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Â  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, GÂ³Ã³wnym tematem konferencji byÂ³o: Dziwne dÂ¼wiÃªki
pojawiajÂ±ce siÃª na Â¶wiecie.  
  
 
 ~angeloÂ Â :Â samolot jest w stanie wykonaÃ¦ manerw tylko pÂ³ynie i musi zwolni aby wykonaÃ¦ zwrot a te NOL-E
radzÂ± sobie i nic im sie nie dzieje!!!! 
 AndrzejStruskiÂ Â :Â jak napisaÂ³em musza posiadaÃ¦ system niwelacji ciÂ±gu grawitacyjnego Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â powyzej chodziÂ³o o samolot i NOL Â  kapral_znzÂ Â :Â a czy te dÂ¼wiÃªki nie mogÂ± byÃ¦
jakkolwiek powiÂ±zane z HAARP? wokÃ³Â³ tego narodziÂ³o siÃª od groma rÃ³Â¿nych teorii jedna mÃ³wiÂ³a (juÂ¿
parÃª lat temu) nad moÂ¿liwoÂ¶ciÂ± sterowania magnetyzmem ziemskim Â  AndrzejStruskiÂ :Â wedÂ³ug mnie te
dÂ¼wiÃªki sÂ± zwiÂ±zane z procesem przemieszczania siÃª bieguna magnetycznego Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â 
oczywiÂ¶cie mogÂ± by rÃ³Â¿ne plagiaty dÂ¼wiÃªku w rÃ³Â¿nych celach wykonane, tego nikt nie udowodni ani
temu nie zaprzeczy gluckÂ Â :Â Czy planeta X (Nibiru) moÂ¿e mieÃ¦ wpÂ³yw na przebiegunowanie geograficzne ? Â  
AndrzejStruskiÂ :Â co do Nibiru to jest tylko informacja nikt jej nie widziaÂ³ a informacje naukowe to tylko
puste teksty poza tym Â¿adna planeta nie jest w stanie przemieszczaÃ¦ siÃª tak szybko jak przypisujÂ± to
nibiru bo staÂ³a by siÃª potÃªÂ¿nÂ± kometÂ± Â  ~angeloÂ (19:45)Â :Â i co pan sadzi o zakazanej historii?Â Na
pewno pan to widziaÂ³ ! Â  ~ZnZÂ Â :Â Witam ja jestem adminem naÂ zmianynaziemi.plÂ chciaÂ³bym siÃª dowiedzieÃ¦
czy Pan bazuje na nauce czy na proroctwach? A w temacie dziwnych dÂ¼wiÃªkÃ³w zapraszam na nowe nagranie
http://zmianynaziemi.pl/wideo/dziwne-dzwieki-zarejestrowane-tasmanii Â  AndrzejStruskiÂ :Â nie nie widziaÂ³em ja
od 25 lat pracuje tylko na wÂ³asnych materiaÂ³ach niczego nie biorÃª z materiaÂ³Ã³w naukowych ani z
proroctwÂ jeÂ¿eli jest jakiÂ¶ efekt w Â¶rodowisku Â¿ycia czÂ³owieka na planecie posiadÂ³em zdolnoÂ¶Ã¦
Â¶wiadomÂ± zdolnoÂ¶Ã¦ oceny caÂ³ego procesu przyczynowo- skutkowego Â  
AndrzejStruskiÂ (19:49)Â :Â Witam ZnZ Â  ~timothyÂ :Â Dlaczego Pana zdaniem nikt z krÃªgÃ³w
rzÂ±dowo/naukowych nie przedstawiÂ³ do tej pory wyjaÂ¶nienia tych dÂ¼wiÃªkÃ³w? Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â 
dlatego, ze dla nauki magnetyzm a w szczegÃ³lnoÂ¶ci jego globalne odmiany to jeszcze jest biaÂ³a plama Â  
kapral_znzÂ :Â powtÃ³rzÃª: czy dziaÂ³ania czÂ³owieka mogÂ³y byÃ¦ czynnikiem ktÃ³ry poruszyÂ³ stabilnoÂ¶Ã¦
magnetycznÂ±? czy to jakiÂ¶ cykliczny proces Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â kapral- nie to jest proces cykliczny Â  
kapral_znzÂ :Â dziÃªkujÃª Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â przejÂ¶cie tak zwanej szczeliny magnetycznejÂ na caÂ³ym
rÃ³wniku galaktycznym jest takich szczelin 9Â jakimÂ¶ cudem ziemia ominÃªÂ³a poprzedni proces i tu
domniemam wpÂ³yw pewnego instrumentu, ktÃ³ry istniaÂ³ na planecie a ktÃ³rego artefakty archeologiczne
odnaleÂ¼liÂ¶my Â  ~angeloÂ Â :Â wiele artefaktÃ³w istnieje i wiele nie maja wyjaÂ¶nienia a sa szokujÂ±ce i
zadziwiajÂ±ce chodÂ¼ by skamielina ukÂ³adu Â¶rodka maszyny ale miliony lat wstecz ? Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â angelo- cywilizacja na ziemi istnieje juÂ¿ przynajmniej kilka milionÃ³w lat, natomiast
pÃ³Â³ miliona czÂ³owieka wysoko rozwiniÃªtego duchowo ktÃ³rego jesteÂ¶my teraz marna namiastkÂ± okoÂ³o
780 tys lat Â  ~angeloÂ Â :Â wiedze ze wszystko to tylko teorie ! bo co moÂ¿na powiedzieÃ¦ jeÂ¿eli takie procesy
dziaÂ³y siÃª setki lat wstecz a teraz tylko domniemamy ? Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â tak to sÂ± tylko teorie lecz
dowody to istniejÂ±ce artefakty archeologiczne Â  ~angeloÂ :Â tu zgadzam siÃª Â  kapral_znzÂ Â :Â piramidy ? czy
piramidy mogÂ³y byÃ¦ tym co nas uchroniÂ³o? jeÂ¶li nie to o jakich artefaktach Pan mÃ³wi Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â piramidy byÂ³y elementem systemu mieszczÂ±cego siÃª w Pirenejach Fr. Â system byÂ³
oparty na procesach sterowania Â¶wiatÂ³em i dÂ¼wiÃªkiem Â  kapral_znzÂ Â :Â jest coÂ¶ o tym systemie na Pana
stronie ? Â  AndrzejStruskiÂ :Â jeszcze nie publikowaliÂ¶my ale myÂ¶lÃª, ze niedÂ³ugo to poczynimy Â  
AndrzejStruskiÂ :Â na ziemi musiaÂ³ byÃ¦ kilkadziesiÂ±t piramid by system mÃ³gÂ³ dziaÂ³aÃ¦ skutecznie one
braÂ³y udziaÂ³ w systemie dÂ¼wiÃªkowym Â  ~angeloÂ :Â a co pan myÂ¶li o piramidzie w dawnej jugoslawi ? jest
najwiÃªksza ? Â  AndrzejStruskiÂ :Â o piramidzie w jugosÂ³awi nie znam sprawy Â  kapral_znzÂ Â :Â czyli
rozwiÂ±zaÂ³ Pan zagadkÃª Apokalipsy i Piramid ? Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â na stronie naszej jest artykuÂ³ o Gizie,
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ktÃ³ry wskazuje na schodkowa konstrukcje powierzchni a to w prostej linii obrazuje rezonator dÂ¼wiÃªkowyÂ 
wracajÂ±c do tematu dziwne dÂ¼wiÃªki byÂ³y informacje, Â¿e wystÃªpowaÂ³y na sÂ³oÃ±cu rÃ³wnieÂ¿ jakaÂ¶
sonda zarejestrowaÂ³a je na JowiszuÂ natomiast na marsie pole magnetyczne siÃª juÂ¿ obrÃ³ciÂ³o Â  
kapral_znzÂ Â :Â a jak dÂ³ugo trwaÂ³ obrÃ³t na marsie Â  Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â planeta w swojej konstrukcji
magnetycznej jest tak czuÂ³a, ze wystarczy niewielkie oddziaÂ³ywanie w jednym miejscu by wywoÂ³aÃ¦
potÃªÂ¿ny efekt w innym miejscu Â  kapral_znzÂ (20:05)Â :Â a jak dÂ³ugo trwaÂ³ obrÃ³t na marsie Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â planeta w swojej konstrukcji magnetycznej jest tak czuÂ³a, ze wystarczy niewielkie
oddziaÂ³ywanie w jednym miejscu by wywoÂ³aÃ¦ potÃªÂ¿ny efekt w innym miejscuÂ czytaÂ³em informacje, ze
stwierdzono taka sytuacje na marsie byÂ³a to krÃ³tka notatka chyba w wiadomoÂ¶ciach tvn Â  kapral_znzÂ Â :Â 
czyli HAARP ma prawo bytu i dziaÂ³ania Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â jeÂ¿eli maja potencjaÂ³ tworzenia tak
potÃªÂ¿nego oddziaÂ³ywania magnetycznego to tak tylko tyle, ze charakter tych dÂ¼wiÃªkÃ³w musiaÂ³ by
byÃ¦ podobny do naturalnych Â  kapral_znzÂ Â :Â dlaczegoÂ http://pl.youtube.com/watch?vZs3G7heVigÂ - a co pan
sadzi o tym ? skoro ingerencja jest nienaturalna to i efekty powinny byÃ¦ nienaturalne Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â ze
wzglÃªdu na brak czasu nie odsÂ³uchiwaÂ³em wielu nagraÃ± stad trudno mi sie odnieÂ¶Ã¦ do moÂ¿liwych
plagiatÃ³w natury Â  kapral_znzÂ Â :Â Adres URL zawieraÂ³ nieprawidÂ³owy identyfikator filmu wideo. Â  
AndrzejStruskiÂ :Â tak sadze, Â¿e moÂ¿na odrÃ³Â¿niÃ¦ plagiaty od naturalnych dÂ¼wiÃªkÃ³w link nie dziaÂ³a
to, Â¿e moÂ¿no-wÂ³adcy obecnie manipulujÂ± w sferze informacji jest jasna sprawÂ± i dziwne by byÂ³o gdyby
tego nie czynili, najgorsze co by byÂ³o im potrzebne to ogÃ³lnoÂ¶wiatowa panika Â  ~angeloÂ Â :Â to wpiszcie to
w wyszukiwarkÃªÂ Â Bosnian Pyramids teraz powinno dziaÂ³aÃ¦ to jest film z napisami o piramidzie w boÂ¶ni
piramidzie Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â jest schodkowa a wiec moja teoria dalej jest poparta Â  ~angeloÂ :Â tak Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â dlatego jest wyÂ¿sza bo musiaÂ³a pracowaÃ¦ miedzy gÃ³rami Â  
 ~angeloÂ Â :Â ale tego siÃª nie nagÂ³aÂ¶nia dlaczego ? jest cos do ukrycia? i ostatnio stwierdzono uwalnianie siÃª
energii z niej ! Â  AndrzejStruskiÂ :Â obecnie to wszystko cokolwiek jest odkryte w archeologii jest przeznaczone
do ukrycia Â  ~angeloÂ Â :Â tez tak sadze Â 
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