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Teoria grawitacji -Andrzeja Struskiego potwierdzona przypadkowym doswiadczeniem w kosmosie z
zastosowaniem zwykÂ³ej nakretki.Â

cyt. Â 25 czerwca 1985 roku na orbitalnej stacji Salut 7Â WÂ³adimir DÂ¿anibekow. przyjmowaÂ³ Â³adunek
dostarczony z Ziemi. Pojazd kosmiczny Progress,Â ktÃ³rym dostarczano rzeczy na stacjÃª kosmicznÂ±, posiadaÂ³
bardzo proste mocowania Â³adunku. SÂ± to powszechnie znane i niezawodne "motylki", bardzo czÃªsto uÂ¿ywane w
warsztatach na caÂ³ym Â¶wiecie. Podczas rozÂ³adunku Â¯ynibiegow posÂ³uÂ¿yÂ³ siÃª szybkim sposobem
odkrÃªcenia "motylka", czyli uderzyÂ³ palcem w jedno z jego skrzydeÂ³ek, co sprawiÂ³o bÂ³yskawiczny ruch nakrÃªtki.
Â W pewnym momencie krÃªcÂ±cy siÃª motylek wyzwoliÂ³ siÃª z nagwintowanego prÃªta i rozpoczÂ±Â³ samodzielny
lot w kabinie Saluta 7. I wtedy zdumiony kosmonauta zauwaÂ¿yÂ³, Â¿e dzieje siÃª coÂ¶ bardzo dziwnego. Â -Â
NakrÃªtka po przeleceniu kilkudziesiÃªciu centymetrÃ³w dokonywaÂ³a nagÂ³ego zwrotu o 180 stopni, po czym leciaÂ³a
dalej. Cykl siÃª powtarzaÂ³ po przeleceniu kolejnego odcinka przestrzeni!Â - relacjonowaÂ³ kosmonauta. Â
Â¬rÃ³dÂ³o:Â http://www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=2520Â
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NAUKA W Â¦LEPYM ZAUKU
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GRAWITACJA WTÃ“RNYM POLEM MAGNETYZMU Â
Moja teoria, w ktÃ³rej wskazujÃª na grawitacjÃª jako jeden z objawÃ³w zjawisk magnetycznych, jest delikatnie
mÃ³wiÂ±c â€žtraktowana z przymruÂ¿eniem okaâ€•. Teoria ta, jest pierwszÂ± i chyba jedynÂ± na Â¶wiecie, ktÃ³ra
jednoznacznie wskazuje magnetyzm jako matkÃª grawitacji.
W ostatnim czasie los zesÂ³aÂ³ mi dowody na potwierdzenie mojej teorii. SÂ± to dwie publikacje internetowe, ktÃ³re
obrazujÂ± dwa podstawowe czynniki w procesie powstawania grawitacji.
Obie informacje ukazaÂ³y siÃª na Â³amach internetu w tym samym czasie, mimo Â¿e czas zaistnienia rzeczy, o
ktÃ³rych Â¶wiadczÂ±, to rÃ³Â¿nica kilkudziesiÃªciu lat. Pierwsza ukazaÂ³a siÃª informacja mÃ³wiÂ±ca o pewnym
przypadkowym doÂ¶wiadczeniu w przestrzeni kosmicznej. Obraz na filmiku i opis przedstawiajÂ± kolejne
doÂ¶wiadczenia rosyjskiego kosmonauty, przebywajÂ±cego na stacji kosmicznej. W efekcie analizy tych
doÂ¶wiadczeÃ±, moÂ¿na wyciÂ±gnÂ± szczegÃ³lne i bardzo istotne wnioski. SÂ± one bardzo cenne, dla potwierdzenia
mojej teorii, mÃ³wiÂ±cej o powstawaniu grawitacji w przestrzennym polu magnetycznym wszechÂ¶wiata.
To doÂ¶wiadczenie obrazuje Â¶rodowisko magnetyczne istniejÂ±ce poza silnym polem grawitacji obiektÃ³w
zagÃªszczonej materii (gwiazdy, planety i wszystkie inne ciaÂ³a wirujÂ±ce) poruszajÂ±cych siÃª w przestrzeni
kosmicznej. W myÂ¶l mojej teorii powstawania grawitacji, do inicjacji tego procesu magnetycznego niezbÃªdne sÂ± dwa
czynniki. Pierwszym jest istnienie przestrzennego Â¶rodowiska magnetycznego w przestrzeni kosmicznej. Takiego
Â¶rodowiska magnetycznego, ktÃ³re charakteryzuje siÃª regularnie rozlokowanÂ± przestrzenna siatkÂ± regularnych
pÃ³l magnetycznych w caÂ³ej przestrzeni kosmicznej. Pola takie determinuje geometryczna forma wynikajÂ±ca z
ksztaÂ³tu regularnego czworoÂ¶cianu
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TAKÂ¡, REGULARNIE ROZLOKOWANÂ¡, PRZESTRZENNÂ¡ SIATKÃŠ PÃ“L MAGNETYCZNYCH, UJAWNIA
DOÂ¦WIADCZENIE Z NAKRÃŠTKÂ¡ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.
Na filmiku widoczne jest szczegÃ³lne zachowanie siÃª nakrÃªtki typu motylek, ktÃ³ra wprawiona w ruch liniowy
dodatkowo wiruje wokÃ³Â³ osi. PrzemieszczajÂ±ca siÃª liniowo nakrÃªtka w regularnych odstÃªpach czasu, tym samym
odlegÂ³oÂ¶ci, zmienia swoje poÂ³oÂ¿enie o 180 stopni, nie zmieniajÂ±c przy tym kierunku biegu. Taka zmiana
poÂ³oÂ¿enia jest identyczna jak zmiana poÂ³oÂ¿enia obiektu, ktÃ³ry zmienia swoje bieguny magnetyczne, lub
jest poddany takim zmianom.
DOÂ¦WIADCZENIE POKAZUJE OBIEKT ZAGÃŠSZCZONEJ MATERII (Â¦RÃ“BA TYPU MOTYLEK), KTÃ“RY
ZMIENIA SWOJE POÂ£OÂ¯ENIE W TAKI SPOSÃ“B, JAKBY ODDZIAÂ£YWAÂ£O NA NIEGO POLE MAGNETYCZNE
O ZMIENNEJ BIEGUNOWEJ. CECHY FIZYCZNE TEGO POLA MAGNETYCZNEGO CHARAKTERYZUJÂ¡ SIÃŠ
REGULARNYM ROZLOKOWANIEM BIEGUNÃ“W NA PRZEMIAN PLU I MINUS W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.
W myÂ¶l mojej teorii dotyczÂ±cej indukcji grawitacji dla wirujÂ±cego obiektu, niezbÃªdne jest istnienie
wokÃ³Â³ niego takiej przestrzennej siatki pÃ³l magnetycznych. DoÂ¶wiadczenie na rosyjskiej stacji kosmicznej
ujawnia istnienie takiego przestrzennego zbioru pÃ³l magnetycznych. Zbioru pÃ³l magnetycznych, znanych mi
wczeÂ¶niej, ktÃ³re rozpoznaÂ³em jako cechÃª fizycznÂ± przestrzeni kosmicznej w toku logicznej oceny efektÃ³w i
przyczyn (mÃ³j proces logicznej oceny zdarzeÃ± polega na odszukaniu przyczyn dla zauwaÂ¿alnych efektÃ³w) w
procesie budowy wszechÂ¶wiata.
ReasumujÂ±c sprawÃª przestrzeni kosmicznej, zadowolony jestem z uzyskania dowodu na realnoÂ¶c jednego z
aspektÃ³w mojej teorii dotyczÂ±cej grawitacji. Drugi aspekt dotyczy obiektu, ktÃ³ry posiada wÂ³asnÂ± grawitacjÃª a
odnosi siÃª on do budowy fizycznej materii z jakiej jest ten obiekt zbudowany.
Tu w sukurs mojej teorii, przyszÂ³a informacja mÃ³wiÂ±ca o wynikach badaÃ± Â¶rodowiska fizycznego w okolicach
trzÃªsienia ziemi w Japonii z dnia 11 marca. Informacja ta mÃ³wi o lokalnej zmianie w potencjale grawitacji, ktÃ³ra to
zmiana â€“ osÂ³abienie grawitacji zaistniaÂ³a w zwiÂ±zku z miejscowÂ± destrukcjÂ± skorupy ziemskiej.
â€žZmiany w grawitacji
Satelity GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) wykryÂ³y, Â¿e trzÃªsienie zmieniÂ³o grawitacjÃª na
obszarze najmocniej nim dotkniÃªtym.
WstrzÂ±s "osÂ³abiÂ³" skorupÃª ziemskÂ±, powodujÂ±c niewielkÂ± redukcjÃª w polu grawitacyjnym.â€•
Â â€“publikacja przytoczona z wiadomoÂ¶ci.
Wniosek z takiej informacji Â¶wiadczy, Â¿e zagÃªszczona materia tu w postaci skorupy planety posiada wpÂ³yw na
stan grawitacji. Zmiana stanu fizycznego w budowie takiej skorupy â€“ materii, spowodowaÂ³a zmianÃª
grawitacji w obszarze jej wystÂ±pienia. Inaczej mÃ³wiÂ±c, charakter fizyczny budowy materii posiada aktywny
wpÂ³yw na bieÂ¿Â±cy stan, generowanego pola grawitacji.
W myÂ¶l mojej teorii, dotyczÂ±cej indukcji grawitacji jednym z czynnikÃ³w w jej tworzeniu, jest materia obiektu. Pola
magnetyczne kaÂ¿dej formacji fizycznej skÂ³adajÂ±cej siÃª na materiÃª obiektu w trakcie przemieszczania siÃª
w przestrzeni kosmicznej przenikajÂ± siatkÃª regularnie rozlokowanych pÃ³l magnetycznych. Takie przenikanie
indukuje powstawanie potencjaÂ³u magnetycznego, ktÃ³ry sumujÂ±c siÃª tworzy dodatkowÂ± siÂ³Ãª
magnetycznÂ±, gromadzonÂ± w obszarach indukcji. Jest to siÂ³a ciÂ±gu grawitacyjnego. Jej potencjaÂ³
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zaleÂ¿y od gÃªstoÂ¶ci materii i szybkoÂ¶ci przemieszczania siÃª jej czÂ±stek wraz z ich wÂ³asnymi polami
magnetycznymi, przez przestrzennÂ± siatkÃª pÃ³l magnetycznych kosmosu.
http://www.andrzejstruski.com/articles_148_Publikacja--Rozwiazania-Naukowego-Sporu-Dotyczacego-Kwestii-Czasu-.ht
ml
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