена Хрватска) 3.080 – 2.450 г. 
македонска ера пред појавата на христијан. 
 

Континуитетот на Македонизмот никогаш не бил прекинат, тој опстојува до 
денес. За жал на одредени племенски групи никогаш нема ни да прекине. Сад со два 
конуса оформува средишна линиа. Линиата ја дели формата на два дела. Линиата е 
хоризонт, го симболизира бесконечното време на нашата планета и свемирот. Тоа е 
патот на светлоста низ времето и просторот. На самата линија нацртани се или 
изгравирани кругови. Овие идеограми го претставуваат изгрејсонцето, божјата семенка, 
божјото око и око на Господата, Господарите, Господ – бог, со привремен престој на 
Сбетот Македониа. Двата конуса се стилизација на две пирамиди. Тоа се пирамида на 
Бог Сонцет ИЛИ и пирамида на Планета Македониа. Тие се поврзани со почетокот на 
муграта, поврзани се со БЕЛИОТ ДЕН, или „ѐ-ден ‘1’ = еден, един, один, единствениот, 
БЕЛИОТ СИН Македон. Од оваа анализа дојдовме до светото тројство помеѓу Бог Татко 
Сонце Илија, мајката Планета Македониа и синот Обожествениот Македон, со кружење 
на енергијата. 
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Сл. 55 Конусовиден сад со девет изгрејсонца. 

 

Симболот крст го означува словото „Т“. Крстот од македонските цифри Пролетни има  

вредност 10. На трите сонца може да се прочита: ВО МУГРИТЕ НА 21 МАРТ, 

ТАТКОТО СОНЦЕ ИЛИЈА ЌЕ ЈА ОПЛОДИ Планета Македониа 

 

 
ЗЕТА МАКЕДОНИА ЕВРОПА 

 
 

29. Зета Македониа Пиринејска, денес наречена Шпанија. 
 

 
Сл. 56 „Луг“ Зета Македониа Пиринејска, Шпанија. 
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Сл. 57„Нашу душу“ Зета Македониа Пиринејска, Шпанија. „Н'ШУ Д'ШУ“ = НАША ДУША. 

 
 
 
 
 
30. Зета македониа Нанија (денес наречена Франција), Grotte du Cosquer Midi 
27.000 – 19.000 г.51 
 

Аналитичарите од западна Европа цртежите од камениот период ги проучуваат 
само во областа на уметничкиот израз, ги селектираат и споредуваат. Употребуваат 
голема енергија постапувајки непромислено, со недостик на разум, во неможноста, на 
цртежите да препознаат букви. Напишаното слово, најчесто во вид на лигатура ја 
открива нивната заблуда, дека тие се најповикани да го кажат своето погрешно 
мислење. 

Сите цртежи од камениот период во денес наречена Франција, претставуваат 
цртеж лигатури. Тоа се скриени пораки на Македонците од тој период. Пораките се 
напишани со писмо Цутно (кирилица) и на македонски јазик. Напишаниот текстот на овој 
коњ гласи : „ИЛИА АТ СИ С’Л, С’ Ѕ’Ѕ МИ Ј’С ЅИ“.  

На современ македонски јазик соопштува: „ИЛИА ТИ СИ АТ коњ, СО ЅНЅАЊЕ 
– НИШАЊЕ НИЕ ЈАСНО ГЛЕДАМЕ ИЗГРЕЈСОНЦЕ“. И во овој случан според 
прочитаниот текст, ние согледуваме дека нацртаниот коњ претставува каскање – 
ѕнѕање, на спорото но силно, како силата на коњот разденување, појавата на сонцето. 
Коњот АТ претставува персонификација на Богот Сонце ИЛ. Напишаниот текст со 
македонски слова Цутни, персонификација се на сончевите зраци, тие се спуштаат од 
сонцето заедно со коњот Ат. 
 

                                                           

51 Преземено од : http://www.rupestre.net/tracce/?p=2812 

http://www.rupestre.net/tracce/?p=2812
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Сл. 58 Horses of Grotte Chauvet and horses of Late Solutrean and Early Magdalenian: Grotte 

Chauvet: Chauvet et al. 1995, Fig. 51; Grotte Cosquer: Clottes & Courtin 1995, Fig. 61; Lascaux: 
Bataille 1955, 10  

 

 
 
 
 
 
31. „Македонско сонце, се огласува со ум“52 
Зета Македониа Островска, Рој-к’шти - Јоркшир, Британија53. 11.000 години. 
 

Пронајден е тенок камен со гравура, за време на ископувањето во 
локалитетот на раниот мезолит во Стар Кар во Северен Јоркшир, (Early Mesolithic site 
at Star Carr in North Yorkshire), од тимот археолози од универзитетите од Јорк, 
Манчестер и Честер, во 2015 година.  

 
 

                                                           

52 Преземено 31.01.2018 г. од сајтот zetamacedonia.com 
53 https://www.yorkshiremuseum.org.uk/collections/collections-highlights/star-carr-pendant/ 

https://www.yorkshiremuseum.org.uk/collections/collections-highlights/star-carr-pendant/
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Сл. 59, 60, 61, 62. Тимот на археолози од универзитетите, од  Јорк, Манчестер и Честер. Dr Chantal 
Conneller (The University of Manchester), Tom Bell, Dr Keith Emerick (Historic England), Dr Barry Taylor 

(University of Chester) and Professor Nicky Milner (University of York) with the 11,000 year old engraved shale 
pendant discovered by archaeologists during excavations at the Early Mesolithic site at Star Carr in North 

Yorkshire. Image taken at the Yorkshire Museum, York. Credit: Suzy Harrison. 
 

Според тимот плочката содржи низа линии за кои археолозите веруваат дека 
може да претставуваат дрво, карта, лист или дури и ознаки. 

 
Професорот Ники Милнер, од Катедрата за археологија во Јорк, го предводеше 

истражувањето. Таа рече: „Можеме само да претпоставиме што значат гравурите. 
Можеме само да замислиме кој го поседувал, како го носеле и што всушност им значеле 
гравурите“. 

 
 Д-р Шантал Конелер, од Универзитетот во Манчестер и ко-директор на ископу-

вањата, рече: „Ова возбудливо откритие ни кажува за уметноста на првите постојани 
доселеници во Британија по последното ледено доба“. 

 
Д-р Бери Тејлор, од Универзитетот во Честер и ко-директор на ископувањата, 

рече: „Овие видови артефакти ни кажуваат за луѓето и, на крајот на краиштата, тоа е 
она што е цел на археологијата“. 

 
Данкан Вилсон, главен извршен директор за историја на Англија, рече: 

„Резултатите ги надминаа нашите очекувања и ќе помогнат да се препише приказната 
за овој долг и сложен, но малку разбран ран праисториски период“. 
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Натали МекКол, кустос за археологија во музејот во Јоркшир, рече: „Неговото 
извонредно откритие го менува начинот на кој размислуваме за нашите предци кои 
живееле во Јоркшир пред 11.000 години и за ритуалите, верувањата и културните 
вредности кои биле дел од нивните животи”. 

 
Истражувањето, кое е дел од петгодишниот проект поддржан од Европскиот 

совет за истражување, објавено е во интернет археологија и ѐ, поддржано од Historic 
England и Vale of Pickering Research Trust. 

 
Изгравираните мотиви на мезолитските приврзоци се исклучително ретки во 

западна Зета Македониа Европа, додека на Македонскиот Полуостров ги има во 
поголем број направени од дрво, камен и керамика. Ова откритие во Јорк, Манчестер и 
Честер, е најраниот познат мезолитски документ со фонетско писмо во Британија. Toj e 
модел на македонските приврзоци, сличен е, на оние што се наоѓаат во Македониа и 
Македонскиот Полуостров, што покажува блиска културна врска меѓу северно-
европскиот автохтон Македонски народ. 

 
 

      
Сл.63, 64.Плочка од камен – шкрилец со изгравирана македонска лигатура, стара 11.000 г ., каде се 

препознава созвездието Kрст, обработливи површини и македонска вера на Реинкарнација. 
 

Очигледно тимот на археолози, доктори, професори и кустоси не се доволно 
научени работници, секоја чест на поединци, кои се игнорирани и оспорувани. 
Едукацијата на „научниците“ тесно е поврзана со одреден политички регион. Едукација 
(education) ѐ, македонски збор кој поделен на морфеми го дава следното значење: „ЕД“ 
= кратенка од еден, „УКА“ = научено знаење, „ТИ“ = лична заменка и „ОН“ = тој, заменка 
за бог.   
 
„Научниците“ останаа слепи водени од слепци. За нив камениот период наречен е 
„праисторија“, со значење, кога нема историја, всушност тој период претставува 
историја на Македонскиот народ, Македонизмот, со културен развој од 500.000 г. во 
продолжеток до денес, распространет на сите континенти. Не го познаваат начинот на 
пишување на Македонците во вид на лигатура, не ги знаат неговите обичаи, вера, наука, 
писмо, јазик и мелодија, со еден збор тие се недоволно образовани. Гравурата на 
каменот стара е 11.000 г. Тоа е украс со мал отвор за ремче направен од тенка плоча, 
шкрилец, три милиметри дебелина X 31 м.м. X 35 м.м. Украсот се носел околу врат. 
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Сл. 65 Дешифриран текст од македонска лигатура изгравирана на камен, Зета Македониа 
Островска (Британиа). 

На плочката пишува: „Ѕ’НИ УМ. ЅЕ СОНЦЕ СИЕСИ. Ѕ С’Л ИТ ИС ЅЕЅИ“.  
Транскрибирано на современ македонски јазик: „ОДЕКНУВА  УМ. ВИДИ ГО СОНЦЕТО САМО СИ СВЕТИ. 

ГЛЕДАЈ КАКО БРЗА ИС – ИСУС, НАБЉУДУВАН СО ПОГЛЕД ОД СОНЦЕТО“. 

 
 
Според тоа што е напишано, камчето е еден вид амајлија за слава на дел од  

македонската вера Реинкарнација, кој се однесува на денот 21 – ви март, кога сонцето 
со поглед го оплодува Светот Македониа. На овој мал простор изгравирани се симболи 
во вид на македонска лигатура. Симболите се фонетски знаци, кои наликуваат на 
сончеви зраци, тие претставуваат птица во лет, созвездие Голем Крст, обработлива 
почва на Светот Македониа и кружење на енергијата. Овој украс од камен направен е 
од автохтохтон народ со голема традиција и култура и развиена писменост. Ако се 
запраша некој кој е тој народ? Според натписот на овој камен а и мноштво други можеме 
да заклучиме дека гравурата на каменот направена е од автохтон народ Македонски. 
На плочката пишува: „Ѕ’НИ УМ. ЅЕ СОНЦЕ СИЕСИ. Ѕ С’Л ИТ ИС ЅЕЅИ“.  
 
Транскрибирано на современ македонски јазик: ОДЕКНУВА УМ. ВИДИ ГО СОНЦЕТО 
САМО СИ СВЕТИ. ГЛЕДАЈ КАКО БРЗА ИС – ИСУС, НАБЉУДУВАН СО ПОГЛЕД ОД 
СОНЦЕТО“. Покрај фонетското значење Македон како волшебник предизвикува восхит, 
со претставата на кружење на енергијата, од сонцето кон почвата со шест вредности, а 
тоа се дух, душа, ум, светлост и ИС – Исус од 21 – ви март, сл. 66,67.  
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Сл. 66, 67 Кружење на енергијата 

 
Создадената материјална енергија ИС, за која голем удел, за оплодување на 

почвата, ја има Македон со неговиот ум, работа, песна и добра мисла,  ја враќа назад  
на сонцето преку кладата и пирамидата на Светот Македониа. Ваква претстава за 
кружење на енергојата од истиот Македонски народ, кој живее во центарот на 
Македонскиот Полуостров го гледаме на керамичката плоча од Луг – Високо, Босна. Сл. 
9. 
Овој цртеж верно го претставува созвездието Крст, од каде доваѓа животната енергија 
од планетата „Жива“ cygnus X – 1. Сл. 47. 
 
 

Значење на зборовите: 
 
Ѕ’НИ = ЅУНИ, СЕ РАЗНЕСЕ, СЕ ПРОШИРУВА, ОДЕКНУВА 
ЅЕЅИ = НАБЉУДУВАН 
 
 

 
ЗЕТА МАКЕДОНИА ВОСТАНИА – АЗИЈА 

 
 
32. „Богот Сонце Ил те милува“ Зета Македониа денес наречена Турција. 
 
            За време на ископувањата во античкиот град Тијеон во областа Чајкума во 
Зонгулдак, беа откриени македонски натписи. Ископувањата се извршени, под 
претседателство на дирекцијата на музејот Ережли, со дозвола на министерството за 
култура и туризам во градот Филиос. Раководител на истражувањата е, директорот на 
Центарот за археологија и универзитетот во Бартин, доц. Д-р Шахин Јилдирим (Doç. Dr. 
Şahin Yıldırım) и тим од 30 луѓе. Ископувајки храм од времето на владеење на Рим, во 
Акрополата Филиос, стасале до слоевите на темели, кои припаѓаат на постари градби. 
Според техниката на градење овиеслоеви припаѓаат на седмиот век македонска ера 
пред појавата на хрис. Се појавиле живеалишта, кои припаѓаат на автохтоно 
Македонско население. Во овие слоеви пронајдена е ќерамичка плочка со натпис. 
Според Д-р Шахин пронајден е најстариот натпис на бреговите на Црното море. Според 
Јилдирим на плочката пишува: „ Eies“ или „ Eges “. 
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Сл. 68 

 
             Според нашо гледиште и анализа на натписот, преку македонскиот јазик, писмо 
и вера, се смета дека е многу постар. Утврдено е дека натписот припаѓа на автохтониот 
Македонски народ од таа област.  

Читано од десно кон лево пишува: „ЕЛАГ ТШСЛ ЛИ“ <  =  „ИЛ ЛСШТ ГАЛЕ“. 
Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: „СОНЧЕВИТЕ ЗРАЦИ ИЛ, ТИЕ 
МИЛУВААТ“. На бреговите на Црното море од таа област, сончевите зраци преку цела 
година ги галат лугето или милуваат. Позната е македонската поговорка „Бог те 
милувал“. 
Преземено од сајтот zetamacedonia.com 22.10.2021 г. 

 
 
 
 
 
33. Зета Македонија Ѓобекли Тепе 
Ново Македонско Царство (Византија), Денешна современа Турција. 
 
              Македонското светилиште Ѓобекли Тепе е едно од многубројните светилишта 
од камениот период од славна македонска ера од пред 11.600 г. Оваа ера во 
континуитет од 500.000 г., трае се до денес.  
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Сл. 69 Светилиштето Göbekli Tepe, 11.600 год. Територијата Меѓупоточје на Зета Македониа, 

Ново Македонско Царство (Византија), Отоманска Империја - Македонска Династија, Современа Турција. 
                         

 
Тоа е ерата на славниот, слово-свесниот Македонски народ, преименуван од 

квази западни научници, стационирани во нивните кабинети за произвотство на 
фалсификати. Според напишаниот доказен материјал, со писмото ЦУТНО (кирилица и 
латиница), славо-македонскиот јазик, верата на вистината во единсвениот Бог сонце 
ИЛИ, мајката Марија, Мадона, Богородица, Светот Македониа, синот божји Македон, 
односно со науката и културата, може со сигурност да се каже дека светилиштето 
Ѓобекли Тепе (Göbekli Tepe) го изградил автохтониот народ МАКЕДОНСКИ на 
територија Зета Македониа. Оваа територија од 1299 до 1922 година или вкупно 624 
години, се нарекувала Отоманска инперија, по македонсата династија на Комнините 
(таткото Ертогрул од селото Султан ќој, денешен Лескоец (Охридско) и синот Отоман), 
и денешна Турција наречена од 1922 г.  

                         
Светилиштето Ѓобекли Тепе (Göbekli Tepe) се наоѓа шест милји од Урфа, 

древен град во денешна југоисточна Турција, и северна Месопотамија (славо-
македонски збор Месо = Меѓу и Потамија = територија мѓу две реки, Меѓупоточје). Се 
претпоствува дека светилиштето е изградено непосредно по завршувањето на 
последниод леден период. Но вакви ледени периоди се повторуваат циклично според 
космичката година од 25.776 г.не се знае колку циклуси поминале од изградбата на ова 
светилиште. Било напуштено под мистериозни околности пред околу 9.000 год. 
Структурите што го сочинуваат Гобекли Тепе се неверојатно добро сочувани, а дел од 
причината за извонредната состојба се должи на климата на Зета Македонија, денешна 
Турција. 
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Сл. 70  Mапа на славо-македонски локалитети во Меѓупоточје на Зета Македонија, (славо-македонски 
збор Месо = Меѓу и Потамија = Меѓупоточје). 

 
 

Потенцијалното светско откритие на Ѓобекли Тепе, всушност, најпрво се 
случило во шеесетите години од минатиот век, но никој не го препознал неговиот славо-
македонски карактер и значење во тоа време. Всушност, било погрешно оценето како 
„средновековни гробишта“. 

 
             Но, во 1994 година „повторно е откриен“ од страна на германскиот археолог 
Клаус Шмит, кога излегло на виделина неговото вистинско значење, како и неговите 
најимпресивни особини: староста; големината и квалитетот на изградбата. Според 
повеќето археолози, ова место било наменето да биде некаква верска структура, иако 
некои од нив, исто така, веруваат дека можеби тоа било место за погреб. Затоа, ова го 
прави Ѓобекли Тепе најстариот храм на светот. Според најновите дешифрирани 
текстови, со сигурност можеме да кажеме дека Гобекли Тепе е изградено од славо-
Македонци од периодот на Големата Зета Македонија. Многу од камењата што ги 
сочинуваат храмовите на Ѓобекли Тепе имаат значајна научна, верска и уметничка 
вредност. Повеќето од централните столбови се украсени со цртежи на животни, а 
некои од нив имаат и сложени животински статуи врежани директно на површината на 
столбот. Со исти симболи иста технологија на изработка, една вера на Реинкарнација, 
исто писмо и јазик, ја докажува временската рамка на создавање од еден народ, кој 
живее во Перу, како и  на другите континенти. Овие вредности кореспондираат со 
пирамидите во Луг – Високо Босна.  
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Сл. 71 ЛевоСилјустани Перу. Десно Гобекли Тепе Зета Македониа, денешна Турција. 

Техниката на изработка исти, симболите македонски, јазикот македонски, писмото македонско. 

 
 

 
Сл. 72 (Фото Ирмгард Вагнер, авторски DAI). 
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 Археологот Ходер бил фасциниран што на резбите на столбовите 
доминираат цртежи на дивеч, но исто така, доминираат цртежи и на пострашни 
животни како: лавови; змии, пајаци и скорпии. Овие животни претставуваат 
персонификација на божеството ИЛИ, со неговите особини. Сите пронајдени животни 
се симболи на Македонскиот народ. 
 
Во ова светилиште биле пронајдени преку 100.000 коскени фрагменти, од кои дури 60% 
од вкупниот број се коски од газели, но исто така и коски од друг вид на дивеч како: 
свињи, овци и црвени елени, различни видови на птици (вклучувајќи мршојадци, патки 
и гуски). 

 
Највпечатлив наод од локалитетот е мала плочка со изгравирани симболи во 

вид на македонска лигатура. Плочката е во форма на фетус. Првата гравура од горе кон 
доле, наликува на јагула, која е симболот на Македонија, Мадона, реката ДОН, ја 
претставува божјата семенка, на овој симбол пишува МА. Вториот симбол лигатура го 
персонифицира сончевиот оплодувачки зрак и синот божји Македон со кренати раце. 
На овој симбол пишува К, И, и А. Третата лигатура ја симболизира птицата утка, симбол 
на смрта и раѓање на нов живот. На овој симбол лигатура пишува Е, Д, О, Н. Вакви исти 
и слични симболи се среќаваат во поширокиот регион, што докажува за распростра-
нетоста на автохтониот Македонски народ.  
 

Според македонската лигатура на камената плочка пишува: МАКЕДОНИА. Овој 
камен ја претставува Зета Македониа, како извор на светската наука и култура, реката 
МА-ДОН-А Македониа, која го раѓа МАКЕДОН со помош на ДУХОТ БОЖЈИ. 

 
 
 
34. „Македонски натпис на глинена плоча, Кина“ 
 

4.000 г. стари симболи пронајдени на керамичка плочка. Керамичката плочка 
откопана е во урнатините од раниот период на Xiajiadian во градот Chifeng. 
Пронајдените артефакти од археолозите, претставуваат материјално сведоштво на 
една високо развиена култура. Нивното датирање се одредува од тим на научници 
ширум светот. На тој начин се доаѓа до заклучок за самите почетоци на културниот 
развој. На артефактите се препознаваат цртежи, симболи, апстрактни геометриски 
слики и фигури. Најчесто формите се изработуваат со слова ЦУТНИ (кирилица и 
латиница) во вид на ЛИГАТУРА, како скриена порака на создателот, што сведочи за 
високо развиена наука и култура. 

Лигатурата може да се дешифрира само со словата цутни и на македонски 
јазик, кои образуваат зборови и мисловни концепции. Според ова, можеме со сигурност 
да заклучиме дека автохтоното население во Азија е Македонскиот народ. Македонците 
живеат со помали племенски групи, кои ја прифатиле македонската култура. 
Македонското писмо ЦУТНО (кирилица и латиница) и начинот на пишување на мал 
простор со лигатури претставуваат основа за изработување на источно-азиските 
симболи. 

                                                                                                                                         
 
             На плочката пишува: „И У УЈ ИЛИ И ИС Л’С“. Транскрибирано на современ 
македонски јазик значи: И СО НОВОТО СОНЦЕ-ИЛИ СЕ ПОЈАВУВА ИС-ИСУС ВО 
ФОРМА НА СОНЧЕВИ ЗРАЦИ „Л’С“. 
 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=MPwiMYxjH5w&t=97s
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Сл. 73 Дешифриран текст Внатрешна Монголија, Кина. 

 
 
 
 

35. „Бог Татко Сонце Илиа“. 

 Зета Македониа Востаниа, езеро 抚仙湖 = Fǔ xiān hú, Кина.    

 
Докази за постоење на македонска цивилизација која опстојува до денес 

среќаваме на сите континенти, во сите мориња, но и во езорето 抚仙湖 = Fǔ xiān hú, во 

Кина. Претпоставка е дека огромна површина на земја, каде се наоѓал градот на 
Сонцето,  пропаднал стотина метри, а дупката се исполнила со вода. Под вода 
останал цел еден град изграден од камен.  

Од времето на изградбата на овие објекти од камен, немало практика на 
тогашните домородни племенски заедници, да градат куќи од тврд материјал, тие куќите 
ги граделе од дрво и прачки. Меѓу градбите има неколку пирамиди. Оваа претпоставка 
за спуштање на тлото, малку е веројатна. При големи тектонски промени градот би се 
срушил. Коинциденција или не, целиот град е под вода. Според писмото кое се наоѓа на 
објектите, а некој потсетуваат на кинески симболи може да се заклучи дека, градителот 
на подводниот Сончев Град биле Македонците. Тие езерото го исушиле, го изградиле 
градот, а потоа го потопиле со вода. Целта е  едноставна, градот да сведочи за моќта, 
знаењето и нивното културно ниво пред стотици илјади години. Според техниката за 
градба, писмото Цутно (кирилица), јазикот, и симболите нема никакво сомнение за 
датирање на овој град. Тој е изграден од Господарите – Господ Македон според 
македонската традиција, која е стара минимум пред 500.000 г.  
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 Сл. 74 Македонско шеснаесет крако сонце.  

На подводниот артефакт пишува: „Р’Д ИЛ Л’ШТИ – РОДОТ НА ИЛ СВЕТИ“ 

 
Меѓу артефактите се истакнува плоча на која е изгравирано македонско шеснаесет 
крако сонце во мигот на изгрев. Сончевите зраци изгравирани се во облик на лигатура 
на која пишува: „Р’Д ИЛ Л’ШТИ – РОДОТ НА ИЛ СВЕТИ“. Симболот на Македонците 
Богот Сонце ИЛИ со шеснаесет краци сеуште свети во езерските длабочини. Свети и 
белиот Македон со својата наука, писмо, цифри, музика и вера. Подводниот град тешко 
е достапен за уништување. Автохтоните Македонци од таа териториа но и пошироко во 
светот знаеле, дека одродените Македонци заедно со племенските заедници со боја на 
кожата жолти, црни и црвени се обидуваат да си го уништат својот род. Затоа оставиле 
писмена трага во вид на лигатура во вселената, под почвата, и под сите мориња и езера.  

 

             
Сл. 75 Зета Македониа Востасниа,            Сл. 76  Град под вода изграден од камен. 

            езеро 抚仙湖 = Fǔ xiān hú, Кина.    
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36. „Езерото на Богот Татко Сонце ИЛИ“.  

Зета Македониа Востасниа, езеро 抚仙湖 = Fǔ xiān hú, Кина. 

 
   Градот под вода крие мноштво артефакти. Тие се оставени од градителот да сведочи за 
едно време на културен развој минимум од пред 500.000 г.  
 

 

 
Сл. 77 Дешифрирн текст. 

 
На овие два натписа можеме да прочитаме: „Т ЈШТ’ Л’Т. ИС ЕД’Н Р’Д ИЛ“.  
На современ македонски јазик: „ТАТКО СЕУШТЕ ЛЕТА. Ис – ИСУС Е ЕДЕН РОД НА 
ИЛ“. 

 
 

 
 

АФРИКА 
 

 
37. Зета Македониа „Божји Лом” Бломбос  
Јужна Африка пред 125.000 – 70.000 г.мак.ера.пред.п.христ.  
 

Зета Македониа „Божји Лом” (Божји лом со значење божји сончев зрак), се 
однесува на денешна територија на Јужна Африка. Врвот на јужниот дел на Африка, 
како македонска територија, географски се наоѓа на патот на првиот нулта меридијан 
како замислената линија, наречена “ИЛ – сончев зрак”. 
 
           Многубројното приобално население на Божјиот Лом, во тоа време било 
организи-рано во градови и населби, живееле како модерни луѓе со развиена наука, 
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уметност, вера, војска и државна управа. Со одредени писмени сведоштва доаѓаме до 
заклучок за нивото на развиток на нивната наука во однос на вселенските појави, 
инструментите за движење на море и копно, ноќе и дење. Југот на Божјиот Лом бил 
поморски центар за прифаќање на стока за трговија со Европа, Азија, Америка и 
Австралија и трговија на материјални добра од регионот на копно со илјадници години 
со сопствени бродови и бродови од другите Зети. Една од најизвезуваната стока била 
црвената боја, нарекувана „ЗИЛ“, изработувана од природно црвениот железен оксид. 
Изработката на „бојата на изгрејсонцето“, како света боја, ритуално е правена во 
пештерите како свето место, на денот на пролетта - црвениот ЦУТ и денот на бојата 
ЗИЛ, а тоа е денот XXI-март. Како посебна стопанска гранка била и произведувањето 
на оружје, кое служело за сопствени потреби за одбрана на своите ресурси. Како 
најмодерно од тоа време, оружјето го извезувале. Израбо-тувани се и камени орудија 
од посебен вид на камен наречен silcrete, со посебна термичка технологија, која како 
традиција била пренесувана и на помладите. Камени сечива, камени врвови на стрели 
и копја, лепени за дрвените рачки со посебен лепак.  
   
 

 
Сл. 78 Дешифриран текст, напишан на камен во вид на сончев зрак. 

 

Пештерата Бломбос и останатите пештери не биле место за живеење. Тие биле 
светилишта за одржување на одредени религиозни ритуали. Еден од најпознатите 
ритуали е принесување жртва на Богот ИЛИ. Жртвувањето се одржувало надвор од 
пештерата. Се палел оган, кој го симболизира Сонцето. Огнот бил користен и за 
спалување на умрените за да се пренесе телото, како и душата на пламените јазици 
како сончеви зраци кон Богот ИЛИ, за да тој повторно се врати назад како дух божји 
Македон. 
 
Поради овие ритуални обреди се пронајдени спалените коски, како сведоштва за тој 
значаен чин. Народот од Зета Македониа Божјиот Лом и познатите владетели, меѓу кои 
и Зет ИС ЉО, имале посебни потреби за уметничко - симболичен израз и во облик на 
лигатури соопштувале пораки, ги искажувале своите религиозни, социјални и културни 
потреби во кои ги користеле буквите. Воедно буквите претставувале сончеви зраци. 
Оваа традиција во континуитет се среќава во сите други ЗЕТИ од Големата Зета 
Македониа 
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АМЕРИКА 

 
38. „Сонце ле сонце, богово јајце“54     
Зета Македониа Прекуокеански Јужен Цут, Наска линии (денешен Перу 500.000 г.) 
 

„Во пустината Наска се наоѓа површина на земја, која има елипсовидна форма 
налик на јајце, налик на женските усни и на зрно жито. Централната линија која се движи 
од натписот „ИЛИ“ сл 13, го симболизира самиот почеток на формирањето на 
божеството ИЛИ, во правец од северозапад кон југоисток со вкупна должина од 9,5 км, 
формирајќи ја пирамидата на сонцето, скршнува кон југоисток со должина од 5 км. 
Линијата влегува во зеницата на двојното око, доаѓа до жижата и експлодира како роса 
или божја семенка и паѓа на пирамидата на божјата МАДОН. Централната линија, 
повторно скршнува кон исток со димензија од 7 км и паѓа на елиптична форма на која 
пишува: „У УСНИ СО ЈАЈЦЕ. Г УТ ОП П‘К“. Со значење: „ВО УСНИТЕ СО ЈАЈЦЕТО. СО 
ЉУБОВ ПО УТКАТА И ПО УТКАТА, СЕ РАЃА ПОВТОРНО ЖИТО.“ 

Значењето на јајцевидната форма, според неговата местоположба, поткрепено 
со натписот претставува боговото јајце, усните на божјата Мадон и зрно ЖИТО, 
симболизирајќи го почетокот на создавањето на земниот свет. Боговото јајце се наоѓа 
точно под птицата. Не постои претпоставка дека птицата е кокошка, туку според текстот 
е УТКА. Што значи, утката ги претставува воедно и смртта и животот. Врз основа на 
смртта (на ноќта, зимата и Господарот – Господ Македонец како Тешт), утката 
допринесува за раѓањето на сонцето и сончевите зраци персонифицирано во јајце, 
оплодено со ЕДЕН сончев зрак, што значи: „СЕ РОДИЛ ДЕНОТ СО ПРВИОТ СОНЧЕВ 
ЗРАК или СВЕТЛОСТА. Сублимирано би можеле да кажеме дека јајцето е 
персонификација на светлоста „ЅЕ“, симбол на духот божји Македон што претставува 
оплодувачка моќ. Зборовите: „Светло, светлост, сјае, блиста, блешти, блеска“, што 
значи „ЅЕ“, всушност ѐ, ДУХОТ БОЖЈИ МАКЕДОН. Во овој случај светлоста „ЅЕ“ 
влегува во усните на божјата Мадон, а од таа особина произлегува зборот „ЅЕУС“ ЅЕ 
во усните. Оваа светлосна осовина („УЈ“) од европските научници e наречена ДЕВА, 
сврзувајќи го во групата на „индо-европскиот јазик“, (погоре е кажано дека индо - 
европски јазик е всушност македонски јазик).  
Зборот ДЕВА55 не е ништо друго, туку е ДЕНА или ДЕН што претставува СВЕТЛОСТ. Од 
ова произлегува името на БОГОРОДИЦА, која е „Дева Марија“ или ДЕНА МАРИЈА, 
ОСВЕТЛЕНА МАРИЈА или СВЕТЛА МАРИЈА, што значи оплодена дење со првиот 
сончев зрак, а според македонската вера, тоа се случува на ден XXI-ви март на врвовите 
од пирамидите на плодноста и многуте опсерватории низ светот, а една од нив е и 
„Кокино“.56 Taка што ова јајце не е јајце на создавање на универзумот. Ова јајце кое се 
раѓа под пирамидата на Земјата е создавач на земниот свет. 

Јајцето се наоѓа во непосредна близина на “македонскиот аеродром”, што може 
лесно да се претпостави дека птицата утка пристига од правецот на Македониа. Утката 
пак е свртена кон Македониа, што значи го симулира движењето на духовната и 
материјалната енергија од Македониа преку Наска пирамидите до мајката на 
ВСЕЛЕНАТА – Елена, Параскева.   

                                                           

54 Цитат од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, 
традиција до денес”. 
55 За зборот ДЕВА, ДЕВАНАГАРИ види поопширно во книгата „Розата од вода“ од Едни Македонци на 
стр.294.  
56 Кокино, стр. 49 
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Сл. 79 Богово јајце со натпис „Г УТ П’Г. 

 

Сл. 80 Богово јајце родено од симболот на смрта за нов живот УТКАТА. 

 
Истата тајна за раѓањето на земниот свет – рајот, распространетоста на Македонците 
на пет континенти и движењето на луѓето од ВСЕЛЕНАТА РАЈОТ, кон земниот рај и 
обратно, ни укажува на фактот дека Македонците се пратени од Бог, создавачи и 
господари на ЅЕМЈАТА РАЈОТ, како божји деца и Господарите - Владетели Македонци. 
Тајната за раѓањето на земниот свет е заборавена, но траги од таа тајна се присутни на 
секаде низ светот, кај сите денес новоформирани племенски заедници и држави во вид 
на записи на камен и земја, како и со космогониските митови за кокошката и јајцето со 
повеќе или помалку веродостојни толкувања.  

 
Да спомнеме неколку: „Кај Кинезите првиот творечки импулс се наоѓал во 

кокош-киното јајце, додека кај Јапонците хаосот се изедначува со космичкото јајце. Во 
уралскиот регион, жолчката од орловото јајце е причина на создавањето на 
Месечината; во белорус-ката варијанта исто така среќаваме космогониски меур кој 
потсетува на космичкото јајце.“57  

 
Ова сфаќање за погледот „ЅЕ“ како светлост, како дух божји, кој го среќаваме 

во македонскиот космогониски фолклор не води потекло ниту од Индија ниту од Иран и 
Сирија. Тоа сфаќање како дел од македонската вера, од народот македонски како 
автохтон народ на пет континенти со својата вера оставил траги на своите поданици, во 
вид на божества од нивните многубожни религии, во временски период од 400.000 г. па 
се до денес. Доказ за сфаќањето на светлоста како божество и дух божји, среќаваме во 

                                                           

57  Исцрпни податоци за создавањето на светот со примери од други автори се среќава во книгата на 
Ермис Лафазановски „Македонските космогониски легенди“ стр. 33. 
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многу македонски легенди, како на пример во легендата „Господ и сонцето“ која се наоѓа 
евидентирана во книгата на Верковиќ. 58“ 
 
 
39. „УТ – БУФ“59 
Верување во реинкарнација преку птицата Ут – Був, оганот и птицата феникс.    

 

 
 

Сл. 81 Бувот – Ут ја најавува смртта на помрачината – ноќта и го најавува утринско сонце. 

 
 
„Птицата ут е една од видовите р’бетници со најдолг изминат временски 

период, кои постојат. Установено е дека нивни фосили се пронајдени и датираат уште 
од пред 60 милиони години, при што е увидено дека птицата многу малку се променила 
од тој период до денес. Низ човековата историја птицата ут зазема значајно место во 
верата и фолклорот.60 Исто така, таа е една од малкуте птици, која е во служба на Богот 
Сонце, слично како денешните ангели, од историата на Светот Зета Македонија на 
Македонскиот народ до денес.  

 

                                                           

58 За ова види и кај Драгољуб Драгојловиќ. Вера Стојчовска - Антиќ. „Митологумена на средновековната 
кирилска писменост. Македонска книга. Скопје, Република Македонија 1990 стр. 26.  
59 Преземено од необјавената книга „Зета Македониа Родна, Јута, САД“.Бранко Сотировски 
60 Преземено од книгата Зета Македониа 400.000 г. писменост, Македонска цивилизација на пет 
континенти, традиција до денес, Дешифриран текст: „Утката предвесник на смртта и животот“  
Македонски килим, Етнолошки музеј Скопје, 141 стр. 
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Сл. 82 На стилизираната фигура, горе лево има натпис на кој пишува: 

„И светото тројство и ИЛИ. И Пан го посакува УТОТ на ИЛ“. 

  
Тоа е птица, која влева, во исто време и страв и почит меѓу луѓето“.61 Ако првите 
рбетници диносауруси, со нивната релативна старост од 243 милиони години, кои не се 
измениле до денес, можеме да претпоставиме, дека и Утот – Бувот потекнува од истиот 
период. Во периодот на диносаурусите кои имале мал мозок во однос на телото. Од тој 
период мора да постоел и умниот човек. Докази до денес не се најдени или она што е 
пронајдено се уништува и крие. Модерниот човек потекнува од истиот период на 
создавање на рбетници-те на Светот Македониа. Велат „Нема  докази“.  Ако до денес 
не се пронајдени докази, тоа не е причина да не се потпреме на умот. Крокодилот, Бувот 
и други животни не еволуирале милиони години, така е и со човекот. Не е можно 
модерниот човек неодамна да еволуирал од мајмун. Сите рбетници и животот на Светот 
Македониа создаден е од еднаш. Тој живот не е создаден со помош на магија и трикови 
од непознат бог. Животот на Светот Македониа роден е од Марија, Мадона, господарка, 
Мадомнија, Македонија, Богородица, Светот Македониа“. 
 
 
 
 
 

 
40. „Македон, Зета Македониа Родна.  
 Пештера Македониа во Кањон Македон, (наречен Кањон Потковица, „Barrier Canyon, 
Horseshoe Canyon“), Јута, САД. 

 
Осумте цртежи во пештерата Македониа ја претставуваат македонската 

култура, писмо Цутно кирилица и латиница, вера во Реинкарнација и  јазик македонски. 
 

                                                           

61 Преземено од книгата Зета Македониа 400.000 г. писменост, Македонска цивилизација на пет 
континенти, традиција до денес. Страна 57. 
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Сл. 83 Пештера Македонија, се навоѓа во Кањон Дух Македон, Зета Македониа Родна. (Кањон 
Потковица, Јута САД). Осум издвоени цртежи, пронајдени и евидентирани. Меѓу цртежите, доле 
лево се наоѓа цртежот на Македон и неговиот син Бер.  
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Сл. 84 Зета Македониа Родна - Јута САД, Пештера Македониа. Обожествен Македон. Дешифрирано и 

цртеж Бранко Сотировски. Master Photographer Stephen Alvarez, 
https://www.youtube.com/watch?v=TEoK8B2hEvU&t=27s 

 
 

    
Сл. 85 лево. Македон, направена е реконструкција, од апстрактен цртеж во реален. Цртеж Бранко 
Сотировски. 
Сл. 86 деано. Обожествен Бер, мистериозен Македон. Уметникот Марија Сотировска Богдановска, 
направи обид имагинарното да го реконструира во реално. 

 
Цртежот е апстрактен, го симулира оганот од запалената клада, кој се качува 

кон сонцето, ја симулира и ситната роса, која се спушта на почвата во вид на дух божји 
Маке-дон. Ова е претстава на кружење на енергијата, исто како на лигатурата слика 11, 
од лока-литетот Луг – Високо Босна.  

Фрагмент од фигурата Македон претставува апстрактен портрет, според кој 
направена е реконструкција, како реален цртеж. На апстрактниот цртеж во вид на 
лигатура пишува: „ИЛИ УЛИ ИЈА СИЛУ С’ЅИИИ ИЛ’С. 
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Транскрибирано на современ македонски јазик значи: „ ИЛИ ОСВЕТЛИ ЈА ПОЧВАТА. 
СО СИЛАТА твоја СИМНИ СЕ И’ЛС“.  

Македонците во тоа време имаат своја вера и верување во силата на                                                                                                                                                                    

Богот Сонце Илија. Веруваат во духот божји Македон, кој го персонифицираат со обо-

жествениот Македон и неговиот син Бер. Повеќе од сто години американските 

истражувачи сакаат да ја откријат тајната на цртеж – лигатурата, писмото и 

сликарството, но тоа не им успева.  

Цитат од сеуште неиздадена книга „Зета Македониа Родна - Јута САД, 500.000 г. Пис-

меност. Том IV “  

(The Power and The Glory Shamanistic Arts of the Archaic Period  By Alan R. Schroedl). 

 
 

 
41. Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет, регионот Пуно62. 
Зета Македониа Јужен Цут, Перу. 
 

Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. И 
всушност е гробишта. Гробовите се изградени во вид на кули наречени Чулпи. Кулите 
украсени се со изгравирани форми – лигатури од животни. На кулата подоле 
изгравирана е јагула. Некогаш во одредени региона на Планетата Македониа ја 
заменуваат со змија. Јагулата симбол е на Македониа. За македонците во тоа време 
претставувала врска помеѓу Светот Македониа и Богот Сонце ИЛИ. 

Легенда: Македонскиот град  Охрид – Лихнидос, потекнува од камениот период 
од пред 500.000 г., кој опстојува до денес со ахтотон Македонски народ, со писмо, јазик, 
вера и култур. Меѓу многуте легенди од овој град, една е за кралот Кадмо. Според 
сестрата на Кадмо Европа, континентот Зета Македониа си го добил своето ново име, 
кое гласи Зета Македониа Европа. Според запишани извори Кадмо по смртта се 
претворил во Јагула, која е симбол на тајното знаење, способнос и Македониа. Народот 
од овој регион го нарекуваат според Јагулата, ЕНГУЛА, Енгулари или Јагулари ( по 
грешка се изговара Енхелеи). След-бениците на Кадмо до денес го извршуваат 
традиционалниот ритуал на обожествување на Македонците. За време на ритуалот се 
пие македонско црно вино, во комбинација со Маке-донски Иносушниј леб. Месото од 
Јагула го јадат и леунките. Черепот на Јагулата служи за лекување на мигрена, мајасил 
и зголемување на потенција. 

Да го објасниме животниот век на јагулата. Претпоставка е, дека јагулите наста-
нале пред 140 милиони г. Точното време за настанокот на јагулата не се знае, но 
сигурно е едно, дека јагулата заедно со  вкупната жива природа ИС, родени се на ден 
22-ри март од паралелната мајката Параскева Вселена Македониа, одеднаш на 
Македонскио Полу-остров, и територијата Зета Македониа Европа. Тоа е моментот кога 
Ѕведата Зет Македон пристига од созвездието крст, од сината ѕвезда Жи-
ва во Македониа. Македон како ѕвезда со божјата сила, како бог, наречен Госпот Зет 
Македонец тој ѐ со привремен престој на Планетата Македониа.  

Женската јагула може да постигне должина од две метри а машката само до 
педесет сантиметри. Живее во сите реки и езера поврзани со морето во Зета Македониа 
Европа, Персискиот залив, северниот и западниот Африкански Брег, всушност живее 
таму каде што живеат Македонците. Се мрести во Саргаско Море, меѓу Бермуските 
Острови и Порторико. 

Животот од десет години во слатките води на реките и езерата, патот во 
солената вода со помош на метаморфоза, од две години до Саргаско Море, се мрести 
и умира. Воедно реинкарнира во нова јагула, нов живот. Младата јагула за три годишно 

                                                           

62 Преземено 28.09.2021 од сајтот zetamacedonia.com 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/___makedonski_inosushni__leb_-75104-8896-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedonska_vera_na_voskresenie________-65737-8896-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedonska_vera_na_voskresenie________-65737-8896-116
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патување, повторно со метаморфоза, се враќа на местото каде престојувала во 
претходниот живот. Начинот на нејзиниот живот, нејзината смрт со реинкарнација го 
отсликува животот, смртта и повторното раѓање на Македониа и Македонците.  

Македонскиот народ како Господ Зет Македон, со помош на реките и морињата 
патува до сите краеви на Светот Македониа. Тој го шири божјото слово, писмо, јазик, 
вера и култура. Сите топоними, хидроними, нисоними и др. на планетава се со 
македонски корен. Обликот на јагулата и обликот на владеење на македонците врз 
другите племенски заедници, без робови, претставува слабост во однос на крадците, 
како одродени македонци. Тие формираат нови држави со робовладетелски однос, кој 
трае до денес, со измислени имиња. 
 

 
 

Сл. 87 Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу во регионот Пуно. 
Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. И всушност е гробишта. 

 
Македонскиот топоним ПУНО знач полно. Чулпа е македонски збор: ЧУЛ = вид 

престилка, гробницата личи на матка со престилка. Чулпа – чупа, чупе = девојче. Чул = 
минато време од слушнал. Археолошкиот локалитет Силјустани е македонски топоним 
со значење: СИЛО СТАНИ. Се мисли на починтите влалдетели господари, Господ на 
Светот Македониа, по смртта нивната сила да стане и како јагула отпатува на сонцето, 
а од сонцето да реинкарнира во Македониа. Познати се именките во Македонија до 
денес, СИЛЈАН, СИЛЈАНОВСКИ, со значење силен – силниот.  За силниот се миски за 
никој како единствениот ЕНОХ, ДОН, ХЕРМЕС, АСКЛЕПИЈ, Св. ПАНТЕЛЕЈМОН, Св. 
НИКОЛА – никулец, и др. 
 

Изгравираниот мотив јагула на Чулпата ја претставува Македониа и 
македонците од таа област. Јагулата е симбол на Македониа. Воедно Јагулата 
претставува лигатура на која пишува МАДОНИА – МАКЕДОНИА. 
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Сл. 88  Чулпа гробница за реинкарнација, 

Силјустани (Sillustani) Прекуокеански Јужен Цут, денешен Перу. 
 

Еден од главните елементи на македонската култура, раширена низ целата планета е 
давањето почит на претците и токму поради тоа, а и поради изразување на врската меѓу 
смртта и животот во однос за реинкарнација, Чулпите биле градени. Внатрешноста на 
градбите биле обликувани како матка. Единствениот отвор на Чулпата е кон исток, тоа 
е поради фактот што, од таа страна сонцето се препораѓа од Мајката Светот Македониа. 
Се верувало дека, во мигот на првите сончеви зраци од 21-ви март и 25 декември, духот 
и душата од мумифицираните тела ќе реинкарнираат во новороденчето и Р’С -  Ристо и 
ИС – Исо, Исус. Исти или слични мотиви за украсување на Чулпите сe среќаваат на 
македонскиот локалитет Göbekli Tepe63, локалитет кој се наоѓа во денес наречената 
територија Турција.  

 
 
42. „Ристо“ 

Зета Македониа северен Цут, Вермонт САД. 

 

Македонците и Индијанците „Маити“ родени се од две мајки . Мајката на 

македонците е Мајка Марија, Мадона, Македониа, а мајката на индијанците е САТ 

(Манана – Сатанаил со значење САТ = света, АНА = мајка, ИЛ = бог). Имале еден татко, 

а тој е Сонце ИЛ – ИЛИЈА. За разлика од кинезите, кои се браќа на Македонците. Во 

овој случај мајката е една МА - МУ. Тие имале посебни татковци. Таткото на 

македонците е Сонце ИЛ - ИЛИЈА а таткото на кинезите е Змија, Аждер, ЗМЕЈ - ЈАГУЛА 

симбол на Македониа. Кај нашите роднини, како и сите други племенски заедници, 

културата е една МАКЕДОНСКА. 

 

                                                           

63 Ст. 62 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedonska_vera_na_voskresenie__reinkarnacija________-65737-8896-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/turcija___otomanska_imperija-60593-8626-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/turcija___otomanska_imperija-60593-8626-116
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Сл. 89 Портрет на Ристо, оопис на настанот од ден 25 – ти декември. 

 
Именката РИСТО е македонско име, кое се употребува во Македонија минимум 

од пред 500.000 г. до денес. Именката РИСТО значи: Р'С = РАСТ НА ДЕНОТ, Р'С = може 
да биде РИС - МАЧКА, што претставува симбол на Сонцето, поради неговите очи кои 
светат. Ристо е најава за младото Сонце од 22-ри декември, кога Светот Македонија се 
наоѓа во точката на зимскиот солстициум и по положба ќе биде најблиску до Сонцето. 
Од денот 22-ри декември имаме сонцестоење од три дена, кога планетата Македонија 
ќе реши со нејзината оска да се наклони кон соѕвездието Крст или К-РСТ = кон растот 
на денот. Соѕвездието Крст или Лебед, за Македонците претставува симбол на денот 
или растеч-киот ден од 25-ти декември. Ристо, Ристос или Христос не е човек тоа е раст 
на денот. 
 

На гравирот од Вермонд САД, направен е божјиот портрет, тоа е портрет на 
младото сонце од 25-ти декември. Зборовите: СИЈА значи, светли, просветлува, 
исијува. Л'М - лом значи, прекршување на денот од 25 декември, светлост, зголемување 
на светлоста. РИС значи р'ст = растот на денот, сонце, РИСТО - македонско име. 

 
 

 
МАКЕДОНИЗАМ 

 
 

43. „ЛИГАТУРА – МАКЕДОНСКИ ДОКУМЕНТ СО КОЈ СЕ 
ДОКАЖУВА  НАРОДОНОСНИОТ КОД ЗЕТА МАКЕДОНИА И ИСТОРИЈАТА НА 
СВЕТОТ“ 
 

ИСТОРИЈА Историските факти, најчесто од незнаење, формирани се врз база 
на претпоставки. Презентирани се од „научниците“ од западна Зета Македониа Европе, 
а слепо копирана од сите останати, и домашни одродници, претставува неточна, лажна, 
тенденциозна. Оваа историја е напишана од членовите на самопрогласени 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/od_nedovetnost_se_vrshi_organizirano_nacionalno_samoubistvo___-61604-8896-116
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универзитети, кои произведувааат слепи доктори на науки. Секоја чест на поединци, кои 
мудро молчат, а со тоа се соучесници. 

 
             Историја е поим што означува сознанија за минатото. Зборот историја кога ќе се 
подели на морфеми (делови на зборот и нивното значење), се доаѓа до македонскиот 
карактер на зборот. „ИС“ =  е претставка (префикс), „ис“ = ѐ и именка со значење 
движење, со чекори, одење, развој, (дијалектен збор со значење „од“), „ИС“ ѐ и именка 
за одбележу-вање на  животе битија, наречена  ИСУС. Вториот дел на зборот е 
„СТОРИЈА“ = тоа е мно-жество од стори, нешто што е сторено, се случило во минатото. 
Заклучоците за минатото се формираат според материјлните докази, усмени преданија, 
а најмеродавни се писме-ните докази. Таканаречените „научници“, од западна Зета 
Македониа Европа, според нив-ниот ограничен ум, кој размислува прозападно, со 
непознавање и игнорирање на одредени говорни карактеристики во светот и 
игнорирање на одредени писмени знаци и симболи, кои систематски ги уништува, 
формира „генијален заклучок“. Нивниот заклучок е, дека постои историски период само 
од појавата на Грција од 1832 г. Пред 1832 г. постоеле безимени „стари“ Грци, кои ги 
нарекуваат „Хелени“ или „Елени“. Се признава дека пред 4500 г. во областа Меѓупоточје 
(Месопотамија) живеел некој народ, кој го одбележуваат со несоодветно име, тоа значи 
безимен, кој нема корен, кој мистериозно изчезнува. Се што е пред тој период 
претставува ПРАИСТОРИЈА, или човечки развој, кој немал никаков писмен континуитет 
во минатото и, кој пред неколку десетици илјади години со еволуција се преобразил од 
мајмун, прогласувајки ги нивните писмени знаци за уметност. 

 
 
 
 
 
 

 
44. ПИСМО  
 
Да се запрашаме? Од кој народ потекнува денешното писмо, јазик и вера, со еден збор 
култура на живеење? Според доказниот материјал и логиката на најобичниот човечки 
ум, историчарите треба да прифатат дека, народ за кој се прашуваме ѐ автохтон, од 
секогаш на Светот Македониа со неговото писмо, јазик и култура, тоа е Македонскиот 
народ, а неговиот центар е во Македониа, Македонскиот Полуостров, Зета Македониа 
Европа, што значи тоа е Светот Македониа. Зошто? Според досегашните откритија врз 
основа на НАРОДОНОСНИОТ КОД „Зета Македониа“, историјата, како запис потекнува 
само од Македонците, минимум од пред 500.000 г. И тоа според археолошките 
пронајдоци, датирани од таканаречени „научници“ од западна Зета Македониа Европа. 
Според тие откритија, може со сигурност да се донесе заклучок, дека историјата е тесно 
поврзана со Македонскиот народ и македонската вера.  

 
Македонскиот народ преку Светот Македониа имал свој комуникациски систем, 

свое писмо Цутно (Кирилица и Црвеница-Латиница), цифри Пролетни (наречени римски 
и арапски), јазикот е македонски, верата е Вера на размена на материјата,  Вера на 
Богот Сонце, Вера на Божјото Слово, Вера на единствениот Зет, Вера на Р’С – раст на 
денот од 25- ти декенври и ИС - растот на живите битија, од 22 - ри март, Вера на 
македонецот ДОН, ДИОН, Дионис, Вера на Хермес, Верме – време, Вера на Дедо Мраз 
– Св. Никола, со еден збор тоа е македонската  Вера на кружење на енергијата, 
наречена РЕИНКАРНАЦИЈА. 

https://makedonskijazik.mk/2018/10/морфема-видови-морфеми.html
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/golemata_zeta_makedonija-33736-8896-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedonska_vera_na_voskresenie__reinkarnacija________-65737-8896-116
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                          Сл. 90  Македонски натпис  со писмо Цутно – Кирилица, пред 500.000 г. 

        Поради ограничениот простор именката Македониа напишана е со кратенка „М“. 

 
              Македонската вера во одредени временски периоди во распон од 500.000 г. и 
одредени региони и континенти, според досегашните откритија се нарекува: Во Зета 
Македонија Европа Вера на Куртиш, Вера на Ајон, Вера на Марија, Мадона, господарка, 
Мадомниа, Светот Македониа. На континентот Зета Македониа Прекуокеански Цут 
денес наре-чена Америка тоа е вера на: Сонцето ИЛИ, Вера на Ма – Македониа, Вера 
на Див Атлас, Вера на Кокопели, Вера на Зет Г’ГЛ, Вера на М’НО Зет.  Во Зета 
Македониа Востаниа (Азија), тоа е Верата на Сонцето, и Верата на Драконот – Јагулата, 
симбол на Македониа. Во Зета Македониа Божји Лом (Африка) тоа е Верата на 
Пролетта. Во Зета Македониа Лом на Дон, (денес Австралија), тоа е верата на Зет ДОН. 
Како што е кажано погоре сите овие називи на територии и верувања се однесуваат на 
едно заедничко име, како народоносен код, а тоа е Зета Македонија со Македонскиот 
народ и една иста Вера Реинкарнација. 

 
Секоја ситница на материјалната стварност - световна, на Светот Македонија, 

во нејзината страто свера, биосвера, фауна и флора, атмосвера и космосот, 
забележени се само со македонски именки, или денес изменети, но коренот е повторно 
македонски. Сето она што е свето, небеско и духовно исто така одбележено ѐ, со 
македонски карактери. Музичките инструменти и македонскиот неправилен музички 
ритам, основа е на сите ритми во светот. А верата која е монотеистичка се однесува на 
Вера на Сонцето со Реин-карнација, од која потекнуваат сите религии на светот, со 
испревртени настани, имиња и дати.          

 
Да се навратиме на македонското писмо од камениот период, кое е основа на 

сите писма во светот. Што е писмо – буква? Тоа се симболи и знаци со кои, 
Единствениот Зет ги пренесува знаењата на својот народ - „Пир Македонски“, примени 
од Богот Сонце, што представува душа македо. 

 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/35_virdjinija___sad-71988-8626-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/26_kina__vnatreshna_mongolija-57253-8626-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/28_blombos_judzna_afrika_-62611-8626-116
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    Сл. 91 „Пир Македонски“ 
 

             Писмото претставува апстрактен графички систем, составен од знаци, 
кои визуелно го претставуваат гласот на македонскиот јазик. Денес во 
македонскиот јазик секој глас има свој знак (еден глас – една буква), односно 
има 31 глас и 31 буква. Во камениот период македонскиот јазик, во одредени 
региони и одредени периоди идентификувани се од 22 до 36 букви. Во раниот 
период пред 500.000 г. на Македонскиот народ било пракса, на местото на 
самогласките да се употребува темен вокал, ги имало три темни вокали, кој се 
задржан до ден денес во Македонија во одредени дијалекти. За по јасно 
изразување на мислата употребувале фигури и геометриски симболи. Поради 
големата распространетост уште пред 500.000 г. Македонците, за нивна 
комуникација создале словарница Цутна, денес нарчена Кирилица. Поради 
големиот број племенски заедници, кои живееле на еден исти простор, како 
нивни непријатели, Македонците создале и тајна словарница Цутна, денес 
наречена Црвеница - Латиница. 

 
 

45. ЛИГАТУРА  
 

Во однос на тајноста, за одбележување на границите на територии, мегу-
човечки пораки и верско обредните пораки, ги запишувале како ребуси и 
лигатури. Зборот лигатура е македонски збор со значење: Лига – леплива слуз. 
Лигатурата ѐ две или повеќе букви кои се залепени и претставени со еден 
писмен знак,  лигатурата го олеснува пишувањето. Таа била погодна, на мал 
простор да се напишат повеќе слова, со кои се добива поголем текст. Во 
пишувањето вовеле и кратенки. Воедно со техника лигатура, со залепените 
слова на стилизирана фигура, изработувале цртеж-лигатури и скулптури-
лигатури. Писмото служело да се прочита од образованите Македонси, а 
цртежот служел да го симболизира текстот, за да биде лесно разбирлив, на 
одредени племенски заедници кои биле неписмени. Цртеж-лигатурите и 
скулптурите-лигарури ги изработувале на мал простор микроскопски и на 
огромен простор со големина од десетици километри. Оваа пракса присутна е 
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до денес, највпечатливи се македонските икони и фрески. На овој начин 
пораката, исто како во секојдневниот говор била многу куса, во стихови, но со 
огромна поетска, естецко - ликовна, лингвистичка и говорна вредност. Овој маке-
донски начин на комуникација жив ѐ до денес. Источно азиските симболи 
претста-вуваат македонски лигатури, изработени со словарницата на Цутот. 
Лигатурата може да се види и во Зета Македониа АР на МА (денес Египет). 
Таканаречената „античка уметност“ се однесува на напредната македонска 
култура со формата за пишување ЛИГАТУРА, која историчарите од западна Зета 
Македониа Европа, две илјади години, се обидуваат да ја украдат и лажно ја 
претстават, затоа Бог Сонце Илија и Мајката Планета Македониа ќе ги казни со 
прерана смрт, вечно да талкаат низ пеколот Васиона, горерејќи на студ и 
жештина. Сите историчари кој се арамии на македонските народоносни кодови, 
покрај кражбата на македонскто писмо, јазик вера и култура на крајот ќе си го 
украдат и последниот народоносен македонски код, а тоа е сопствената бела 
кожа, која ќе си ја одерат. На тој начин ќе го уништат Македонскиот род во светот, 
уништувајќи се самите себеси. Да се надеваме, со скорото влегување во новата 
космичка година од 2148 г. белиот човек Македон, од западна Европа, ќе се 
опамети, ќе ги почитува Таткото Сонце Илија, Мајката Планета Македониа и 
синовите божји Македонците. 

 

 

Сл. 92 Македонска монета, со македонска лигатура „АР“ Македон. 

Примери на лигатури: Щ,= шч, Я = ја,  Ю = ју, «W» («VV»), ゟ (よ り [jorʲi]) јапонска 

лигатура,  = ет.   

 

 

46. „Созвездие Крст“ 

         Ѕвездите на северниот крст, видливи се на западното небо, за време на 
декемвриските вечери. Во созвездието Крст се наоѓа објектот Cygnus X-1, се наоѓа 1/2 
степен во горниот лев агол на Eta Cygni, таа е еден од најсилните извори на Х-зраци 
видлива со голо око. 
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               Сл. 93 Созвездие Крст, со објект Сина Ѕвезда Жива и „црна дупка“ транспортер на X-1 

зраци, на местото каде е прободен Исус со копје. 

 

           

 
Сл.  94 Мајката на вселената Параскева - Елена родилка ѐ  и на сината ѕвезда Жива, со 

нејзиниот придружник емитувач на радиоактивни зраци X–1, таа е ЖИВОТНА ЕНЕРГИЈА на 
долна македониа. 

 
 

Cygnus X-1 ѐ бинарен систем на 6.100 светлосни години оддалечен од Све-
тот  Македониа. Со претпоставка, според денешното мислење на истражувачите, HDE 
226868“ ѐ „близу до крајот на својот живот“. Во нејзина близина, се наоѓа невидлив при-
дружник со маса 10 пати поголема од онаа на сонцето но, од придружникот нема знаци 
за видливо светло, а нешто во објектот произведува рентгенски зраци. Повторно со 
претпоставува дека, тоа е модел кој, „најдобро одговара на црна дупка, се смета дека 
тоа е трупот на масивна ѕвезда која некогаш била придружник на HDE 226868“.  
Атмосферата на сината супер геријална ѕвезда, паѓа во придружниот објект транс-
портер, кој се загрева, произведува и ги емитува Х-зраците, преку која пристига здравата 
природа на горна Македониа. 
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Сл. 95 Асклепиј со крлук, литиус, божја молња, енергетска антена,  Јагула – змија, во форма на словото 
„М“. 
Сл. 96 Созвездие Змеј. Симбол на Македониа, преку која пристига здравата природа на горна Македониа. 

 
             Според научната мисла на македонците од камениот период, согледани преку 
дешифрираните текстови пронајдени ширум светот, овој систем е жив орган, составен 
од суперџин – АТЛАС. Орган со сина светлост HDE 226.868. Сината атмосвера на овој 
објеќт ќе биде ушмукан во вториот орган црната дупка, што претставува матка на 
мајката Елена. На овој начин мајката Елена ја раѓа животната енергија со сина боја, на 
долна Македониа. Тоа се невестите Македонии кои кружат околу секоја ѕвезда. 
Невестите обвиткани се со сина атмосвера, која е составена од животната енергија, 
пристигната од матката на мајката Елена, како женска полна ќелија. Сината атмосвера 
околу планетата Македониа ѐ во гасовита состојба - водена пареа, таа ќе се претвори 
во капки вода со помош на духот божји Македон во вид на вселенска прашина. Секоја 
капка ќе биде оплодена со никулец, тоа е Ник’ла, Никула, Никола, микронско зрце од 
вселенска прашина – дух Македон. Се разбира животната енергија на Планетата 
Македониа пристигнува од вселената преку косите мостови - космосот на Големата 
Мајка Елена. Под одредени услови капките роса ќе паднат во вид на дожд на безбројте 
пирамиди и планини. Светот Македониа ја прифаќа животната енергија во подземните 
ходници а белата ѕвездата Сонце Илија со неговата светлост, како душа македонска и 
ќе ја оплоди. Плодот се раѓа од единствената матка на Светот Македонија а таа е Кањон 
Матка во близина на Скопје Република Македонија. Кањонот Матка родилка е на живиот 
свет ИС – Исус (Ис од УС – усните на матката од 21-ви март, почеток на новта годин кај 
Македонците). Именката ИС ги означува сите живи организми заедно со живата 
светлост, а тоа е македонскиот јазик, писмо, цифри, песна, вера на вистината, науката 
и култура, која зрaчи од Господ ѕвезда Зет Македонец. 

  
Ѕвездата HDE 226868, се наоѓа на местото во созвездието Крст каде, 

распнатиот Исус ќе биде прободен со копје. Овој принцип - реинкарнација на животот, 
врз основа на смртта на ѕвездата HDE 226868, да се роди нов живот, основа ѐ, на 
живиот свет на Планетата Македониа и животот во вселената Рајот Македониа 
созвездие јагула – змија - змеј.  

 
 
47. „ШТО Е БОГ“ 

 

               За повеќемина од човековата популација, претставата за Бог и што е Бог не е 
јасна. Луѓето не знаат што е Бог. Една од причините за тоа е и лошата информираност 
од христијанските отци, затоа што и самото христијанство нема исправен став за 
прашањето што е Бог. Според христијанството, Бог е нешто апстрактно, нестварно, 
недопирливо, се-моќно, кој дарува и казнува. „Бог го создал небото – универзумот и 
планетата Македониа“. Христијанската организација Бог го претставува, како магепсник 
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во институцијата циркус. Христијанската организација, со плански и добро спроведени 
активности врши уништување на македонската вера Преродба – Реинкарнација, која 
била раширена од Единствениот Зет Македон – Дионис на пет континрнти. „Бог ја 
измислил реалноста“, создавајќи сѐ што можеме да видиме и да претпоставиме, Бог е 
семоќен, неуништлив, вечен. Со еден збор „Бог е СЀ и секаде“, од тука се наметнува 
стравот од Бог, дека луѓето се никој и ништо, тие се само овци на Богот Татко – овчарот. 
Воедно Бог праќа спасител на Планетава, да го спаси човековиот род од нешто, што 
никој не знае од што. Да го спаси од непостоечкиот грев. Целата оваа особеност, 
прокламирана од христијанството, и од другите на неа слични религии, служи само за 
уништување на македонската вера, и одржување на луѓето под контрола и потчинетост 
преку нешто што не постои. Христијанството воедно нуди и апстрактно решение за тоа 
што е всушност Бог, со зборовите: „Кога ќе дојде божјото откровение“. Со други зборови 
сѐ погоре кажаното претставува страв од Бог, и тој страв е темел на нашето постоење 
и спасение, од нешто, повторно, што не знаеме од што. Христијанството вели дека Бог 
се открил како личност, како син божји наречен „Исус“. 

Од каде се црпат сознанијата за Богот на христијанството? Одговорот на 
христијанските отци е дека нашиот ум, вклучувајки ги и самите отци во таа група на луѓе, 
кои се неспособни тоа да го откријат, затоа што сме „отпаднати од Бог“ – отпад, 
(најверојатно сака да се каже, произлезени од самиот Бог), а воедно и нашите органи 
за спознанието (гносеолошки), се осквернети или ретардирани, „затоа е многу тешко да 
создадеме вистинска претстава за Бог, која е субјективна, и таа нѐ води кон 
идолопоклонство, а не онаа вистинската, која го добиваме од самото откровение“.[1] 

Како Бог се открива? Христијанството вели дека Бог се открива преку сѐ она што 
тој го создал, кое непосредно го гледаме. Бог го спознаваме и преку одбрани поединци, 
наречени пророци, како на пример: Адам и Ева, Сит, Кај, Енох, Ное, Сим, Аврам, Исак, 
Јаков, Мојсеј, и др. Преносители на гласот божји. Божјите објави ги внесуваат, 
запишуваат во светите книги. Според дешифрираните текстови објавени во книгата 
„Зета Македониа“, доаѓаме до некои спротивставени гледишта за претставата што е 
Бог, и како тој ни се открива. Бидејќи македонската монотеистичка вера е со старост од 
најмалку 412.416 – 500.000 години, од тука произлегува заклучокот дека христијанството 
како политеистичко убедување, па и сите други религии и митологии во светот, 
произлегуваат од македонската вера, со што, нешто и се совпаѓа во констатациите. 

 

 
         Сл.96.1  Македон Бог Сонце ИЛИ, ИЛ, ИЛИЈА. 

 
Веднаш да објасниме зошто книгата „Зета Македониа“ дава одговор за прашањето што 
е Бог. Според сознанијата напишани во книгата „Зета Македониа“, дешифрирани од 
споменици на културата оставени од македонскиот народ на пет континенти, Бог е 
всушнот: Нешто реално – стварно, светло, мило, допирливо, топло, добра мисла, 
мелодија, моќно, но не е најмоќно, тој ја дарува божјата семенка за нов живот, таа 
семенка е Божјата СВЕТ-ЛИНА, тоа значи тој не е создавач на нешто од ништо, тој е 
само оплодувач, а Мајката е таа најмоќната која создава и дарува нов живот. Во 
македонската монотеистичка вера, единствен Бог е Богот Сонце ИЛИ, ИЛ, ИЛИЈА, во 

https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/svetlost___duh_bodzji_makedon-57309-8896-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/19___dedo_mraz__republika_makedonija-55442-8626-116
https://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedonska_vera_na_voskresenie________-65737-8896-116
https://p.1cm.com.mk/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx?DialogName=CleanPasteHtmlContent&Skin=Metro&Title=Paste%20As%20Html&doid=1e45fa5a-0533-4c50-bce3-d2d37f747220&dpptn=&dp=MyBsOggSGF9LDRdmQC9pQ3xuE3A2f0t0OmYeEzMYXkwsYFp3TzISUVZvcB5EbnkOPSAHPAsAKkdNUgcCRTA8RXNxGy8Na2UDL3Q8AQsDZ1csYGNCexceCW58UhJFCH0QBjBgBTN2NkVPIykReC8oTHN6IjobeWlbAXkoBSZ7f045c2RCdwoCTG1FcDN8fmUJMlUhIDMrLVx8DRclQkoFRWRQLRU0UmVfLAEeAQsmTQo5c0pdYRoOUFZgaDRqfXIRPgsxKgERFGlLKAM6QhVlXktsBzAOa0tFOQIoODATe1QsYXRZTxcaVHhsZytpCGEOBSADKTASE1p8Jz0%2BQz9pWHtuAy02awZDB3YKHwsiHH4Bc2hCT20wbVFwZDRyVHUWPTQtFwgSGFV0MyYhbT4Kfn9HGyEAeUNEOmkNWD4NWWMzfHhmewggCWFEQgtFfmEqKD85HTB0Klh5NjViRRQ%2FQX1HDyk1UHkGOlssXQwgUUktfHRdTwgsQm1DQh9zb187Mw0XMQcSB1h3DDVicy8WbntHGykaUX1JMGQ8OgsMY3M2SkJZe2waCWJCbA9HbEsRMQwlHQB1Knd5DDkdRBUWbmZxAxEBeV8AN2c0Jw0eGA4ubEZ%2FfxoBQGBvVgprbEsmNgwHOwd2B1h0JjkdQz4Sbmd%2BLSsAenkGNGcCWgp7RXwxTmhrTwc8T2N8ZGhEfmU1MgkPOBwpOh57JgMQRC1hbn5EPSEBe34DN2c0MyQdRU8yfF5QfxkRAQ%3D%3D#_ftn1
http://zetamacedonia.com/subcat/zeta_makedonija/tom_ii-6902-6541-116
http://zetamacedonia.com/subcat/zeta_makedonija/tom_ii-6902-6541-116
http://zetamacedonia.com/default/zeta_makedonija-6541-116
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христијанството наречен Свети Илија, кое сите божји карактеристики ги персонифицира 
со СВЕТЦИ. Оттука произлегува многубожјиот карактер на христијанството. 

Македонскиот Бог Илија не казнува, тој секогаш благословува со топлина, 
искра, светлост, пирвеј, ситна роса, музика и те штити од соѕвездието Аждер – студот 
преку созвездието Крст или почеток на новата година во род. Мајката Светот Македонка 
и Македониа е таа, која божјите деца ги раѓа, негува, храни, штити, и ги казнува со глад. 
Македонскиот Бог е роден од Мајката Елна – Параскева, светлото и темното, која ќе ја 
роди целата вселена. Бог постои поради неговиот син Илион или по мајка наречен 
Македон. Ако божјите синови Македонците не постојат и Бог нема да постои. Бог постои 
поради потребите на својот син Илион-Македон. 

Синот божји Илион-Македон, со преземениот оплодувачки ген божји, по неговото 
полнолетство, кога ќе стане семен, наречен Зет, заедно со неговата невеста, 
рамноправно учествуват во создавањето на рајот Македонија на Планетата 
Македониа[1] и вселената. Денот на оплодувачката моќ на Зетот е XXII-ри март, кога на 
врвовите на планините, најблиску до Бог, во директен контакт со сонцето и првиот 
сончев зрак, по најкуса ПРАВА линија го прима словото божјо – умот, со вкупното 
знаење. Тоа знаење е јазикот, писмото и науката, што претставува СЛОВО божјо. Од 
тој ден Македон ќе биде словесно-велен или славен, ќе го слави својот Бог Илија, духот 
божји Македон и пролетта Дон. 
              Најголемата лага на христијанството за вистинското откривање на Бог, се 
случила тогаш кога Бог ќе го испрати својот син Исус меѓу луѓето, во кој се наоѓа светиот 
дух, роден од дева Марија-Македониа, како човек. Во книгата „Зета Македониа“ ќе 
видиме дека Исус не е роден од мајката пред 2016 г. Туку е роден најмалку пред 412.416 
– 500.000 години. 

Според македонските записи, Р’С – Р’СТО, РИСТ е младото новородено сонце 
од денот XXV-ти декември. Р’С е со значење времетраење на растечкиот ден, 
персонифицирано со бебе, новороденче. Тоа младо бебе е спасител затоа што, денот 
и дневната температура се наголемуваат, се до XXII-ри март, кога бебето Ристо ќе стане 
полно-летен, и ќе ја оплоди Планетата Македониа.  Од тој момент се раѓа вкупната 
природа, во која се наоѓа и синот божји Македон наречен ИС – ИСУС. Со значење 
ГОСПОДИН, ГОСПОДАР, ГОСПОД на Светот Македониа. 

 

 
 

Сл. 97 Источно-азиски симбол за оган подарен од македонскиот народ. На симболот за оган 
напишано е ИЛИ. 

 

               Значајноста на ова верување е огромна за разбирање на целиот верски 

концепт на македонската цивилизација. Македонецот развива силно чувство кон 

Сонцето поради неговата моќ за создавање на светлост, топлина, душа и писмо. За 

Македонците, сонцето е единствено божество, а целата материја во макро и 

микрокосмосот е божја, исполнета со божјиот дух Македон. Затоа Македонците уште од 

времето кога станале свесни (слово-свесни, словесни), за својот постанок и 

егзистенција, на Сонцето му припишуваат божествен карактер, т.е. самото Сонце е Бог, 

двигател, прапочеток и праизвор на животот, извор на духот божји Македон, бог на 

небото и обожествените Македонци на Планетата Македониа. Сонцето како најважна и 

најзначајна појава, во македонската вера се именува како Сонце Бог ИЛИ, ИЛЕ, ИЉО, 

Зет РИСТО, Тешт, ИС; ИСУС, а неговите зраци се именуваат со носителот на духот 

божји Македон – „З“ зрак, „Ѕ“ поглед – молња и сончев зрак наречен ИЛ. (Цитат од 

книгата „Зета Македониа 400.000 г. Писменост”, стр.24).  

http://zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/od_avtorot/_ilion__zet_feniks_i_is___isus__slova_na_mudrosta-19893-8896-116
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48. „Што е светиот дух“   

 

„Откако постои човекот на светот, само Македонците имаат директна поврзаност со 
еден Бог и отсекогаш таа врска е „вистинска“,  со персонифицираниот Бог Сонце - 
лавот.“, „Зета Македониа 400.000 г. писменост “, стр. 441. 
           Денешните луѓе, вклучувајќи ги и христијанските отци, наводно и луѓето од 
далечното минато, не можат да објаснат што е Бог и во каква состојба тој егзистира. 
„Светото писмо ‘вистински’ ни го открива Бог. На еврејски ЕЛОХИМ (семоќниот), како 
полнота на сила и моќ, како полнота на семоќност, независен од ништо и од никого, 
над просторот и времето, творец на сè што постои, од ништо да направи нешто, таа 
моќ е ЉУБОВ. Тој е суштество или живо битие. Таа полнота претставува целосна 
исполнетост“. За човечкиот ум, целосната исполнетост со нешто, што е непознато 
претставува нешто страшно, незамисливо големо, преполнето со сила и тоа, со сила, 
која е семоќна. Наводно, сето ова ја претставува љубовта. Таа полнота на сила, моќ и 
семоќност, кај човекот, всушност, произведува само страв и стравопочит.   
            Денешните луѓе можеби и не знаат што е Бог, заблудени од многубожји 
митологии и новоформирани религии. За луѓето од пред две и повеќе илјади години, 
Бог заедно со духот и душата божја е нормална и секојдневна појава. 
             За разлика од христијанството, во македонската вера Реинкарнација, божјата 
моќ е моќта на божјата љубов, составена од секојдневната светлост и топлина, од 
темнина и студ, од ситна роса и вода, љубов и болка. Божјата љубов е љубовен допир 
помеѓу светлоста и материјата. Македонската вера е вера на РЕИНКАРНАЦИЈА. Таа е 
вера на секојдневно реинкарнирање на љубовта со појавата на секојдневното 
утринско сонце и допирот на сончевите зраци. 

Оваа љубов при разденување е отсликана како цифрена вредност ЕДЕН, со 
значење дека се разденило. Во природата нешто првично е светлоста на денот со 
цифрата Е-ДЕН. И во зборот ден се содржи цифрената вредност ЕН (еден). 
Светлоста е присутна, видлива во периодот на денот и во периодот на ноќта. 
Светлоста е присутна во секоја материја, што претставува дух божји МАКЕДОН. 
Секоја материја си има своја светлост и топлина.  
 

                                      
    Сл. 98 Дух божји Македон, 7.000-6.000 г. македонска ера пред појавата на христијанството, 
Говрлево во близина на Скопје, Република Македонија. 

http://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/od_avtorot/makedoncite_se_prviot_narod_sozdaden_odednash_na_site_pet_kontinenti_-20196-8896-116
http://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/od_avtorot/makedonska_vera_pravo_slavna__a_makedoncite_slovesno_veleni__slavni_sinovi_bodzji-22692-8896-116
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Топлината е светлост, светлоста е љубов, љубовта е ПОГЛЕД, погледот е духот божји 
Македон, Македон е сила во секој Македонец. 
Зошто се наркува Македон? Се нарекува Македон затоа што, МА е Мајка на Светот а 

тоа е реката ДОН, составена од ситната рос која е родена од Вселената прашина – 

паралелната Мајка Параскева   

Духот божји се нарекува Македон, затоа што Македонецот е роден од Големата 

Мајка Параскева - Македонка, која се наоѓа во вселената - РАЈОТ МАКЕДОНИЈА. 

Новороденото утринско сонце претставува новородениот поглед „ЅЕ“, што е рамно на 

љубов. Љубовта е допир и спој од светло и темно, љубовта е мајка. 

Духот божји се нарекува Македон и поради тоа што, фактот Македонецот е 

единствениот син божји или единствениот, кој се вика по таткото Сонце Илион, а по 

Мајката Македон, како бел човек и единствен кој го прима словото божјо - ДУШТА, 

преку сончевите зраци – светлоста. Со примените слова (наречени ЦУТНИ и цифри 

ПРОЛЕТНИ), тој е единствен кој ја развива науката и ја презентира на пошироките 

народни маси од Македонскиот род и другите племенски заедници низ светот, во вид 

на ВЕРА Реинкарнација, вера на вистината. Од таа вера подоцна ќе се развијат сите 

митологии и религии во светот. 

Од оваа констатација, донесуваме заклучок дека: БОГ НЕ ПОСТОИ или Бог 

постои додека постојат Македонците во кои се наоѓа македонскиот дух. На ден XXV-ти 

декември, на огнот (симбол на сонцето), му се принесува храна, вино и добиток, за да 

се ослободи духот божји Македон, и да отплови со пламените јазици кон Сонцето. Кон 

Сонцето се испраќа и духот божји Македон и од стариот Македонец Тешт и сите други 

упокоени господари Македонци преку целата годината. Духот Македон качен на 

Сонцето се прочистува, а Богот Сонце, прочистен го праќа во центарот на галаксијата, 

каде се умножува, а утредента преку ситната роса пристигнува на Планетата 

Македониа. 

             Ако нема Македонци, ќе го нема ни духот Македон. Поради овој факт, духот 

божји во христијанството нема име, како што и Богот нема име. Нарекувајќи го како 

Јахве (на македонски со значење „ЈАС сум СЀ“) и поради престижниот македонски ген, 

ум, писмо, јазик, име и вера. Евреите ќе напишат книга за христијанството, учење за 

уништување на македонскиот дух во Македонскиот народ. 

              Во книгата „Зета Македониа“, конкретно на стр. 31 пишува: 

„Нашиот Македонски Бог – татко СОНЦЕТО ИЛИ со својот прв сончев зрак, кој 

претставува дух божји Македон од стариот упокоен Тешт, на ден XXI – ви март 

наречен „Ѕ“–„ЅЕ“ го осветлува, го просветлува и го ОБОЖЕСТВУВА–СВЕТЛИОТ 

ТАТКО и божеството на Ѕемјата - Планета Македониа наречен ЗЕТ, односно „ЅЕТ“– 

БОЖЕСТВО на Планетата Македониа и владетел а неговата територија „ЅЕТА“, збор 

кој поседува божествен карактер, како што и наведов, тоа е ТАТКОВИОТ ПОГЛЕД.“ 

              Македонската вера, запишана во вид на цртежлигатура, пред појавата на 

новиот и стариот завет, а според напишаните документи датира минимум 500.000 г., 

ни укажува на силата божја, која не е семоќна. Бог има и своја немоќ, тој е немоќен да 

роди нов живот. Бог е зависен од мајката родилка и од синовите божји - Македонците, 

кои го поседуваат духот божји Македон и душата македонска. Македонците се 

единствено свесни дека постои дух божји наречен Македон, со кој Богот ИЛИ го 

добива карактерот на живо суштество. Бог е роден и ограничен во времето, а 

неограничениот простор е мајката божја Македонка - Планета Македониа и Мајка 

Македониа во вселената, на ден 25-ти декември наречена е Параскева - Елена. 

http://www.zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/od_avtorot/__e____mol_a__izvadok_od_knigata__zeta_makedonija__od_branko_sotirovski_str_309_-15673-8896-116
http://www.zetamacedonia.com/subcat/zeta_makedonija/tom_ii-6902-6541-116
https://www.youtube.com/watch?v=MPwiMYxjH5w&t=10s
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 49. „Р’С, Рис, Ристо – Христос“ 

 
 Именката РИСТО е македонско име, кое се употребува во Македонија најмалку 

од пред 500.000 г. до денес. Именката РИСТО значи: Р'С = РАСТ НА ДЕНОТ, Р'С = може 
да биде РИС - МАЧКА, што претставува симбол на Сонцето, поради неговите очи кои 
светат. Ристо е најава за младото Сонце од 22-ри до 25 - ти декември, кога Светот 
Македонија ќе се наоѓа во точката на зимскиот солстициум и по положба ќе биде 
најблиску до Сонцето. Од денот 22-ри декември имаме сонцестоење од три дена, кога 
планетата Македонија ќе реши со нејзината оска да се наклони кон 
соѕвездието Крст или К’ - РСТ = кон растот на денот. Соѕвездието Крст или Лебед, 
за Македонците претставува симбол на денот или растечкиот ден од 25-ти декември. 
Ристо, Ристос или Христос не е човек тоа е раст на денот. 

 
Македонците времето го мереле според Месечината и според Сонцето. На пет 

континенти археолозите констатирале живот на модерен човек Македон. Тој зад себе 
оставил материјални докази, писмо, градби и култура, која егзистира до денес. 
Македонците научните достигнувања ги соопштувале на неписмените луѓе преку верата 
наречена Реинкарнација, денес прекрстена во Христијанство. Поради овој факт за 
појавата на растечкиот ден од 25-ти декември дознаваме преку пишани документи, како 
на пример овој од Зета Македониа на Верата, Вермонд, САД каде, од десно на лево 
пишува: „ОТСИР ЈИЛИ И ИОР АТИ“ <. Натписот на македонски јазик значи: „БРЗА И 
РОИ - ОПЛОДУВА ИЛИЈ СОНЦЕТО СО РАСТЕЧКИОТ ДЕН РИСТО“.  Поради вакви и 
слични македонски натписи констатираме дека персонифицираниот РИСТОС, како 
Македонец, се среќава на пет континенти. Во голема заблудата се модерните 
историчари кога велат, „Исус бил роден во Назарет“. Прво не е Исус, кој е роден на 22- 
ри март, туку е Ристо растечкиот ден и не е роден во Назарет, туку роден е на 
Македонскиот Полуостров во градот ЛУГ – Високо, Босна и опсерваторијата Кокино во 
Р. Македонија.  

 
Сл. 99 Дешифриран текст „ИТА РОИ, И ИЛИЈ РИСТО“ Вермонт, САД 

 
 

https://zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/deshifrirani_tekstovi/kipar-55143-8626-116
https://zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/svetlost___duh_bodzji_makedon-57309-8896-116
https://zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/krst___makedonski_simbol-55191-8896-116
https://zetamacedonia.com/article/istrazuvanja/kolumni_od_avtorot/makedoncite_se_prviot_narod_sozdaden_odednash_na_site_pet_kontinenti_-20196-8896-116
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50. „Македонски цар со повеќе имиња Хермес – ЗЕТ ИЛИОН-МАКЕДОН, ЗЕТ 
АСКЛЕПИЈ КУРТИС“ 
 

Целата вселена во која се наоѓа Богот Сонце ИЛИ, кој е дел од едно божество 
составено од безброј Ѕвезди, и Светот Македониа, со сите рамнини и висини, реки и 
мориња и сите плодови на неа, како негова придружничка создадена ѐ само за 
потребите на човекот Македон. Поради таа причина Македон е одек на самата природа. 
Македон е слика на вселената, заедно со неговиот јазик и писмо ЦУТНО (кирилица и 
латиница). Македонскиот јазик, писмо со именките, како топоними, хидроними и др. 
ПРЕЦРТАНИ се и МОТИВИРАНИ од природата. Сите научни достигнувања на Македон 
се преточени во едно верување, како вера на Реинкарнацуја. Верата се состои од 
персонификација на науката, природата и општеството со човечки фигури во вид на 
лигатури со скриени пораки. 

Според македонската исконска наука, која се состои меѓу другото и од 
проучување на космичките законитости, новата година по Таткото сонце започнува на 
денот XXV-ти декември. Тоа е денот на почетокот на зимата. Тоа е денот на најдолго 
врметраење на ноќта и најкусо времетраење на денот. Од тој ден ноќта се намалува а 
денот се зголемува. На тој ден старото сонце наречено Тешт умира и реинкарнира во 
младо сонце наречено „Малиот Див“ Р’С, раст на денот, РИС, Ристо. Според божјите и 
космичките закони, новороденото сонце „Малиот Див“ се нарекува и Илион, за три 
месеци на ден XXII-март ќе достигне зрелост, во полниот ден или рамниот ден со ноќта. 
Именката Илион со значење Илиовиот син е всушност синот на Богот Сонце ИЛИ. 
Божјиот син Илион роден е од Мајката Светот Македониа, поради тоа тој е и син на 
мајката и како таков тој се именува МАКЕДОН. Рис – Илион односно ИСУС – Македон. 
 

На денот XXI-ви март, на КИТКИ накитени или Курило, врвовите од планините 
и пирамидите, со првиот сончев зрак, Богот Или ќе го прогласи својот син Илион за Ѕет, 
Крал, Цар, Господин, Господар, владетел, Господ, бог со привремен престој на Светот 
Македониа. Тоа објавување се состои од божјиот поглед „Ѕ“-„ЅЕ“ сончев зрак, во вид на 
стап, крлук, жезло, од Македонскиот народ наречен е ЈАБЛАН. Една од безброј планини 
китки и пирамиди, за прогласување на новиот Зет е планината Јабланица Република 
Македонија. Помеѓу планината Јабланица и планината Галичица со врвот Елен Врв, од 
каде излегува првиот сончев зрак „јаблан“, како божје слово, се наоѓа Охридското езеро. 
Сега новопрогласениот Зет всушност е единствениот кој го примил словото божјо или 
реч божја. Поради таа причина синот божји сега е Зет Енох. Многу подоцна Зет Енох 
Македонскиот народ ќе го нарече Зет Хермес. 
 

 
Сл. 100 Зет Хермес 

 
             Со применото слово божјо, што претставува вкупното божјо знаење, тој ќе 
владее над својот народ, и над сите приклучени племенски групи, низ целата Планета 

https://www.youtube.com/watch?v=WynL0eD_bYQ
https://www.youtube.com/watch?v=MPwiMYxjH5w
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Македониа. Поради неговата титула ЗЕТ, тој ќе ја оплоди неговата невеста Македонка, 
а со тоа симболички ја оплодува и територијата во која владее. Затоа таа се нарекува 
Зета Македониа. 

 
 

                             
Сл. 101, 102, 103  Хермес, Вермес, Време. 

 
Единствениот син Зет „Енох“, кој е рамнопрвен, рамен на својот таткото, за 

оплодување при создавање на животот на земјата, и Рајот Македониа. 
Хермес ќе биде божји гласник, целото божјо знаење во вид на јазик, писмото, 
медицината, со еден збор наука, ќе го пренесе на својот Македонски род Лаврод. 
Симболите со кои се одбележува Зетот Хермес се стап со една извиткана форма која 
потсеќа на змија или јагула и петелот со својата песна која гласи „КИ-КУР-ИКУ“. 
 

         
     Сл.104 Ономатопеа на петловото пеење е „КИ-КУР-ИКА“.       Сл. 105 Зет, Енох, Илион –  

                                                                                     Македон, Хермес. 

 
 
Симбол на Зет Хермес е стап – литиус, со змија, енергетска антена, со кој се лови и во 
кој се чува божјата енергија во вид на Дух Божји Македон, што претставува „курило“. 
Симбол на исцелителната способност на зетот како лекар КУРТИС, лекар на душата, 
кој во одреден период на Македонскиот народ е нарекуван Асклепиј. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfhvnUrKDo
https://www.youtube.com/watch?v=MPwiMYxjH5w
https://www.youtube.com/watch?v=MPwiMYxjH5w
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     Сл. 106 Созвездие Змеоносец, Зет Асклепиј.                   Сл. 107  Зет Хермес, Македон, Асклепиј. 
                 (Engraved from an original in the then Museum Pio Clemens 
                       Rome Galerie Mythologique, Recueil de Monuments by 
       Aubin Louis Millin, Paris 1811.) 

 
             Симболиката на змијата е во тоа што таа ја менува кожата, таа реинкарнира. 
Отровот на змијата се користел како лековита материја. Зет Асклепиј со својата моќ ги 
лечел луѓето на одредени возвишенија нарекувани КУРИЛО.  

 

 
 

Сл. 108 Камен во форма на глава од змија, симбол на Македониа. Главата на змијата 
свртена е во правец кон север. Каменот се наоѓа на западната страна од конусот Курило, 

Планина Водно, Р. Македонија. Каменот во форма на глава од змија или Јагула претставува 
обредно место, за принесување на храна и вино на ден 25 – ти декенври. 
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Такви возвишенија или пирамиди има низ Светот Македонка. Едно од тие лековити 
места е и во република Македонија на светата планина Водно. Тие светилишта се Мало 
и Големо Курило. Сончевиот зрак на ден XXI-ви март во 5:15 часот со изгрејсонцето, 
поминува преку Големо и Мало Курило, удира во пирамида на плодноста, каде се 
зачнува плод, бебето ИСУС. Сончевиот зрак по права линија се спушта на манастирот 
Св. Илија, со значење Македонскиот Бог Сонце ИЛИ и манастирот Св. Пантелејмон, 
хрисијанизираното име на Зет Асклепиј. 

 
Во подножјето на Мало Курило се наоѓа населбата Миминоец-Моминоец, како 

лековито место за моми, со три храма. Едниот храм е детска болница, вториот храм е 
лековитата вода во манастирот Св. Јован Крстител Капиштец, и третиот храм е 
ноќевалиштето со исцелителна моќ. Секое македонско светилиште си има свој конак. 

 
Зетот Енох е таткото на науката, основач на астрологијата и откривач на 

алхемијата. Сето она што синот божји Зет Илион – Македон го примил од Бог и открил, 
го пренел на својот Македонски род Лаврод. Пренесувајќи го вкупното божјо знаење на 
своите сограѓани, тој ќе го добие прекарот Зет ИС ДОН, ДИОН, ДИОНИС. Зетот ДОН, 
ДИОН, ДИОНИС всушност е ИС – Исус на мајката од ниските земји покрај реките, или 
тој е дете на про-летта. Тоа дете е Зет МАКЕДОН. Зетот Дон или Зетот Македон е 
првиот глобализатор на светот пред 500.000 г. Македонска ера. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 51. „Мегалит“ 
 

Спомен камен со големи димензии се нарекува МЕГАЛИТ. Со повеќе мегалити 
споени во низа, изработувани се спомен градби, како ѕидови и храмови.  

 
Мегалит ѐ македонски збор, кој е, многу постар од уметнички изработени 

мегалити. Зборот ако се подели на морфеми може да се узнае правото значење. 
МЕГАЛИТ - големо, МЕ = кратка форма од мене, од личната заменка ЈАС. ГАЛИ = 
милува, мазни, нежно допира, со ЛИ = кој значи светлост, зборот прочитан наопаку е ИЛ 
= Бог Татко Сонце ИЛ, Илија. Од зборот ЛИ произлегуват зборовите, литица, лие и др. 
Значењето на зборот мегалит е: Материјал од камен, како скулптура, со големи 
димензии, подарена од природните појави или направена и обликувана од човек. 
Повеќе мегалити споени во ширина и височина го оформуваат мегалитскиот ѕид или 
храм каде претстојува Богот Сонце ИЛ, Илија. Поставувани се на одредени енергетски 
места во човековата околина. Тие благотворно делуваат на човекот. Во непосредна 
близина на мегалитите човекот го чуствува милувањето на сончевата енергија собрана 
во нив.  
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Сл. 109 Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. се наоѓа на Се-
лечка Планина во Република Македонија, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно 
од селото Селце. Скулптурата произлезена од Божјиот природен тек за создавањето на Македониа 
рајот, дооформена со раката на обожествениот Македон, рамноправен на својот татко, доминира во 
просторот каде е поставена. 
 
 

Покрај ова значење на зборот, мегалитот има и скриена порака. Таа е, 
мегалитот да сведочи за Македонскиот народ за неговата историска појава од времето 
на диносаурусите. Од овој период пронајдено е симболичко писмо, а фонетското писмо 
старо е најмалку од пред 500.000 г. Мегалити, мегалитски градби, цртежи, цртеж-
лигатури и фонетски симболи како словарница Цутна (кирилица и латиница) и цифри 
Пролетни се среќаваат низ Светот Македониа. Тие сведочи за неговата моќ 
произлезена од душата и духот. Оваа моќ поголема ѐ, ѝ од материјата, која лесно е 
пренесувана и обликувана. Мегалитот е симбол, писмен, фонетски знак, тој е 
македонска лигатура. 
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РЕЗИМЕ 

 
Според голем број на материјални остатоци, илјадници дешифрирани писмени 

документи, датирани според најновите методи, научни книги признати или не, од само-
прогласени институти, вклучувајки ги и интуитивните вредности на поединци, можеме 
да донесеме една утврдена вистина објавена во книгата Зета Македониа 400.000 г. 
писменост, мaкедонска цивилизација, на пет континенти, традиција до денес. Том I, II, 
III, IV и V, отпечатени, или објвени дигитално, на сајтот www. zetamacedonia.com. 

За потврдување на кажното, можеме дополнително да се соопшти дека. 
Државата Големата Зета Македонија единствена е на небеското тело, како наша Мајка, 
стотици илјади години, како цивилизација. Таа е долготрајна, хомогена, еднородна, со 
управувачки центар,  на просторот Македонски Полуостров, кој се поместувал според 
временските услови. Управувачкиот тим составен е, од одбрани обожествени поединци, 
денес наречени научници. Вкупниот систем на знаења за законитостите во развојот на 
природата, општеството и на мислењето, поврзано со светото тројство, верата, 
писмото, цифрите, нотите и уметностите изразени со цртеж, скулптура, цртеж – 
лигатура и мелодија на јазик македонски, како и техничките помагала просветлени се 
од Македонскиот народ на  Македонскиот Полуостров.  

Македонскиот народ се шири преку реките низ териториите на Големата Мајка 
која е наречена СВЕТОТ МАКЕДОНИА. Сите кралства и царства низ светот водат корен 
од македонските обожествени кралеви. Сите писма, јазик и култура води корен од 
Македонскиот Полуостров.  

Заклучок. Македонци од Полуостровот и Светот обединете се во една целина. 
Пронајдите нов систем на едно раковотство, кои темните сили систематски ја 
уништуваат македонската светлост. Можеме да констатираме дека НАЈУСПЕШНОТО 
ВЛАДЕЕЊЕ СО СТОТИЦИ ИЛЈАДИ ГОДИНИ БИЛО ЗЕТСТВОТО СО ВЕРАТА ВО 
РЕИНКАРНАЦИЈА, чии благодети ги уживаме до днес. 

Само да потсетиме. Врховниот Зет владеел една година, ако е неуспешен 
доброволно  спалуван е на клда, заедно со својата Невеста. Во зависност од гревовите 
оганот ќе го прочисти неговиот дух и душа со тоа или ќе реинкарнира во рајот или ќе 
гори од студ и жештина во пеклот вселената. Ако Зетот е успешен може да владее само 
уште една година. 

Тенденција на  белиот одроден човек, групиран во денешни племенски 
заедници, повеќе илјади години се обидуваат да си го избришат коренот на своето 
постоење, да ги уништат трагите на првичната вера, од кои се произлезени сите религии 
во светот, да го изменат јазикот со кој комуницирале, да го уништат потеклото на сите 
писма во светот, да ги уништат местата каде пристига божјото знаење, а тоа се сите 
врвови на планини и пирамиди низ светот. На крајот самите себе ќе се уништат, кога ќе 
го избришат последниот доказ, а тоа е нивната бела кожа на Македон, која ќе си ја 
одерат, ќе ја украдат и уништат, за да се избрише последното нешто, што сведочи за 
Белиот Македон. Тоа значи самиот себеси ќе се истреби. Останатите племенски 
заедници со друга боја на кожата, наследници на Македонската култура, Македонизмот, 
ќе сочуваат мал број од Белиот Македон. Ќе го држи под контрола, никогаш да не дојде 
во контакт со Богот Сонце ИЛИЈА, уништувајќи му го мозокот од самото раѓање. Белиот 
Македон ќе заврши во зоолошка градина, каде ќе бидат вештачки оплодуван, како 
зомби. 
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НЕПОЗНАТИ ЗБОРОВИ  
 
 
 

А   

Азбуки цутни – кирилица и латиница 

Аѕил‘к – лак, лач, виножито (на пат кон 
рајот, вечен живот), живеалиште 

Ај – ајде  

Ак – псовка за ставање крај на нешто  

Акл – памет 

Ал – сиромашно; црвено; малку 

Алл – алал; браво 

Анг – симбол на вечниот живот и пролетта 

Ар – земја (10 x10 m2)  

Ат, Ату – коњ, на коњ, со коњот 

 

Б  

Брно – дрво, топоним 

Билн’к – се мисли на вода и вино 

Биом – природа  

Бо – Бог-а 

Бог – Бог; божји  

Бу – опасност 

 

В  

В – со 

Вост’ни – востани; изгрејсонце 

Востанија – Земја на изгрејсонцето 

Вет’л – ветил 

Водни – обилни води 

Вр - врв 

Вселен – елен (м. род; ж. род Елена) 

Вселена – Елена, срна (некој се вселил кај 
жена-та Елена, таа е вселена или оплодена) 

В’ – во; со 

В’к – волците 

В’р – врвот 

 

Г  

Г – тој; гали; љубов 

Ги – го; гипко  

Гиг – се движи 

Гни – гони 

Гну – говедо 

Гонит – гони 

Гору – на горите 

Гр – горите  

Гр’ј – грее 

Гта – голта  

Гу – говедо 

Г’г – љубов 

Г‘д – гадот  

Г’ј – кон мене; гаи 

Г’л – лесен; гол 

Г’л’д – гладот  

Г’ли – ги гали 

Г’лс – глас  

Г’лсис – се огласува „Ис“ 

Г’н – гони 

Г’ни – гони  

Г’сти – гости  

Г’т – голта; голтни; голтка 

Г’т’г – голтајќи  

Г‘Ут – душа; голта ут; носи 

 

Д 

Д – до  

Дид – да даде  

Дни – денови  

Дњи – денот 

До – за  

Додо – од до; 

Доодои – негувај го до крај; дојди до; изоди 

Додоле – покиснат; мокар; до доле 

Доху – духовите; духот 

Дсо – силно  

Дудуле – покиснат; мокар 

Дух божји – сончевиот зрак ИЛ, азбука - ЦУТ  

Д’до – дадениот  

Д’ји – дојде; дои; дојди 

Д’ни – деновите  

Д’р – дар  

Д’ри – дари  

Д’ша – душа 

 

E 

Елајси – дојди си 

Еси – е со таа 

Ед‘н – еден 

 

Ж 

жги – живиот 
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З 

З – црвено (зрело); зрак божји ИЛ 

Зг – зема 

Зета Македониа Лом на Дон – Австралија 

Зета Македониа Лом Божји – Јужна 
Африка 

Зета Македониа Востаниа – Источна Азија 

Зета Мадонија – територија на Моравија, 
Источ-на Германија, Јужна Полска и 
Северна Австрија 

Зета Македониа Меѓупоточна – 
Месопотамија 

Зета Македониа Островска – Велика 
Британија 

Зета Маке. Пролетен Ветер – Нордиските 
земји 

Зета Македониа Сончев Зрак – 
Индонезија 

Зета Македониа Наниа – Западна Европа 

Зета Македониа Нарозена – Русија 

Зета Маке. Прекуокеански Северен Цут – 
Сев. Америка 

Зета Македониа Космичка – Космос  

Зета Македониа АР на МА – Египет 

Зета Македониа Пиринејска – Пиринејски 
Полуостров 

Зета Македониа Рајот – Р. Македонија  

Зѕ – молња; црвена молња 

Зи – црвена 

Зи ѕ – црвена ја гледам  

Зкле – се заколнав 

Зр – на животот 

Зтл – зетовци 

Зт – зет   

Зт’т – зетот  

Зу – за 

З‘ј – црвениот јас  

З’ма – зима (годишно време); зема 

З’мут – ја зема ут  

З’по – запо,именка  

З’т – зет, единствениот, Енох, Зет, Хермес, 
Аск-лепи, владател, Господар – Господ на 
земјата 

З’та – Зета; господарство; држава 

З’ту – зету 

 

Ѕ  

Ѕ – молња; поглед; го гледам; мојот поглед; 
остри; кон 

Ѕеѕи - набљудуван 

Ѕе – поглед; молња 

Ѕемја - земја 

Ѕз – на погледот зрел 

Ѕи – ѕиркам; гледам; поглед; гледа; ги 
гледам 

Ѕил – гледал 

Ѕин - џин 

Ѕинл – ѕирнал 

Ѕин’л – ѕирнал  

Ѕкл – гледам 

Ѕл – гледа  

Ѕу – во мојот поглед 

Ѕуј – со поглед 

Ѕ’г – го гледам тоа 

Ѕ’ѕ – гледам; гледа 

Ѕ‘Ѕи – оплодува 

Ѕ’ѕу – со поглед; со движење 

ѕ’ѕлси – гледал власи (оган) 

Ѕ’ј – гледам, гледам јас 

Ѕ’јс – гледам јас; со погледот мој 

Ѕ’л – гледам; гледаме; гледајќи ја 

Ѕ’лми – погледни ме 

Ѕ’л – гледа; гледаме; само гледаме 

Ѕ’м – гледам  

Ѕ’н’ѕ – ѕнѕа  

Ѕ‘нѕ‘ – ѕнѕа, ритмички, спор од 

Ѕ’нѕај – каскај 

Ѕ’нѕј’т – ѕ’нѕај  

Ѕ‘ни – ѕуни, ѕвони, се разнесе, се 
проширува  

Ѕ‘ос – поглед на вселената 

Ѕ’с – гледам, поглед 

Ѕ’си – тргни; си гледам: свети 

Ѕ’су – ѕеус (оплодувачка моќ на Сонцето) 

Ѕ’шл – гледа; погледот отишол; зајдисонце 

 

И  

И – сврзник; со 

Иа – понатаму  

Иг – игра; го  

Иг‘ј – грли; гаи 

Иг’т – и голтај  

Игшута с‘ли – со собраните плодови  

Ид – оди 

Иду – си одам 

Идоу – одам  

Идоодо – до врвот;  

Иду - идат, доодува 
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Иже – живее  

Ижи – да живееш 

Из – периоди; од 

Изи – лази, полека 

Из’л – изел; завршено; оплодил 

Иѕ – гледам; исчекува; повторно  

И ии пс’с Или – повторно со Или  

Ит – ита; оди 

Иис - поглед 

Иит – брзаат  

Иј – и ги; во мене; и јас; со мене; на мене, 
исто така 

Ија – земјата 

Ији – и на мене и на неа 

Иј’ју – и јас во неа 

Ик – желби  

Икл – желба 

Ик’л – ’рти 

Ик‘Ш – куќа  

Ил – сончев зрак; божји; божјо; Боже; своите 
зра-ци; божја 

Или – Богот Сонце; сврзник 

Илиз зали – оган силен  

Илил – Или лиел (сончеви зраци) 

Ил‘с – утрински сончев зрак 

Ил’т – дотурај 

Ил’ш – ил наш 

Иљу – сонце-то; на сонцето 

Им – нивни 

Им – имам, нив; нивна 

Им’ј – имај 

Им’јс’ – имај си 

Им’ју – имаат 

Им’л – имал 

Им’м – имаме  

Им’с – имаш; гледам 

Ин – поинакво 

Ињи – поинакви  

Ипс’с – плодност; молба; молња 

Ис – вкупната жива природа; кон неа; и сега; 
но-вородениот; Исус 

Иси – тие 

Исиј – сјае  

Исис – плоди  

Ис’с – плоди  

Ис’л – тие  

Ис’м – Исус  

Исуг – неговиот, во љубовен допир 

Исус – жива природа од усните на Мајката 
Земја;  

Ит – брза; и ти; оди; ита 

Ит’ – брза  

Ити – ита; во мене и во тебе; со брзање 

Ит’л - ита 

Ит’лси – брзаат светлосните зраци 

Иту – брзам, итам 

Иу – исплашена; и на  

Иф – љубовни 

Ич – нема 

Иши – тргни  

Ишл – завршено  

Ишт – жeлба/мерак  

Ишти – сакај; иди 

Ишт’л – посакува, желба 

 

Ј 

Ј – јас; од; мене 

Јаз’к – штета 

Јаѕ’к – штета 

Ја ѕил – видов јас 

Јана,(јагма) – изобилство на храна 

Јаниу – Јане  

Јашу – јавам 

Јд – јад; страв 

Јѕ – ги гледам 

Јѕк – гледам 

Јѕр – јас течам 

Ји – со мене; на мене; јас; јас и 

Јило – ја јаде 

Јис – јас сум 

Јис’м – осамени 

Јли – плоди  

Јо – песни 

Јост – уште  

Још – уште  

Јоште – уште 

Јошште – уште  

Јс – јас  

Јс’м – јас сум 

Ју – секогаш  

Јшјас – уште јас; свети уште 

Ј’ди – јади 

Ј’зи – плови  

Ј’ѕ – јас гледам  

Ј’ѕр – грми 

Ј’јс – јас сум тој 
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J’л – јал; како; желбите; прима  

Ј’ли – лиеле (раѓале), оплоди 

Ј’лит – погледи; лие; јас лијам; оплодувам 

Ј’лу – јало; јадел; го јаде 

Ј’л’ш – се излажав 

Ј’м – јас сум 

Ј‘ми – вети (јамчи) 

Ј’нза – немир  

Ј’с – јас  

Ј‘с‘с – ја со осилото( сончев зрак) 

Ј’си – вистина; јас си; јасно 

Ј’ска – Јаска (јас) 

Ј’сми – со моето 

Ј’сно – јасно 

Ј’с‘си – јас со оси; јас сијам (сончеви зраци 
под косина) 

Ј’т – јас тој; 

Ј’ш’л – јавајќи  

Ј’шт – уште  

Ј’ште – уште     

К 

Кик – љубов 

Кос – кон 

Крешт – крескај се 

Кршт (крст) – прекршување на денот 

К’л – ак’л (памет) – ука или наука 

К’рша – крша (прекршување на денот) 

К’си – кусиот 

 

Л 

Л – Или (Богот Сонце) 

Ла – ал  

Ле – леи, врне дожд;  

Летл’си – летај со сончеви зраци 

Ли - светлост 

Ли – лиј (пролева); тече; оплодува; лие; 
лијам; лијат; оплодил; пролиј го; лиев; 
влевам 

Лији – лиј; се разлева 

Лују – лијам  

Лиг – влева 

Лигатура – две или повеќе букви 
претставени со  

еден писмен знак 

Лиѕ – почетниот поглед на пролевање 

Лии – лие (вода и сончеви зраци) 

Лиит – лие  

Лил – лие; пролева; оплодува; лиел, тече 

Лили – лиеле 

Лина – Месечина  

Лира – опиум, афионов катран  

(опивен музички инструмент) 

Лирам – опивам, јас лијам живот (свирам) 

Лири – опиени, опиена (свири) 

Лит – род; лето 

Лити – лиел; оплодува – лие непрекинато 

Лит’шт – светлиот Тешт 

Лјси – пролевај  

Локи – јадат 

Лом – крш, крша; прекршување на 
денот.(XXI-ви март) 

Лп – леп, леб 

Лс – све; лска 

Лсл – погледи  

Лсса – со светлосните зраци 

Лт – летот, лета 

Лт’л – летал 

Лт – летни  

Лтам – летам 

Лу – лут 

Луг – ливада; лединка 

Луи – лудото; лутиот 

Лулу – нишка  

Луна – месеците; Месечина 

Лунар – човек познавач на божествените 
небес-ки појави; мерач на време 

Лшт - свети 

Л’в – улава 

Л’г – логика; луг (логиката на лединката при 
оп-лодување од сончевите зраци); (луг -
лединка); лагата 

Л’га – лага 

Л’д – ладното  

Л’дни – ладни денови 

Л’дно – ладно 

Л’ѕ – изненадено; гледаат 

Л’ј – пролевај; дава; лиј; лие; оплоди; лијат 

Л’ји – да лие 

Л’ј’л – примал; лие 

Л’јс – оплодувањето; оплодена 

Л’јси – пеј си; летни месеци  

Л’ко – лесно 

Л’ку – лесно  

Л’м – претвора; се прекршува; лом; сончев 
зрак  

Л’па – лапа 

Л’пна – ја лапнал 

Л’п’л – лапнал  
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Л’с – л’ска; светлосен зрак; светлост 

Л’сал – светнал  

Л’си – наросува; наросува со светлосни 
зраци; осветли го; светлосните зраци; 
светнал; лска 

Л’сл’ѕ – погледи остри 

Л’т – летни; сега: лет-от; летам; лето 

Л’та – лета 

Л’тнал – летнал 

Л‘Тни – летни  

Л’то – лето  

Л’тој – во лет 

Л’ту – лета; во лето 

Л’т’г – лесно; летнав тогаш 

Л’т’ј – летај  

Л’шт – после; лага 

Л’шти – силно свети 
Л’ш’те – лага е 

Л’шт’т – светат; лскаат 

 

Љ 

Људи – Луѓе 

 

М 

М – моите; мое; јас; мајка; мој 

Ма – божја земја; моја 

Мадон – замомена; божја земја во пролет; 
Госпо-дарка 

Мадонка – божја земја оплодена 

Маѕи – мази 

Мајка, (Голема Мајка) – божјата Земја 
породена со сите свои плодови; 
заштитничка 

Мајка божја – мајка на Господарот - Господ 
Ма-кедон 

Македон – Дух божји; народ божји; Обожест-
вен Македонец 

Македонка – блажена во раст 

Македониа Рајот – рај на земјата 

Маричка – мома божја 

Марту – месецот Март 

Мату – на мајката 

Меѓупоточје – Месопотамија 

Ми – ние; мои 

Мил – милувана  

Мили – мил 

Милли – милува 

Мин’л – минав 

Мос – космос 

Му – мајка (кинески) 

М’г – миг  

М’Д – скратеница од Мадон 

М’зи – мазам 

М’ј – моите; мој; мојата 

М’јли – моите 

М’л – мал 

М’ли – мали; моли 

М’ја – мојата 

М’је – моја 

М’ј’с – моја 

М’јси – моја 

М’ју – мојот 

М’кед’нзки – македонски  

М’м – мајка; ја имам; мајко, мајко 

М’на – малата 

М’с – со мене 

М’с’ѕ – со мојот поглед 

М’сит – меси  

М‘с’м – за мене; моето 

М’т – мајката 

Мт’ти – мајко; мајко ти 

 

Н 

Н – на; нас, ден; за 

На – од  

Нан – Наниа (Земја на зајдисонцето) 

Нанај – одмор; зајдисонце; спокојно 

Нзи – нашите  

Нкиити – накити  

Нлти – налета 

Н’ – на 

Н’бу - небо 

Н’ги – нати 

Н’да – надеж 

Н’зј – назад 

Н’зт – назад 

Н’јт – нијат, нијет, атер 

Н’л’т – во лет 

Н‘ми – нас, на нас; во нас; нами 

Н’ниа – земја на зајдисонцето 

Н’пас’л – псалми  

Н’с – нас 

Н’са – насока 

Н’ш – наш-от 

Н’ша – наша 

’Н – син 

 

Њ 
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Њгсу – Него 

 

О 

О – дотурај; повик со болка во душата кон 
Богот; околу 

Ог – Господе 

Ок’л – гладот; околу паметот 

Ол – одат  

Оли – олева (пролева); создава 

Олиј – оплоди ја 

Олит – пролиј; да пролееш; проли 

Осија – осијан 

Осил – оплодувам 

Оп – скок; роди; раѓање; се раѓа 

Ор’л – орелот  

Оршт – изоран  

Ор’шт – орам, оплоден 

Орг’л – оплодив  

Ос – оска на вселената; сончев зрак; оска на 
зем-јата, машки принцип 

Оси – во раст; коси 

Осија – осветлува, осветлува, оплодува 

Осију – осијан  

Осил – оплодува, оплодил 

Ос’с – осило; блесок 

Отис – отиснав (отпловив) 

От’с – отецот 

 

П 

Пи – пивни  

Пију – пие; пијам 

Пил – пие; испили; пили; испилува – 
размножува; раѓањето 

Пини – пивни  

Пир – трева, троскот; народ; живот, 
разгорува 

Пис – сончев зрак: дух божји Македон 

Пит – пеј; пиј 

Пој – пеј; пеело; пеел 

Пс – спас  

Псе – псовка 

Псл – зборови 

Пс’д – посадата 

Пс‘ѕ – спас гледам 

Пс’ли – псалми  

Пс‘т – спасот, оплодува 

Псу – чин на оплодување; оплод 

Пт – пат 

П’г – пак; повторно 

П’гл – повторно; гали 

П’ј – пиј  

П’к – повторно; пак 

Пс’ – спас; оплодени 

П’с – опсовај; оплодени; псалми 

Пс’д – посадата   

П’т – пат  

П’тмн – на патот 

 

Р 

Р – работа; ред; живот 

Ракле – ракел, дикел или мотика (алатка за 
рака) 

Р’гл – олплодив 

Ри – поттик; поттикнувам 

Риј – ријам 

Рил – довикувал; риел 

Рил Ил – повик за оплодување; почеток на 
рабо-тата за оплодување на ИЛ 

Рир – живот 

Рј – рој  

Рс – роса, рис 

Р’ – рог 

Р’г – рог (машки принцип) 

Р’гу – ругон, рогу 

Р’д – род  

Р’зија – Русија 

Р’ј – рој го; се раѓам 

Р’ји – рој 

Р’ју – рајот; рои 

Р’јти – раѓам; раѓање 

Р’с – роса 

Р’си – оплодува; роси; наросува; роса; 
оплоди ја; оплодувањето 

Р’т – р’ти 

‘Рти – нов живот 

 

С 

Сатана-ил -  божја света мајка 

С – со; зората; од; во; свети 

Сг – сега  

Сег’ш – секогаш 

Сѕ – гледам; со поглед  

Сѕин’г – смртта  

Сј – цел, целиот 

Си – сега; со; син-от; синови 

Сии – ита; сијам 

Сииа - осијал; осијан; просветлен; 
прогласен за  Господар - Господ на земјата 
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Сиг - сега 

Сиј – сијај; сончеви; сија; сјае 

Сији – сијам  

Сиј’ј – сијај  

Сиј’м – сијам  

Сијат – светат 

Сијн’т – сијнат  

Сил – сила-та 

Силј - сила тоа сум јас 

Силу – со силата 

Сирму - Сирма – лично име 

Сис – со Исус 

Сит – ситост 

Ситос – ситост 

Сл – сал (само) 

Сли - само проли; го разлив; проли 

Сј –сија; сијај; целиот; цел; свети 

Сл’ј - подари ми  

Сло – слово; збор 

Слушете – слушајте 

Сњ – сонувај 

Сој’с – сојуз 

Со Кеф – со желба; оплодување 

Сп’ – спас 

Сп’зки – спас  

Списи – записи  

Стл – сити 

Ст – сиот, за сите 

Сту – со тој 

Су – сум  

Сули – летни  

Сус – молчи, молчам 

С‘брно – собрано; собир; со дрвото – 
бoжество;  

С’г – сега 

С’гј – сега и јас 

С’д’т – дадените; садат 

С’з – за, со црвената солза  

С’ѕ – со поглед 

С’ѕи – со погледот 

С’ѕиии – симни се 

С’ѕиј – црвените (во плодните усни) 

С’ѕин’г – смртта 

С’ѕ’ј – со поглед јас; поглед 

С’ѕ’с – со поглед 

С’ј – сија; со мене; мене; сејам; целиот; 
свети; си-јај; ја сеам; сега; овој 

С’ја – сија, сјае 

С’јиј – ќе сија 

С’ји ј – ќе сија 

С’јило – сијалото 

С’ј’ј’си – сијај си 

С’јм – сијам  

С’ј’т – сејам, сеидба-та 

с’ју – јас сијам; сија во мене, сјае во мене 

С’к – сега  

С’л – само; сал; со 

С’ла – сила  

С’ли – проли; оплоди; стави; истури 

С’м – сам; само  

С’мил – со љубов  

С’мо – Симо  

С’н – син; сонувам 

С’н’ш – синот наш 

С’ра – Сара  

С’с – со ос (сончев зрак); со тебе; со; сонце, 
со блесок; со небото 

С’с’д’т – со дадените 

С с’л’ј – обилно, со светлоста 

С’спи – за спас 

С’спии – јако сонце (топлотен бран); 
зајдисонце; навеан снег 

С’ с’лил – само силата 

С’т – сит 

 

Т 

Т – тој; ти; татко; таа 

Таи – таинствен, мистериозен 

Тг – црвените плодови 

Тији – тие  

Тиштили – тиштеле  

Тј – тој 

Тп – тап  

Тл – таа  

Тул – тукашните 

ТШт – тешт-от, тест  

Т’ – овој 

Т’г – тогаш; плодови 

Т’га – тага  

Т’ги – дотура  

Т’д – темни; зимски; тогаш 

Т’дла – гледам 

Т’ј - тој 

Тј’г – таа грми 

Т’ји – твоја 

Т’ј’л – голта  
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Т’мааш – ти имаш 

Т’с – ти сега  

Т‘си – ти си  

Т’ст – тешт  

Т’т – татко-то; нашиот 

Т’шт – тешт (татко на невестата); душа  

– како дух божји Македон; старото сонце 

(најдолгата ноќ) 

 

У 

У – во; за; со; на 

Удошт – род 

Ужалан – нажален (умрен) 

Уж’си – ужаси 

Уз’р – взори 

Уѕ’ѕ – поглед во поглед 

Уѕо – со поглед; коњ 

Уи – исплашен; особеност; вообичаено; 
расте спобудалува; доаѓа; понатаму; 
намера; моли; ут-ката; оплодува; особина; 
во мене; природата 

Уији - исплашен 

Уј – бит; живот; желба, секогаш, табиет; нов; 

темперамент; ќуд; нарав; на месеците; 
состојба 

Ујам – жртва; предујам; капар 

Уји – желба-и; повторно; оплодува; расти 

Ујллс – желби  

Уј’м – јамство; желба; ујам 

Ујрм – јарем  

Ујс’л – со желбите, само со желбите 

Ук’н – во желба на 

Ул’ва – улава  

Ул’з – влез  

Улѕ’ѕ – улав гледам; огнот силен  

Ули – моли; молам; прекини го 

Улил – влевам  
Улил – молел  
 

Улит – влеан  

Улиј – оплоди ја 

Ум – ум; во мене 

Уод – во од  

Ур – со мачнина 

Урани – подрани 

Уралу – на Урал 

Ур’д – во род 

Ус – усни-те, женски принцип 

Ут – утка  

Ути – отиде  

Утк – утка  

Уш – уште  

Ушј – влегол 

 

Ф 

Ф – љубов 

фучин – татко (на кинески јазик); оплодувач 

  

                                     Ц 

 

Црвеница - црвена нитка – тајна македонска  

                     словарница, (латиница), првиот 

                     сончев  зрак,  

 

                                   Ш 

Шт’ли – што ли 

Штили – заштити, (со молитва заштити), 

               посакува 
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