13,5-14 млрд. г.

г.пр.Хр.

Началният стадий на оформянето на Слънцето
5,3 млрд. г.

Според съвременните научни представи, звездите възникват при гравитационно свиване на
газово-прахов облак, съдържащ предимно водород. Това свиване предизвиква повишаване на
налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича протозвезда и
е началният стадий от живота на звездата. Това свиване предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената конденза

4,6 млрд. г.

Когато налягането и температурата в недрата на протозвездата се повишат, тогава започват
термоядрени реакции на синтез, който превръща водорода в хелий. След като гравитационните
сили се уравновесят и свиването спре, тогава учените казват, че се е родила звезда.
По този начин е възникнало и нашето Слънце преди около 4,6 млрд. години. Това свиване предизвиква повишаване на налягането и температура

пр.Хр.

Образуването на Слънцето
пр.Хр.

По това време /преди 4,6 млрд.г./ към Слънцето приближавала планета с размери подобни на нашата звезда.
Приближаването на двете тела едно към друго, предизвикало едно от най-големите размествания на слънчева маса.
Една необятна по обем порция се откъснала от Слънцето и била привлечена от необитаемата планета, като оставяла
след себе си дълга "диря" от слънчева маса. От тази "диря" се зародили планетите в нашата система.
С течение на времето се създали метеори с различна големина, които след време се сипели върху новосъздадените
планети. Благодарение на това, обемът им постепенно нараствал.
Другото интересно е, че отделената от Слънцето маса се сблъскала с огромната планета и от нея се отделило
огромно количество скални късове.

Това свиване предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича протозвезда и е начал
Образуването на Луната около Земаята
3,8 млрд. г.

пр.Хр.

В началото Земята имала няколко малки луни. Преди 3,8 млрд.г, друга голяма звезда приближила към нея.
Тогава една от луните паднала върху планетата ни, като буквално изровила огромно количество вряща маса, която
се отделила от Земята и застанала в орбита около нея. Така се родила позната ни Луна. В днешно време учените
са установили, че тя играе ролята на стабилизатор за планетата ни, защото не позволява на Земята да променя
посоката си на въртене спрямо своята ос. И така, в течение на милиони години, стабилизирането и забавянето
на въртенето на Земята около оста й вече предразполагали на планетата ни да има живот. Това свиване предизвиква повишаване на налягането и те

Луната придобива сегашните си размери
1,5 млрд. г.

пр.Хр.

Преди 1,5 млрд.г., Земята имала около 2/3 от сегашния си размер. Луната притежавала почти
сегашната си големина и маса. Земята притеглила от Луната малката газова атмосфера, която тя
в началото притежавала.Това свиване предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича п

Може да се каже, че с течение на времето атмосферата се стабилизирала и се охладила в достатъчна степен, за да започнат
първите дъждове върху врящата повърхност на Земята. В течение на милиони години, нашата планета осъмвала обвита от
водни пари. На тази й възраст, слънчевите лъчи едва ли са достигали до нея. В следващите периоди имало потоци от лава,
които по-късно се преобразували в утайки и наслоения. От тях се образувал първичният океан.ане предизвиква повишаване на налягането и темпер

Първата биологична форма на живот, която възникнала на Земята, били морските водорасли..,
последвани от други растителни формиане предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нари

Микроорганизмите, които са в основата на нашата еволюция, са дошли чрез метеори, които се сблъскали с Земята... Спомни си, онова,
което ти казах, че благодарение на приближаването на една планета от Слънцето се отделила голяма порция слънчева маса. Т
огава уточних, че това "парче" било привлечено от голямата планета и се ударило в нея. При удара се отделила скална маса..,
а в нея имало микроорганизми. Тези парчета раздробен масив пътували в пространството и попадали на планетите като метеори.
От всички планети в нашата система, единствено на Земята се зародил животът.., заради подходящите условия... Така че, микроорганизмите
присъстват на тази планета от повече от 4 млрд.години. Те са всъщност първата форма на живот.. не предизвиква повишаване на налягането и темпер

Появата на първият океан и първият контитент
1,0 млрд. г.

И така, преди около 1 млрд.г. земната кора прогресивно но твърде бавно се охлаждала благодарение на обилните
валежи. Появил се първият океан. С течение на времето много лава се изляла в океана. От нея се образувал
първият континент, който изплувал много по-късно от единния океан.не предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получен

950 млн. г.

Учените казват, че преди около 950 млн.години на Земята имало само един огромен континент. Кората му била
нестабилна - лава и вулканични минерали, които изригвали от големите дълбочини на океана. После лавата се
наслоявала както върху континента, така и по дъното на океана. Така земната маса толкова нараснала,
че покрила 10 % от повърхността на кълбото...не предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се н

пр.Хр.

10 % от земното кълбо се покрива със земна маса
пр.Хр.

Стабилизиране на земната кора
850 млн.
г.
пр.Хр.

800 млн. г.

пр.Хр.

Преди 850 млн.г. станало първичното стабилизиране на земната кора. По-голяма част от тежките метали били
притеглени към ядрото на кълбото. По пътя на охлаждането, кората спряла да потъва. Със затихването на
вулканичната и земетръсна активност, атмосферата започнала много бавно да се пречиства. Магнитно поле з
апочнало отчасти да функционира... Така изминали 50 млн.годинине предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената

Преди 800 млн.год. започнала ерата на Земята, когато в единствения континент е започнало да се появяват пукнатини. В основата на тези пукнатини
стои движението на литосферните плочи. Земната повърхност се състои от няколко основни плочи, които носят океаните и континентите.
Те носели и първичния океан и единствения континент през този период. Литосферните плочи се движат постоянно по земното кълбо и никога
не спират своето движение. В днешни дни е установено, че тези плочи се движат с няколко сантиметра на година. Явлението е известно като
тектоника на литосферните плочи и точно те придават различния облик на планетата. И така, благодарение на движението на литосферните плочи,
единственият континент започнал да се пропуква. Не мога да ти кажа кой континент се е отделил първи, защото панорамата тогава е била много
различна от днес... Така че литосферните плочи буквално разцепили единствения континент. Разделянето на този континент довело до климатични
различия на Земята. Така минали над 100 млн.години. През този период започнало обособяването на различните континенти... През този период започн

Подходяща среда за развитието на организми
700 млн. г.

пр.Хр.

Преди около 700 млн.години Земята вече била готова за живот. Възникнали първите морета, различни островни
групи, водни ръкави, протоци, заливи, фиорди, които били с по-постоянен климат. А това вече предразполагало
развитието на различните видове организми по Земята.не предизвиква повишаване на налягането и температурата в него. Получената конденз

20 млн. г.

пр.Хр.

Всичко започнало преди 20 млн.години. Тогава по Земята властвали едни от последните
изчезващи видове динозаври на планетата. В този период на обновление или на Ставане
за новите видове подвижни организми, се случило нещо уникално, нещо, което няма
познат аналог до днес като събитие.
По това време Великите Човеци преценили /не знам по какви критерии/, че е време да
създадат вида, който днешните учени наричат Хомо сапиенс.
Но този опит се оказва неуспешен.

овишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича протозве
Преди около 17 милиона години Великите Човеци създали енергийните пирамиди на Земята.
Чрез тях започнала еволюцията на хората или, както го наричам, процесът на Ставането за нас..

овишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича протозве
За около 10 000 години първите трансформации били факт - развитието на палеца, тенденцията
към по-изправена походка, грижата и контактът между маймуните, както и разбиращият
поглед, били първите предпоставки за социум. До края на ледниковия период вече имало
група от странни за времето си примати, които използвали пръчката и камъка за доказване
на надмощие в стадото. Когато ледовете заотстъпвали на север, по континентите започнала
появата на растителност.

овишаване на налягането и температурата в него. Получената кондензация се нарича протозве
Минали още 1,5 млн.години. През това време потомците на двете стада ходели вече леко изправени,
черепите им започнали бавно, много бавно, да се променят. Умението да си служат с палеца развивало
мускулите на ръката. По онова време приматите вече усещали разликата между себе си и другите
маймуни. Владеенето на пръчката и камъка било едно от най-страшните оръжия за противниците им.
След като условията станали благоприятни на другите континенти и растителността възвърнала
модела живот, Великите Човеци направили още три енергийни пирамиди за развитието на приматите.
Едната пирамида била в Европа, по-точно в земите на днешна Франция. Втората била в Южната част
на Азия, а третата енергийна пирамида била сътворена в земите на днешен Кавказ. Така на Земята б
или създадени общо пет енергийни пирамиди, които спомогнали за еволюционното развитие на п
риматите. След малко ще разбереш и кога е започнала Промяната човекоподобно-човек и температурата

2 000

г.пр.Хр.

Годината - 15 млн.пр.н.е., - продължи Румен - е повратна точка за прогресивното начало на
човекоподобните представители. Този вид - изправени ходещи двуноги, съществувал до 13 млн.г.пр.н.е.,
когато вече черепът им започнал да се уголемява, а с това се увеличавал и мозъкът им.
Увеличаването на мозъка направило възможно по-висшата енергия на мисълта да се развива в него.
Това била важна стъпка, защото структурата на мисълта била онази огромна промяна, която довела
приматите до нас хората. След създаването на предпоставки за развитието на енергията на мисълта
в човекоподобните маймуни, Великите Човеци променили информационните структури в пирамидите,
като прибавили мисловни енергийни комплекси. В тези мисловни комплекси съществували програми
за това как да се направи каменно сечиво, как да се използва въртеливото движение на ръцете, за
групово нападение или отбрана, за търсене на подслон, за поставяне на знаци за ориентир и много други.
Периодът за развитие на началния мисловен процес при изправените човекоподобни бил до
1,5 млн.г.пр.н.е. Този вид човекоподобни е наречен от учените Homo habilis или "умеещ човек".
"Умеещият човек" е предхождащата форма на Homo sapiens /мислещия човек/ и температурата в него. П

Великите Човеци забелязали промените и осъзнали, че първобитните хора живеят съвместно,
даже започнали да образуват отделни групи и общности. Това бил мигът, в който Великите Човеци
разбрали, че от този момент хората ще вървят сами по своя път на развитие.
Тогава именно те премахнали енергийните пирамиди от Земята, защото процесът на Ставането
за модела ЧОВЕК вече бил започнал. Времето, когато махнали енергийните пирамиди от Земята,
било около 1 млн.г.пр.н.е. За този период нямам какво да добавя, освен това, че отделните групи
примати се справяли перфектно с предизвикателствата пред себе си. Започвал нов процес за тях,
в който тепърва щели да влагат компонента "мисъл" в отношенията помежду си.
Развила се телепатичната комуникация между тях, но в много слаба форма. Минали стотици години,
преди активираните им съзнания да започнат да улавят вълната на мисълта и интуицията.
Говорима реч или някакви говорни заложби не е имало тогава при тях.и температурата в него. Получена

50 000

г.пр.Хр.

Имало е такова голямо преселение преди повече от 700 хил.г.пр.н.е. Причината е в климатичните
промени на континента Африка. Това принудило развиващия се вид Хомо сапиенс да напусне земите си.
Животът тогава бил много тежък - храната била в недостиг, суровите условия изисквали непосилни за
бъдещите хора усилия, за да оцелее техният вид. По-голямата част от тях започнали преселение
по други по-благоприятни места по Земята. Така след тежки премеждия и много трудности,
преселниците от Африка населили средна Европа, области около Персийския залив и стигнали почти
до територията на днешна Индия. Те носели в себе си бъдещия ген на човечеството, ген, който бил в
своя ембрионален зародиш, ген, който предопределил развитието на разумни същества на планетата ни.
Не по-малко интересна е и историята за първите емоционални изблици у тях температурата в него. Полу

Достигаме до 50-40 хил.г.пр.н.е., когато вече на Земята съществува Хомо сапиенс. Великите Човеци дошли
отново през 38,2 хил.г.пр.н.е. Те започнали обучението на племената по различните континенти.
След контакта си с Великите Човеци, по Земята се образувала общност от хора, която наброявала
близо 1000 души. Те и поколенията след тях придобили познанията и способностите на Великите Човеци.
Затова ги наричам Премъдри.
Точно за тях са и думите на Исус в "Евангелие от Юда": "това е великото и свято поколение",
което "не е сега в земното царство".емпературата в него. Получената кондензация се нарича прото

СТРАНИЦАТА Е В
ПРОЦЕС НА ПОПЪЛВАНЕ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ДОБАВИТЕ
ДАТИ, МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ГИ
КАТО КОМЕНТАР В ТЕМАТА
НА ХРОНОЛОГИЯТА

40 000

г.пр.Хр.

35 000

г.пр.Хр.

30 000

г.пр.Хр.

2 000
25
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СТРАНИЦАТА Е В
ПРОЦЕС НА ПОПЪЛВАНЕ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ДОБАВИТЕ
ДАТИ, МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ГИ
КАТО КОМЕНТАР В ТЕМАТА
НА ХРОНОЛОГИЯТА

1 000
20
000

г.пр.Хр.

~17000-15000 г.пр.Хр.

Времето на Баорг

Баорг е човекът, който е открил млечно-зеления път. Той е живял в оня 2000 годишен
период /17000-15000 г.пр.н.е./, когато по Земята е нямало никакво насилие между
хората… .
Всички Премъдри след него, които са следвали неговото знание, са получавали
дара Господен. Последните девет Премъдри Човека от Балканите също са имали
този дар… все пак са следвали знанието и пътя на Баорг.
/10 Премъдри/

15 000

г.пр.Хр.

В периода от 15000-12200 г.пр.н.е., вай-гите и дро-идите създават много мегалитни
градове, повечето от които сега се намират под водата....

~ 15 000 г.пр.Хр.
През въпросната година /15 000 г.пр.н.е./
дошло само едно каре или 48 единици от техния вид,
които били нещо като разузнавателен отряд,
търсещ планета с газова обвивка, на която да е
започнал процесът на Ставането.

~ 12 600 г.пр.Хр.
властващият вид на Земята бил на вайгите и дроидите.

~ 12 600 - 12 400 г.пр.Хр.
Едва когато войната била в разгара си, носещите
познанието за Атмана се обединили и създали
общността наречена днес - атланти.

~ 12 000 г.пр.Хр.
Нечувани суши започнали около 12 000 г.пр.н.е.,
следвани от могъщи природни стихии. Създаденото
от вайгите и дроидите било обречено на гибел..

10 000

г.пр.Хр.

~10 000-8 200 г.пр.Хр.

10 000

Времето на Бал

г.пр.Хр.

Бал, всъщност, е съкратеното име на един от последните девет
Премъдри Човека от Балканите, носещ в себе си Знанието и
Силата на Господ.
през 9653-4 г.пр.н.е. Вай-гите създават огромно земетресение,
което разцепва границите между два водни басейна
е станало първото скъсване /Средиземно море и езерото/ и така се „ражда” нашето
на сушата между двата
Черно море. След това уточних, че един от Премъдрите
водни басейна насочил метеорит към острова на вай-гите и това е бил
Средиземно море и езерото. техният край. /В темата „Кибела – хипотези” поясних, че този
Премъдър Човек се е казвал Бал./

9654 г.пр.Хр.

~ 9 480 г.пр.Хр.
След като се установили по земите на Сахара /около 9 480 г.пр.н.е./,
носещите истината за всичко Ставащо, започнали много бавно да
предават познанието на другите племена от континента.
След няколкостотин години те напреднали в усъвършенстването на
занаятите и уменията и постепенно започнали да ги предават на
почти всички племена от Африка

30°

Езерото
/Черно море/

40°
Егейско
море

9 000

г.пр.Хр.

Стигнахме до последните деветима Премъдри Човека на Балканите. С
лед създаването на пирамидалните конструкции по повърхността на Земята,
които унищожават агресивната групова мисъл, двама от Премъдрите тръгват
с част от оцелелите след потопа хора към Африка и Европа и се установяват
там...
Образуването на пустинята Сахара принуждава общностите от Африка
постепенно да се изтеглят към Египет.
Другите хора от Европа, към 5600-5400 г.пр.н.е. започнали да се преселват
по земите на Балканския полуостров...

~ 8 200 г.пр.Хр.
Премъдрите напускат
земята

8 659 г.пр.Хр.

!

Годината е 8659 пр.н.е. Тогава се проявява СЪЗНАНИЕТО на Саклас на Земята,
чрез оформените човеци Адам и Ева. Тяхното поколение хора нямат нищо общо
с Премъдрите, нито с хората, живеещи тогава около тях.”

2 000
8

г.пр.Хр.

~8 000- 6 000 г.пр.Хр.
Епохата на Неолита /според Румен/

1 000
7

г.пр.Хр.

~7 000- 6 000 г.пр.Хр.
Епохата на Халколита

6 000

г.пр.Хр.

СТРАНИЦАТА Е В
ПРОЦЕС НА ПОПЪЛВАНЕ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ДОБАВИТЕ
ДАТИ, МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ГИ
КАТО КОМЕНТАР В ТЕМАТА
НА ХРОНОЛОГИЯТА

!

5 600 г.пр.Хр.

5 000

г.пр.Хр.

след Черноморския потоп /5600 г.пр.н.е./ хората от Балканите се пръскат,
тогава лесно можем да разберем кой е народът, който се е заселил
по земите на днешна Сирия, Палестина и Ливан. Всъщност, това е
т.нар. Ханаанска цивилизация.

5 000

г.пр.Хр.

5 000 г.пр.Хр.

Във Варненския некропол е
открито обработено злато датирано 5 000 г.пр.Хр.
Плочицата от с. Градешница /Врачанско/ - 5хил.г.пр.н.е.

4 000

г.пр.Хр.

5 000 г.пр.Хр.
Плочицата от с.Караново /Новозагорско/ – 4хил.г.пр.н.е.

3 200 г.пр. Хр. Заселването на земите на днешен Египет

2 000
3

г.пр.Хр.

!

Около 3200 г.пр.н.е. има ново преселение на хора от Балканите, които отново отиват
към Нил, но вече това е народа на Тир, а неговия син Египт основава първото Египетско царство.
По същото време хетейците се заселват в Анатолия. Херодот казва, че „
те са дошли от север…”, а на север са Балканите.редизвиква повишаване на налягането и темпер

~ 3 000 г.пр.Хр.
Учените казват, че първото Египетско царство е
било около 3 хил.г.пр.н.е. Съм

~ 2 800 г.пр.Хр. Раждането на Ташкан Ал-Бин
Около 2 800 г.пр.н.е. в земите на днешна Сирия, в област близо до
Средиземно море, се родило момче. Родителите му били търговци на добитък,
добри и честни хора. Те нарекли сина си Ташкан Ал-Бин.

~ 3 000 г.пр.Хр.
Ной и синовете му са живели на Земята около 3000
г.пр.н.е. Знае се, че от Сем са произлезли 25 племена. .

1 000
2

г.пр.Хр.

~ 1 240 г.пр.Хр. Мойсей като жрец в Гиза
Годината е около 1240 пр.н.е., мястото е Египет. “”
“Аз съм твой Бог, ще те избавя от мъката и болката.
Ти ще поведеш народа ми, който ще властва над з
емята и хората. Този народ ще бъде вечно в паметта
на човеците и ще яде от плодовете, които Аз му давам"..

1 300 г.пр.Хр.
Времето на Орфей

~ 1 100 г.пр.Хр. Коренът на Гърците
Знаете, че коренът на гърците тръгва от едно
беотийско племе, което идва на Балканите
около 11 в.пр.Хр.

1 000

г.пр.Хр.

~ 800 г.пр.Хр.
беотийското племе е колонизирало част от
Южна Италия? Ами през 8 в.пр.н.е.!!!

484 -425 г.пр.Хр.
Времето на Херодот

Източник: Уикипедия

17 април, 6 г.пр.Хр.

37 -100 сл.Хр.

Исус Христос е роден

Времето на Йосиф Флавий

Източник: Уикипедия

