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Â Â Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, GÂ³Ã³wnym tematem konferencji byÂ³o: Dziwne dÂ¼wiÃªki
pojawiajÂ±ce siÃª na Â¶wiecie.
AdminkomnatyÂ Â :Â MoÂ¿na zadawaÃ¦ pytania, Temat: Dziwne dÂ¼wiÃªki pojawiajÂ±ce siÃª na Â¶wiecie Â
kapral_znzÂ :Â jakie jest ich Â¼rÃ³dÂ³o, podstawowe pytanie Â AndrzejStruskiÂ :Â Â¬rÃ³dÂ³em jest ogÃ³lnie
magnetyzm Â najmrocka123Â Â :Â i czy powinno siÃª je powiÂ±zywaÃ¦ z przepowiedniami na 2012r? Â
AndrzejStruskiÂ :Â przepowiednie to zupeÂ³nie inna sprawa i mimo, Â¿e dotyczy tego samego czasu to nie
dotyczy magnetyzmu Â kapral_znzÂ :Â magnetyzm jako energia z wybuchÃ³w sÂ³oÃ±ca oddziaÂ³ywujÂ±ca na
jonosferÃª, "przebiegunowanie" czy magnetyzm z ruchÃ³w tektonicznych? Â AndrzejStruskiÂ :Â magnetyzm planety
zwiÂ±zany z systemem pola biegunowego Â kapral_znzÂ :Â z jego przemieszczeniem ?Â bo magnetyzm istnieje od
zawsze a te dÂ¼wiÃªki sÂ± sÂ³yszalne od nie dawna Â AndrzejStruskiÂ :Â w istocie chodzi o przemieszczanie
bieguna Â kapral_znzÂ :Â a samo przemieszczenie bieguna jest po prostu cyklicznym procesem ? Â AndrzejStruski
Â :Â tak biegun ustabilizowany z minimalnymi ruchami synchronizuje siÃª z przestrzenia materii i tak silnych
efektÃ³w nie tworzy w istocie jest to proces cykliczny jednak jego zmiany poÂ³ozenia to proces bardzo aktywny
magnetycznie Â najmrocka123Â :Â czy mogÂ± oznaczaÃ¦ coÂ¶ co powinno nas zaniepokoiÃ¦? Na rÃ³Â¿ny stronach
internetowych ludzie zaczynajÂ± w panikÃª wpadaÃ¦. bo nikt nie podaje konkretÃ³w Â
AndrzejStruskiÂ :Â radziÂ³bym byÃ¦ spokojnym bo panika jeszcze nic dobrego nie daje Â kapral_znzÂ )Â :Â albo
"7 trÂ±b" z PÂ¦ teÂ¿ tak jest porÃ³wnywane Â AndrzejStruskiÂ Â :Â trÂ±by to juz jest sfera proroctw lecz prÃ³buje
je sie powiÂ±zaÃ¦ z fizyka, ja te sprawy jednoznacznie oddzielam Â kapral_znzÂ Â :Â jeÂ¶li spojrzeÃ¦ by na
ApokalipsÃª Â¶w. Jana symbolicznie, tak jak zostaÂ³a napisana, to te "7 trÂ±b" po prostu mogÂ³yby zobrazowaÃ¦ to co
siÃª bÃªdzie dziaÂ³o, czyli jak bÃªdzie wyglÂ±daÂ³ 'koniec'. Efektem szybszego przebiegunowanie, niektÃ³rzy opisujÂ±
Â¿e moÂ¿e byÃ¦ zalanie lÂ±dÃ³w wodÂ± itp, czyli oczyszczenie ziemi tzn. 7 trÂ±b jako dÂ¼wiÃªki ktÃ³re bÃªdÂ±
oznaczaÃ¦ poczÂ±tek koÃ±ca jako jeden z wielu znakÃ³w a symboliczne znaki z PÂ¦ kojarzÃª po prostu ze zjawiskami
jakie zajdÂ± w przyrodzie przed 'oczyszczeniem' wchodzimy aÂ¿ tak gÂ³Ãªboko ? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â ja
ApokalipsÃª odszyfrowaÂ³em, siedem trÂ±b maja nieco inne znaczenie, jednak to jest inny temat, mogÃª na
sprawÃª apokalipsy odpowiedzieÃ¦ w innym czasie na kolejnej konferencji Â ~timothyÂ :Â Czy Pana zdaniem
obecna "aktywnoÂ¶Ã¦" dÂ¼wiÃªkÃ³w bÃªdzie wzrastaÃ¦, maleÃ¦ czy teÂ¿ jest to niemoÂ¿liwe do przewidzenia? Â Â
AndrzejStruskiÂ :Â te dÂ¼wiÃªki bÃªdÂ± czynne do czasu gdy biegun ustabilizuje siÃª w nowym poÂ³oÂ¿eniu
lub wrÃ³ci do starego Â kapral_znzÂ Â :Â A gdzie siÃª mogÃª dowiedzieÃ¦ wiÃªcej nt PaÃ±skiego odszyfrowania
Apokalipsy ? Â AndrzejStruskiÂ :Â www.andrzejstruski.com Â najmrocka123Â :Â czy proces stabilizacji bieguna
moÂ¿e dÂ³ugo potrwaÃ¦???? Â AndrzejStruskiÂ :Â stan siÃª raczej utrzyma bo aktywnoÂ¶Ã¦ jest bardzo duÂ¿a
maksymalnie do roku Â kapral_znzÂ Â :Â w ciÂ±gu roku zamieniÂ± siÃª bieguny? tak mam rozumieÃ¦? Â
AndrzejStruskiÂ Â :Â biegun nie musi sie zmieniÃ¦, moÂ¿e powrÃ³ciÃ¦ do starego poÂ³oÂ¿enia Â najmrocka123
Â :Â czy moÂ¿e mieÃ¦ to jakiÂ¶ negatywny wpÂ³yw dla przetrwania naszej cywilizacji? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â
niczego nie prorokuje ja jedynie wyjaÂ¶niam proroctwa Â ~timothyÂ Â :Â Jak moÂ¿na wytÂ³umaczyÃ¦ fakt, Â¿e w
niektÃ³rych miejscach haÂ³asy sÂ± ciÂ±gÂ³e (kilka miesiÃªcy) gdzie indziej trawajÂ± klika sekund, a w Afryce nie ma
ich wcale? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â dÂ¼wiÃªki wystÃªpujÂ± w tych miejscach gdzie ingerencja
przesuwajÂ±cego siÃª pola magnetycznego natrafia na wyraÂ¼ny opÃ³r magnetyczny materiiÂ Â co do miejsca
to pÃ³Â³nocna pÃ³Â³kula jest zarazem plusowym obszarem bieguna i tu biegun emituje swoje pole, natomiast
na ujemnym absorbuje stÂ±d dominujÂ±ca iloÂ¶Ã¦ dÂ¼wiÃªkÃ³w jest na pÃ³Â³kuli pÃ³Â³nocnej Â
najmrocka123Â :Â ja rozumiem Â¿e pan nie prorokuje, ale czy taka zmiana biegunÃ³w moÂ¿e byc dla nas
niebezpieczna? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â jak twierdzÂ± naukowcy tego typu zmiana jeÂ¿eli dojdzie do skutku
moÂ¿e spowodowac zmiany na planecie nikt jednak nie wie jaki bÃªdÂ± miaÂ³y zakres ja nie badaÂ³em zmian
jakie zaistniaÂ³y po uprzednim przebiegunowaniu moje dziaÂ³anie polega na logicznej ocenie zdarzeÃ± i
odszukaniu ich pierwotnych przyczyn na drodze przyczynowo- skutkowej Â ~timothyÂ Â :Â z tego co mÃ³wiÂ±
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naukowcy to proces przebiegunowania potrwa setki lub tysiÂ±ce lat, dlaczego utrzymuje Pan, Â¿e dÂ¼wiÃªki ustanÂ±
do roku? Â kapral_znzÂ Â :Â czyli nie mamy pojÃªcia czy to jest po prostu chwilowe zachwianie bieguna, czego
efektem sÂ± niezwykÂ³e aktywnoÂ¶ci sejsmiczne i wulkaniczne, czy bieguny siÃª "pozamieniajÂ±" Â
AndrzejStruskiÂ Â :Â sam proces zmiany biegunÃ³w z natury magnetyzmu nie moÂ¿e trwaÃ¦ dÂ³ugo, skutki
takiego procesu mogÂ± trwaÃ¦ setki lub tysiÂ±ce lat takich rzeczy nie przewidujÃª wszystko czego
dokonaÂ³em, dokonaÂ³em w procesie oceny zdarzeÃ± co do pozamieniania sie biegunÃ³w- to niekoniecznie
siÃª musza zamieniÃ¦ ale jest to jedna z moÂ¿liwoÂ¶ci Â kapral_znzÂ Â :Â podaje filmik z youtubeÂ
http://www.youtube.com/watch?v=tqjtULiRP4kÂ , czy w 0:50 nie widzimy wÂ³aÂ¶nie przebiegunowania ? tor lotu tej
nakrÃªtki w przestrzeni Â AndrzejStruskiÂ Â :Â co do nakrÃªtki w rzeczy samej obrÃ³ciÂ³a siÃª , ale tak
wyglÂ±da przebiegunowanie geograficzne a nie magnetyczne taki obrÃ³t ziemi nie grozi Â kapral_znzÂ :Â a jaka
jest rÃ³Â¿nica ? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â mamy dwa bieguny biegun geograficzny, ktÃ³ry pokazuje stabilizacje
globu i biegun magnetyczny, ktÃ³ry jest pochylony wzglÃªdem geograficznego Â ~timothyÂ Â :Â taka, Â¿e przy
przebiegunowaniu biegunÃ³w geograficznych, ziemia zaczÃªÂ³aby sie krÃªciÃ¦ w druga stronÃª - co jest niemoÂ¿liwe Â
AndrzejStruskiÂ Â :Â sÂ³usznie Â AndrzejStruskiÂ Â :Â co do doÂ¶wiadczenia z nakrÃªtka to wczoraj
ustosunkowaÂ³em sie do tego w artykule na stronieÂ www.andrzejstruski.com Â AdminkomnatyÂ :Â
http://www.andrzejstruski.com/articles_164_Nauka-w-slepym-zauku-grawitacja-wtornym-polem-magnetyzmu.html Â
gluckÂ Â :Â Skoro to jest niemoÂ¿liwe, to co mÃ³wi przepowiednia MajÃ³w ? Â AndrzejStruskiÂ :Â przepowiednia
MajÃ³w nie mÃ³wi o przebiegunowaniu geograficznym tylko o zagÂ³adzie cywilizacji w proroctwach moÂ¿na
doczytaÃ¦ sie rÃ³Â¿nych form zagÂ³ady przebiegunowanie geograficzne byÂ³oby definitywna likwidacja Â¿ycia
na ziemi Â ~angeloÂ :Â a co pan myÂ¶li o ostatnim wydarzeniu na sÂ³oÃ±cu - chodzi o odÂ³Â±czenie siÃª tego
obiektu wszystko oparte jest na wiedzy ziemskiej - wyliczenia ! a co z obiektami ktÃ³re przy duÂ¿ych szybkoÂ¶ciach
normalnie zawracajÂ± ! a normalnie jest to nie wykonalne ? mowie o maszynach ziemskich Â AndrzejStruskiÂ Â :Â
duÂ¿e obiekty rozumiem -sztuczne obiekty tu wchodzi w grÃª moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ wykorzystania procesu niwelacji
ciÂ±gu grawitacyjnego planety nie jest to wykluczone Â ~timothyÂ :Â pytanie czemu Wenus kreci sie w druga
stronÃª? jakaÂ¶ kolizja kosmiczna? Â AndrzejStruskiÂ :Â nigdy nie zajmowaÂ³em siÃª Wenus nie mogÃª na ten
temat odpowiedzieÃ¦ Â najmrocka123Â :Â czyli Â¿e tak powiem powinniÂ¶my przyzwyczaiÃ¦ siÃª do tych
dÂ¼wiÃªkÃ³w????? Â AndrzejStruskiÂ Â :Â niewielu je sÂ³yszy wiec nie jest to problem globalny jedynie panika
informacyjna do ktÃ³rej sie naleÂ¿y przyzwyczai niewielu je sÂ³yszy wiec nie jest to problem globalny jedynie
panika informacyjna do ktÃ³rej sie naleÂ¿y przyzwyczaiÃ¦

Andrzej Struski de Merowing.
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