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Pierwsze na swiecie pelne wyjasnienie zrodla dziwnych dzwiekow. Â  NA CALYM SWIECIE DZIWNE DZWIEKI Â  
Portal Losy ziemi, przytacza informacje o dziwnych dzwiekach, jakie sa slyszane w roznych miejscach na ziemi. W
slowach â€žW wielu miejscach na swiecie pojawiaja sie dziwne dzwieki, ktore maja podobna czestotliwosc i
modulacjeâ€•.
 
 
  Â 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  http://www.youtube.com/watch?v=XjQcEP_Y72o&feature=player_embeddedÂ 
 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=YqsGBEk_Uy8&feature=player_embeddedÂ 
 
  
 Zrodla linkowÂ Â 
http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/#more-9003 
 Podobne dzwieki mozna uslyszec w trakcie pracy rezonatora magnetycznego ( badanie za pomoca rezonansu
magnetycznego ). Roznica jaka mozna uslyszec, pomiedzy wystepujacymi w roznych miejscach dzwiekami, wynika z
fizycznego charakteru srodowiska, z ktorego sa one emitowane. Bez watpienia, sa to dzwieki emitowane przez pola
magnetyczne istniejace w srodowisku kazdej, zageszczonej materii. Niezaleznie od tego, czy jest to materia stala w
postaci skal, czy jest to ciecz lub gaz, kazde srodowisko fizyczne posiada zbiory wlasnych pol magnetycznych. W
fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadajacego wlasna grawitacje, wystepuja bieguny
magnetyczne, ktore synchronizuja jego polozenie w hierarchii grawitacyjnej wszechswiata.
 
 
  Ustalenie takiej pozycji nie oznacza, ze sa wykluczone zmiany w polozeniu biegunow magnetycznych. Tu nalezy
nadmieni, ze bieguny magnetyczne z natury nie posiadaja charakteru stabilnego posadowienia w stosunku do wlasnego
zbioru materii. Kazdy znaczacy ruch bieguna magnetycznego wiaze sie z gwaltowna ingerencja w otaczajace go pola
magnetyczne materii. Jak napisalem w artykulach dotyczacych budowy wszechswiata, strumien magnetyczny jest
zbiorem mikro czastek przypisanych kazdej formie fizycznej materii. Te niewyobrazalnie malej wielkosci jednostki â€“
czastki magnetyczne, tworza pola magnetyczne zarowno wokol najmniejszych formacji fizycznych, czastek ciemnej
materii, ktorych wielkosc jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak i wokol najwiekszych formacji w postaci galaktyk. W
miejscach zageszczenia materii, (planeta jest przykladem duzego zageszczenia materii), wystepuja strumienie
magnetyczne, ktore rodza sie z czastek magnetycznych wyrzucanych przez mocno sciskane formacje materialne. Takie
strumienie w efekcie tworza os biegunowa calego zbioru materii w naszym przypadku planety.
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  Powracajac do wystepujacych obecnie dziwnych dzwiekow, mozna stwierdzic, ze przemieszczajacy sie biegun
magnetyczny, to nic innego, jak przemieszczajacy sie w przestrzeni pol magnetycznych materii potezny strumien
pedzacych czastek magnetycznych. Niejednorodnosc krystaliczna w budowie fizycznej materii planety, przyczynia sie
do wystepowania indywidualnego charakteru dzwieku w kazdym miejscu na ziemi. Pomimo roznorodnosci dzwieku,
(ktory jak napisalem zalezy od rodzaju materii w danym miejscu) sa one do siebie bardzo podobne. To podobienstwo
wynika z natury samej przyczyny tych dzwiekow, czyli z ingerencji strumienia magnetycznego istniejacego w osi
biegunowej w nowy obszar materii penetrowanej przez przemieszczajacy sie biegun magnetyczny, ktorego cechy
fizyczne zawsze sa identyczne z wyjatkiem natezenia â€“ cechy wlasnej dla kazdego zbioru materii. Ta identycznosc
cech fizycznych kazdego strumienia magnetycznego, jest zrodlem tak podobnych do siebie, specyficznych dzwiekow.
 
 
  Wystepowanie takich dzwiekow swiadczy o wystepowaniu powaznych zmian w polozeniu bieguna magnetycznego. To,
ze obecnie takie dzwieki wystepuja dowodzi, ze nasza planeta jest w okresie powaznych zmian w polozeniu bieguna
magnetycznego. Zmian, jakie od tysiacleci nie wystapily a to z kolei moze swiadczyc o prawdopodobienstwie nastania
duzych przeobrazen w caloksztalcie zycia fizycznego na planecie ziemi.
 
 
 Informacja od autora artykulu-Â  Jesli dotra do mnieÂ  pytania lub jakies watpliwosci w stosunku do tematu wyjasnie je
w kolejnym artykule
 
 
  Â©Â Struski Andrzej de Merowing.                           Â 11.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrzezone.Â Kopiowanie,
rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstuÂ oraz podaniem linku do orginalnej strony autorow.
 
 
  ---- >Â Â Dziwne dzwieki wstrzasnely swiatem - wywiad z Andrzejem StruskimÂ 
  ---- >Â Â Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz1
  ---- >Â Â Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz2
  ---- >Â Â Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3
  ---- >Â Â Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych
dzwiekow. Â  
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