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Â Dziwne dÂ¼wieki wstrzasnÃªÂ³y Â¶wiatem - wywiad z Andrzejem StruskimÂ 
 
 Dziwne dÂ¼wiÃªki: - ocenaÂ  logicznej wartoÂ¶Ã¦i teorii Â naukowcÃ³w i pasjonatÃ³w.
  
 1. Cytat z artykuÂ³uÂ  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie
 
 "Profesor fizyki Uniwersytetu w Saskatchewan, Jean-Pierre St. Maurice w wywiadzie dla stacji CTV stwierdziÂ³; â€žÂ¿e
to, co sÂ³yszÂ± ludzie to haÂ³as elektromagnetyczny emitowany z zÃ³rz polarnych i pasÃ³w radiacyjnych Van
Allenaâ€•.
 
  - Gdyby takie stwierdzenie miaÂ³oby uzasadnione, wÃ³wczas sÂ³yszane obecnie dziwne dÂ¼wiÃªki powinny
wystÃªpowa systematycznie w przeszÂ³oÂ¶ci. ZarÃ³wno zorze polarne, (ktÃ³re pojawiajÂ± siÃª bardzo czÃªsto),
jak i pasy radiacyjne Van Allena, sÂ± staÂ³ymi elementami procesÃ³w fizycznych wystÃªpujÂ±cych na naszej
planecie. W tej ocenie brak jest logicznego odniesienia do czasu wystÃªpowania tych dÂ¼wiÃªkÃ³w. Obecne
ich tak czÃªsto zgÂ³aszane wystÃªpowanie, nie rÃ³wnowaÂ¿y zwiÃªkszonej iloÂ¶ci (lecz nie aÂ¿ w takim
stopniu) zÃ³rz polarnych, a pasy radiacyjne Van Allena byÂ³y i sÂ±. W stosunku do wskazania na zorze polarne
jako przyczynÃª wystÃªpowania tych dÂ¼wiÃªkÃ³w, to miejsca ich wystÃªpowania wcale nie sÂ± polarne. 
  
 
 2.Â Â Â Cytat z artykuÂ³uÂ Â 
http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecieÂ 
 
 "Geofizyk David Deming z Uniwersytetu w Oklahomie okreÂ¶liÂ³ ten fenomen, jako "szum". WedÂ³ug jego definicji
â€žjest to nieznanego pochodzenia dÂ¼wiÃªk sÂ³yszany w poszczegÃ³lnych lokalizacjach zamieszkaÂ³ych przez dwa
do dziesiÃªciu procent populacjiâ€•.
 
  - Takie stwierdzenie nie ma nic wspÃ³lnego z wyjaÂ¶nieniem stanu rzeczy dotyczÂ±cego wskazywanych
dÂ¼wiÃªkÃ³w. Jest ono unikiem, lub przeniesieniem ciÃªÂ¿aru gatunkowego sprawy w obszary bez wartoÂ¶ci
dla obecnie wystÃªpujÂ±cych zdarzeÃ±.
 
 
 "W swoim artykule w Journal of Scientific Exploration napisaÂ³, Â¿e â€žÂ¼rÃ³dÂ³a "szumu" mogÂ± pochodziÃ¦ z
transmisji telefonicznych i wojskowych stosowanych przez U.S. Navy w celach komunikacji z okrÃªtami podwodnymiâ€•.
 
  - Takie stwierdzenie jest ewidentnym unikiem, komunikacja wojskowa z okrÃªtami podwodnymi, ktÃ³rej efekty
wystÃªpujÂ± na lÂ±dzie, to jakaÂ¶ bajka.
 
 
 3.Â Â Â Cytat z artykuÂ³uÂ Â 
http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecieÂ 
 
 "WedÂ³ug NASA Ziemia generuje naturalnÂ± emisjÃª radiowÂ± i gdyby ludzie zamiast uszu mieli anteny to mogliby
usÂ³yszeÃ¦ caÂ³Â± gamÃª odgÂ³osÃ³w."
 
  - Z takiego stwierdzenia moÂ¿na przyjÂ±Ã¦ wniosek, Â¿e obecnie te osoby, ktÃ³re sÂ³yszÂ± dziwne
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dÂ¼wiÃªki, powinny niezwÂ³ocznie udaÃ¦ siÃª do lekarza w celu usuniÃªcia anten, ktÃ³re â€žmaja zamiast
uszuâ€•.
 
  Do tego siÃª odniÃ³sÂ³ w komentarzach Pio'76
 
 â€žDziwi mnie prÃ³ba wyjaÂ¶nienia zjawiska akustycznego, zjawiskami elektromagnetycznymi. Czyli, Â¿e niby nagle
szum radiowy bez urzÂ±dzenia przetwarzajÂ±cego go na drgania gazu staje siÃª sÂ³yszalny?
 
  - I sÂ³usznie, tylko Â¿e te dziwne dÂ¼wiÃªki nie powstajÂ± z przyczyny zjawisk elektromagnetycznych a
powstajÂ± z przyczyny zjawisk magnetycznych, ktÃ³re sÂ± zjawiskami naturalnymi i nie potrzebujÂ±
przetwornikÃ³wâ€•. 
 â€žWiÃªksza szansa jest na zobaczenie fal radiowych niÂ¿ na ich usÂ³yszenie.â€•
 
  - W samej rzeczy, ale musimy staÃ¦ siÃª robotami. 
  Â  4.Â Â Â  Cytat z artykuÂ³uÂ Â 
http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecieÂ 
 
  "Â WedÂ³ug sejsmologa Briana W. Stumpa z Uniwersytetu w Dallas rÃ³wnieÂ¿ trzÃªsienia ziemi mogÂ± wywoÂ³ywaÃ¦
takie fenomeny dÂ¼wiÃªkowe. Nie ma jednak korelacji miÃªdzy miejscami wystÃªpowania dÂ¼wiÃªkÃ³w a zjawiskami
sejsmicznymi."
 
  - JednakÂ¿e, jak do dzisiejszego dnia nikt nie powiÂ±zaÂ³ miejsca trzÃªsienia ziemi z tymi dÂ¼wiÃªkami, brak
tu logicznego powiÂ±zania miejsca i czasu.
 
 
 5.
 
 
 Zmianynaziemi.pl
 
 "ByÃ¦ moÂ¿e nasz ukÂ³ad planetarny znalazÂ³ siÃª we fragmencie przestrzeni w naszej galaktyce, ktÃ³ry wchodzi w
jakieÂ¶ interakcje z obiektami znajdujÂ±cymi siÃª w jego obrÃªbie. Wszystkie anomalie, jakich doÂ¶wiadczamy mogÂ±
byÃ¦ przyczynÂ± wÂ³Â±czenia siÃª tego dodatkowego czynnika."
 
  - W treÂ¶ci tej teorii, sÂ± logiczne odniesienia do miejsca i czasu, faktycznie nasz UkÂ³ad SÂ³oneczny,
znajduje siÃª obecnie w takim miejscu przestrzeni galaktyki, gdzie mogÂ± na ziemiÃª oddziaÂ³ywaÃ¦
szczegÃ³lne formy zarÃ³wno promieniowania, jak i magnetyzmu. Mimo to, oddziaÂ³ywanie zewnÃªtrzne
pÂ³ynÂ±ce z kosmosu jest maÂ³o prawdopodobne, ze wzglÃªdu na charakter wystÃªpowania tych
dÂ¼wiÃªkÃ³w. WystÃªpujÂ± one w rÃ³Â¿nych miejscach, lecz globalnie w stosunku do caÂ³ej planety sÂ± to
efekty akustyczne wystÃªpujÂ±ce punktowo. Przyczyna globalna (z kosmosu) jest formÂ± wpÂ³ywu, ktÃ³ry
powinien wywoÂ³ywaÃ¦ globalne efekty. 
 6.
 
   
 
  Â 
  a) WypowiadaÂ³ siÃª Cyprian GÂ±siorowski ze zmianynaziemi.pl Â a on mÃ³wi, Â¿e naukowcy twierdzÂ±, Â¿e te
dÂ¼wiÃªki mogÂ± pochodziÃ¦ z jÂ±dra ziemi,
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 - MogÂ±, tylko dlaczego teraz a nie caÂ³y miniony czas?
 
 poniÂ¿ej dodatkowa informacja nadesÂ³ana do portalu AS.com Cyprian GÂ±siorowski pisze :
 
 To ja siÃª wypowiadaÂ³em w Polsacie na temat dÂ¼wiÃªkÃ³w i teorii zmian w  jÂ±drze Ziemi. Oni to pociÃªli ja
mÃ³wiÂ³em im, Â¿e to jest teoria profesora z  AzerbejdÂ¿anu Khalilova i sam podnosiÂ³em watpliwoÂ¶Ã¦ co do
wyjasnieÃ±  naukowcÃ³w bo niby czemu kiedyÂ¶ pasy Van Allena nie brzmiaÂ³y a teraz  brzmiÂ±. UwaÂ¿am, Â¿e tutaj
odpowiedziÂ± jest teoria Dimitriewa czyli UkÂ³ad  SÂ³oneczny wlatuje w niespokojny obszar galaktyki i teraz po prostu 
zmieniÂ³y siÃª warunki zewnÃªtrzne. DoszedÂ³ nowy czynnik po prostu.
 
 
 b) potem mÃ³wiÂ  reporter PaweÂ³ NaruszewiczÂ 
 "Naukowcy ostroÂ¿nie wiÂ±Â¿Â± zjawisko z duÂ¿Â± aktywnoÂ¶ciÂ± sÂ³oÃ±ca, ktÃ³ra bombarduje ziemiÃª
czÂ±steczkami i energiÂ±."
   
  - AktywnoÂ¶Ã¦ sÂ³oÃ±ca jest cykliczna i wystÃªpuje bardzo czÃªsto, a dÂ¼wiÃªki obecnie, brak jest tu
logicznego odniesienia do czasu.
 
  Â HaÂ³as teÂ¿ mogÂ± powodowaÃ¦ przesuwajÂ±ce siÃª masy lodu.
 
  - DÂ¼wiÃªk posiada takÂ± cechÃª wÂ³asnÂ±, ktÃ³ra to zjawisko okreÂ¶la jako malejÂ±ce w trakcie oddalania
siÃª od jego Â¼rÃ³dÂ³a. Lodowce znajdujÂ± siÃª w duÂ¿ych odlegÂ³oÂ¶ciach od miejsc, gdzie te dÂ¼wiÃªki
byÂ³y sÂ³yszane. Brak logicznego odniesienia do miejsca.
  
 c) "W odrÃ³Â¿nieniu od zwykÂ³ych trzÃªsieÃ± ziemi bardzo trudno jest powiedzieÃ¦ skÂ±d one pochodzÂ± one nie
majÂ±, nie majÂ± takiego wyraÂ¼nie wyznaczonego, oznaczonego poczÂ±tku ani koÃ±ca" - mÃ³wi Wojciech DÃªbski
Dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk."
 
  - W stosunku do trzÃªsieÃ± ziemi, sÂ³yszane dÂ¼wiÃªki nie majÂ± Â¶cisÂ³ego powiÂ±zania miejsca i czasu.
 
 
 
  7. Wibi pisze:
 http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/
 
   Ta wypowiedÂ¼ odnosi siÃª do mojej teorii â€žPierwsze na Â¶wiecie peÂ³ne okreÂ¶lenie przyczyn dziwnych
dÂ¼wiÃªkÃ³wâ€• 
 â€žTylko poÂ³owa pokrywa siÃª z prawdÂ±. Co to jest â€žpÃªdzÂ±ca czÂ±steczka
 magnetycznaâ€• ? To nie czÂ±steczki pÃªdzÂ±, tylko to jest oddziaÂ³ywanieâ€•. â€žTo nie czÂ±steczki pÃªdzÂ±, tylko
to jest oddziaÂ³ywanieâ€•.
 
   - Brak jest tu peÂ³nego okreÂ¶lenia charakteru wskazywanego oddziaÂ³ywania.
 
  Co oddziaÂ³uje i w jaki sposÃ³b? OddziaÂ³ywanie nie istnieje samo z siebie, jak moÂ¿na siÃª domyÂ¶leÃ¦
chodzi tu o oddziaÂ³ywanie magnetyczne, ale czy na pewno, to wie tylko autor tego stwierdzenia. -Pytanie,
ktÃ³re zarazem jest stwierdzeniem; â€žCo to jest â€žpÃªdzÂ±ca czÂ±steczka
 magnetycznaâ€• ? To nie czÂ±steczki pÃªdzÂ±â€•.
 
   Rozumiem, Â¿e autor tego pytania â€“ stwierdzenia wie, co to sÂ± czÂ±steczki magnetyczne w innym
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przypadku nie mÃ³gÂ³by logicznie stwierdziÃ¦ â€žto nie czÂ±steczki pÃªdzÂ±â€•
 
  ReasumujÂ±c, jeÂ¿eli autorowi pod Nickiem â€žWibiâ€• chodzi o oddziaÂ³ywanie magnetyczne, to powinien
wiedzie i to tu przedstawi, Â¿e kaÂ¿de oddziaÂ³ywanie, (nie tylko magnetyczne) musi posiadac cechy fizyczne.
W zakres cech fizycznych wchodzi Â¼rÃ³dÂ³o â€“ jako przyczyna oddziaÂ³ywania i mechanizmy
â€žwykonawczeâ€• tego procesu fizycznego. Brak wskazania na te cechy eliminuje logiczny proces myÂ¶lenia
a przyczynÃª wystÃªpowania efektu jako nie realnÂ±.
 
  W mojej teorii opisaÂ³em Â¼rÃ³dÂ³o i sposÃ³b oddziaÂ³ywania strumieni magnetycznych, ktÃ³re wchodzÂ± w
skÂ³ad pola magnetycznego biegunÃ³w ziemi i wszelkich innych pÃ³l magnetycznych. To, Â¿e jeszcze nikt inny
tego nie opisaÂ³ wcale nie oznacza, Â¿e takowe nie istniejÂ±. W tym obszarze nauki istnieje biaÂ³a plama. Poza
tym kaÂ¿de moje stwierdzenie i kaÂ¿dÂ± mojÂ± teoriÃª jestem w stanie logicznie uzasadniÃ¦. A biaÂ³e plamy
nauki nie mogÂ± ich obaliÃ¦, chociaÂ¿by z przyczyny, Â¿e w obszarach biaÂ³ych plam brak jest danych, a bez
tych niczego nie moÂ¿na obalaÃ¦ ani tworzyÃ¦. Â 
 
 â€žTo nie samo pole magnetyczne powoduje te dÂ¼wiÃªki, tylko zaburzenia pola,
 a dokÂ³adniej zwiÂ±zane jest to z burzami magnetycznymi i rozbÂ³yskamiâ€•.
 
  - Takie stwierdzenie posiada brak logicznych odniesieÃ± do miejsca i czasu.                            Â                            
                Â              http://www.ipl.fora.pl/karczma,15/dziwne-dzwieki-na-calej-planecie,5395.htmlÂ              IPL_Kerk
Fortetze             Rycerz                                                         "ja pierdole" za przeproszeniem tak rzeknÃª, to   juÂ¿ siÃª
znaleÂ¼li jacyÂ¶ "naÃ³kowcy" do wypisywania tabunÃ³w   bzdur?????? To koniec, po prostu jesteÂ¶my zgubieni, czas
umieraÃ¦ i przestaÃ¦   juÂ¿ nawet pisaÃ¦ w komentarzach pod takimi artykuÂ³ami.
             
                                                                                                     Cytat:                                                                                
                                    W     fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadajÂ±cego     wÂ³asnÂ±
grawitacjÃª, wystÃªpujÂ± bieguny magnetyczne,                                                                                                      
             Pierwszy raz sÂ³yszÃª, widocznie mnie kÂ³adli do gÂ³owy fizykÃª zakÂ³amanÂ± -   komuniostyczno -
syjonistyczno - Â¿ydowskÂ± propagandÃª, gdyÂ¿ wmÃ³wiono mi, Â¿e   elektromagnetyzm wspÃ³Â³czeÂ¶nie nijakÂ±
teoriÂ± nie udaÂ³o siÃª poÂ³Â±czyÃ¦ z   grawitacjÂ±. A tu proszÃª! No no trzeba bÃªdzie siÃªgnÂ±Ã¦ do
podrÃªcznikÃ³w. Oj   opuÂ¶ciÂ³em siÃª bardzo
             
                          Nie wracaj do podrÃªcznikÃ³w, szkoda   twojego czasu â€žnie naÃ³kowcuâ€•, tam nie znajdziesz
takiego jak piszesz   wyjaÂ¶nienia, nauka posiada w tym obszarze oddziaÂ³ywaÃ± fizycznych, biaÂ³Â±   plamÃª.
             
                          Sprawa do czego siÃª odnosisz to   moja teoria i jak sÂ±dzÃª mam prawo do tworzenia teorii.
Krytyka i ocena jest   zawsze niezbÃªdna, by teoria przerodziÂ³a siÃª w definicjÃª. Lecz by zaistniaÂ³a   krytyka,
musi by wskazane uzasadnione odniesienie. ZÂ³oÂ¶liwe puste sÂ³owa to   nie Â¿adna chluba a juÂ¿ na pewno
nie krytyka.
             
                                                                                                                               Cytat:                                                      
                                                              Te     niewyobraÂ¿alnie maÂ³ej wielkoÂ¶ci jednostki â€“ czÂ±stki magnetyczne,
tworzÂ±     pola magnetyczne zarÃ³wno wokÃ³Â³ najmniejszych formacji fizycznych, czÂ±stek     ciemnej materii,
ktÃ³rych wielkoÂ¶Ã¦ jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak     i wokÃ³Â³ najwiÃªkszych formacji w postaci galaktyk.     
                                                                                                
             Normalnie jak to czytam to robiÃª balona z gumy do rzucia ktÃ³ry po chwili pÃªka   i oblepia mi caÂ³Â± gÃªbÃª
tym Â¶wiÃ±stwem. Ja pierdzielÃª, to juÂ¿ odkryto czÂ±stki   magnetyczne???? TWORZÂ¡CE POLE MAGNETYCZNE
wokÃ³Â³ czÂ±stek ciemnej   materiiiii???? - Cholerna guma nie chce siÃª odlepiÃ¦.
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                          Z gumÂ± do Â¿ucia naleÂ¿y uwaÂ¿ac, bo   balon moÂ¿e zakryc wiÃªcej niÂ¿ caÂ³Â± gÃªbÃª.
             
                          ProponujÃª najpierw byÂ¶ zorientowaÂ³   siÃª co to jest ciemna materia a nastÃªpnie
pomyÂ¶laÂ³, w jaki sposÃ³b sÂ±   powiazane pomiÃªdzy sobÂ± jej formy konstrukcyjne. CzyÃ± to wtedy, gdy
nie   bÃªdziesz robiÂ³ balonÃ³w, bo moÂ¿esz zrobiÃ¦ z siebie.
             
                                                                                                                  Cytat:                                                                   
                                                 "NiejednorodnoÂ¶Ã¦     krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"                            
                                                            
             Hmmm brzmi to naprawdÃª pseudonaukowo, ja osobiÂ¶cie po tylu latach nauki nie   sÂ³yszaÂ³em o
"niejednorodnoÂ¶ci krystalicznej" to nawet jedno   zaprzecza drugiemu.
             
                          Rozumiem, Â¿e wedÂ³ug stanu twojej   wiedzy caÂ³a materia wszechÂ¶wiata jest zbudowana w
postaci formy jednorodnej   krystalicznoÂ¶ci. Inaczej mÃ³wiÂ±c wszystko jest proporcjonalne w stosunku do  
siebie i posiada peÂ³na harmoniÃª. Ciekawe, jeÂ¿eli masz racjÃª to powinny zniknÂ±c   konflikty.
             
                                                                                                                               Cytat:                                                      
                                                              WystÃªpowanie     takich dÂ¼wiÃªkÃ³w Â¶wiadczy o wystÃªpowaniu
powaÂ¿nych zmian w poÂ³oÂ¿eniu bieguna     magnetycznego.                                                                                         
            
             OMG jednak bÃªdzie niedÂ³ugo to przemagnesowanie, radzÃª zaczÂ±Ã¦ budowaÃ¦ prywatne   schrony jeÂ¶li
ktoÂ¶ jeszcze nie uwierzyÂ³ w te doniesienia z neta.                              Â  b)Â IPL_Rikard WysÂ³any: Wto 23:20, 20
Mar 2012Â Â 
  Co do czÃªÂ¶ci o powiÂ±zaniu grawitacji z elektromagnetyzmem - dafuq?! MuszÃª dostaÃ¦ namiaru na dilera tego
goÂ¶cia...
 
  Z twoich wypowiedzi mogÃª domniemaÃ¦, Â¿e juÂ¿ wczeÂ¶niej poszukiwaÂ³eÂ¶ dilerÃ³w. 
 CzÂ±steczkowa natura magnetyzmu? CoÂ¶ chyba przedobrzyli. I to bardzo.
 
  JeÂ¿eli juÂ¿ to nie â€žprzedobrzyli, tylko przedobrzyÂ³â€•, te wszystkie teorie sÂ± moje jako jednego
czÂ³owieka a wiÃªc wskazana jest liczba pojedyncza. Nauka jeszcze tej sprawy nie zbadaÂ³a a Ty juÂ¿
wyÂ¶miewasz, musisz posiadac wyjÂ±tkowe atuty do tematu. Pole magnetyczne teÂ¿ z czegoÂ¶ musi by
zbudowane. Nie bÃªdzie wiÂ±zaÂ³o ani przyciÂ±gaÂ³o niczym (samÂ± definicja o istnieniu pola magnetycznego
nie zwiÂ±Â¿e), musi dysponowac jakÂ±Â¶ konstrukcjÂ± Â³Â±czÂ±cÂ±, z czepiajÂ±cÂ±, lub instrumentem,
ktÃ³ry to pole zbuduje w zakresie struktury wiÂ±Â¿Â±cej. Musi rÃ³wnieÂ¿ by identycznie dziaÂ³ajÂ±ce w
zakresie rÃ³Â¿nych wielkoÂ¶ci pÃ³l magnetycznych. Tak samo musi byÃ¦ zbudowane np. dla elektronu, jak i dla
planety, gdzie wielkoÂ¶ci sÂ± skrajnie rÃ³Â¿ne.
 
  Dlaczego miaÂ³oby byÃ¦ inne dla pÃ³l wiÂ±Â¿Â±cych skÂ³adowe w budowie ciemnej materii?
 
  Logicznie oceniajÂ±c sprawÃª, jeÂ¿eli powinno byÃ¦ identycznie dziaÂ³ace dla rÃ³Â¿nej wielkoÂ¶ci form
matrialnych, to musi posiadac wspÃ³lne cechy fizyczne. Tu naleÂ¿y zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e wszystkie pola
magnetyczne posiadajÂ± identyczny instrument wzajemnegoÂ  zwiÂ±zywania. PrzyjÂ±Â³em, Â¿e sÂ± to
niesÂ³ychanie zagÃªszczone, kuliste czÂ±stki, ktÃ³re krÂ±Â¿Â± we wszelkich polach magnetycznych. Nie sÂ±
widoczne z tej przyczyny, Â¿e muszÂ± byÃ¦ odpowiednio maÂ³e by dziaÂ³aÂ³y w polach typu, pole
magnetyczne w skali wielkoÂ¶ci frakcji skÂ³adowych ciemnej materii.
 
  W konstrukcji duÂ¿ych pÃ³l magnetycznych jest ich duÂ¿a iloÂ¶c i poruszajÂ± siÃª w postaci strumieni.
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  Â 
 Co do "NiejednorodnoÂ¶Ã¦ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety" - to akurat zdanie ma sens                     
ChociaÂ¿ niekoniecznie w odniesieniu do materii ogÃ³Â³em. Np strukturÃª mineraÂ³Ã³w moÂ¿na podzieliÃ¦ na takÂ±,
gdzie krysztaÂ³y sÂ± jednakowe, jak i wrÃªcz przeciwnie   Ale zdanie powinni zdecydowanie przebudowaÃ¦.
 
  "NiejednorodnoÂ¶Ã¦ krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"
 
  Zdanie dotyczy materii planety, jest wiÃªc caÂ³kowicie uzasadnione i co tu przebudowywaÃ¦?
 
  
 A co do zmiany poÂ³oÂ¿enia biegunÃ³w magnetycznych - zdarzaÂ³o siÃª i jakoÂ¶ Â¿ycie nadal istnieje. WiÃªc nie
widzÃª powodÃ³w, by siÃª tym przejmowaÃ¦.
 
  Jestem za. Â  Â©Â Struski Andrzej de Merowing. 13.03.2012r. Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one.Â Kopiowanie,
rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstuÂ oraz podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w. 
 Ostatnia edycja 22.03.2012r. 
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