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Â  Konferencja z Andrzejem Struskim -17.03.12r, GÂ³Ã³wnym tematem konferencji byÂ³o: Dziwne dÂ¼wiÃªki
pojawiajÂ±ce siÃª na Â¶wiecie.  
  
 
 kapral_znzÂ Â :Â bo zbyt wielu DoktorÃ³w i ProfesorÃ³w straciÂ³o by swoje tytuÂ³u Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â zawsze
tego typu konstrukcje emanujÂ± stosunkowo silne pola magnetyczne Â  kapral_znzÂ Â :Â ich prace byÂ³y oparte
na bÂ³Ãªdnych zaÂ³oÂ¿eniach, powodem jest chciwoÂ¶Ã¦ i zachÂ³annoÂ¶Ã¦ ludzka Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â kapral
-miedzy innymi oni maja na to wpÂ³ywa tak dopÃ³ki maja wpÂ³yw nie pozwolÂ± niczego zmieni - to sÂ± ich
stoÂ³ki my w naszej wieloletniej pracy doszliÂ¶my do wniosku, ze ten caÂ³y system budowli musiaÂ³ powstaÃ¦
okoÂ³o pÃ³Â³ miliona lat temuÂ taka data jest uzasadniona w zwiÂ±zku z brakiem skutku w postaci
przebiegunowania do jakiego powinno dojÂ¶Ã¦ okoÂ³o 380 lat temu Â  kapral_znzÂ Â :Â bardzo podziwiam Pana
pracÃª, wÂ³aÂ¶nie z tego wzglÃªdu Â  ~angeloÂ Â :Â ja myÂ¶lÃª ze to juÂ¿ kwestia czasu ze wiÃªkszoÂ¶Ã¦ rzeczy
zostanie ujawniona bo jest zbyt wielu ktÃ³rzy juÂ¿ wiedz i pytajÂ± dlaczego i jak dÂ³ugo jeszcze ! Â  
kapral_znzÂ Â :Â NajÂ¶mieszniejsze jest to Â¿e "teorie spiskowe" wyÂ¶miewane 3 lata temu, sÂ³yszymy w
wiadomoÂ¶ciach jako istniejÂ±cy fakt, kiedyÂ¶ siÃª Â¶miali dziÂ¶ podajÂ± do informacji Â  ~angeloÂ Â :Â to jest
wÂ³aÂ¶nie to kapral_znz Â  AndrzejStruskiÂ :Â dziÃªkujÃª ale informacje, ktÃ³re opublikowaliÂ¶my to jest
uÂ³amek procenta tego co moglibyÂ¶my opublikowaÃ¦ z braku moÂ¿liwoÂ¶ci Â  kapral_znzÂ :Â z braku jakich
moÂ¿liwoÂ¶ci ? Â  AndrzejStruskiÂ :Â pracuje tylko we dwoje a poznaliÂ¶my juÂ¿ wiÃªkszoÂ¶Ã¦ tajemnic jakie
skrywa cywilizacjaÂ dla przykÂ³adu podam system magnetyczny czÂ³owieka posiada kilkaset kodÃ³w
wynikajÂ± oneÂ z geometrii wzorca i przypisanych liczb a wszystko w stosunku do wartoÂ¶ci wzorcowej
postaci czÂ³owiekaÂ dwa najwaÂ¿niejsze kody skÂ³adajÂ± siÃª z 20 liczb w dwÃ³ch szeregach a sprowadzenie
ich do numerologii daje liczbÃª 25821 jakÂ¿e zbieÂ¿nÂ± z dÂ³ugoÂ¶ciÂ± drogi sÂ³oÃ±ca po rÃ³wniku
galaktycznym Â  InorÂ Â :Â mam pytanie, czy wÂ³aÂ¶nie przebiega przebiegunowanie Ziemi ? Â  AndrzejStruskiÂ Â :
Â Inor- dzieje siÃª taka czynnoÂ¶Ã¦ nie wiadomo czy biegun nie powrÃ³ci na stare miejsce czy ustabilizuje siÃª
w nowym Â  InorÂ :Â teraz rozpoczÃªÂ³y siÃª te zmiany ? ZwiÃªkszanie czÃªstotliwoÂ¶ci Ziemi ? Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â co do czÃªstotliwoÂ¶ci to sÂ± zÂ³udne informacje planeta nie przechodzi w inna
czÃªstotliwoÂ¶Ã¦ to tylko jest wyobraÂ¼nia albo manipulacja kody i geometria o ktÃ³rej ja mÃ³wiÃª to sÂ±
sprawy tylko i wyÂ³Â±cznie stosowane przez nas nikt nie wnika tak gÂ³Ãªboko w geometrie wzorca ewolucji Â  
Â  kapral_znzÂ (20:30)Â :Â rozumiem Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â zastosowanie wzorca daje taki efekt jaki
przypadkowo odkryto w Szwajcarii gdzie rybia ikrÃª wyhodowano w szczegÃ³lnym polu magn. i wykluÂ³a siÃª
ryba sprzed milionÃ³w latÂ obecnie na ziemi wzorce magn. sÂ± w kompletnej destrykcji tak samo jak i stany
Â¶wiadomoÂ¶ci ludzkiej opartej na iluzji wartoÂ¶ci w stosunku do wzorca Â  gluckÂ Â :Â Czy po
przebiegunowaniu przejdziemy do czwartego wymiaru ? Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â nigdy Â¿aden czÂ³owiek nie
przejdzie do innego wymiaru niech poda chociaÂ¿ jedna logiczna przyczynÃª i jedna logiczna procedurÃª
moÂ¿liwÂ± do przyjÃªcia ten co tak mÃ³wi niech poda te przyczynÃª jestem w stanie obaliÃ¦ kaÂ¿da nie
logiczna i nie uzasadniona teorieÂ a przejÂ¶cie ludzkoÂ¶ci w inny wymiar jest jednym z wiÃªkszych absurdÃ³w
lub jedna z wiÃªkszych manipulacji Â  kapral_znzÂ Â :Â A czym sÂ± "portale" z puma punka na pewno Pan widziaÂ³
mÃ³wiÃª p' mÃ³wiÃª "portale" bo wyglÂ±dajÂ± jak oÂ¶cieÂ¿nice jakiÂ¶ "drzwi" Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â w systemie
magnetycznym planety wystÃªpuje wiele pÃªtli czasowych mÃ³gÂ³bym juÂ¿ opublikowaÃ¦ geometryczna i
matematyczna istotÃª takiej pÃªtli czasowej jeÂ¿eli czÂ³owiek byÂ³ wstanie okreÂ¶liÃ¦ poÂ³oÂ¿enie takiej
pÃªtli czasowej to mÃ³gÂ³ w tym miejscu posiadajÂ±c odpowiednia technikÃª zamontowaÃ¦ port magnetyczny
do przestrzeni wzorca i wejÂ¶cia w przestrzeÃ± bezczasowÂ± to gdzie trafili jest nie do okreÂ¶lenia Â  Â  
kapral_znzÂ Â :Â bardzo ciekawe Â  InorÂ Â :Â piramidy sÂ± antenami. jakÂ± konkretnÂ± tak na prawdÃª one funkcje
peÂ³niÂ± ? Â 
 AndrzejStruskiÂ Â :Â juÂ¿ tu o piramidach pisaliÂ¶my byÂ³y to rezonatory dÂ¼wiÃªkowe obecnie system jest
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szczÂ±tkowy i nieczynny jeszcze sÂ³owo w stosunku do przejÂ¶cia w inny wymiar lub zmiany czÃªstotliwoÂ¶ci
lub ratunek UFO to sÂ± takie same manipulacje jak te rzÂ±dowe, rzÂ±dy ukrywajÂ± a tamci wprowadzajÂ±
tematy zastÃªpcze podsycajÂ±c nadziejÃªÂ caÂ³oksztaÂ³t sprawy jest zupeÂ³nie inny i sadze ze przy obecnym
stanie iluzji Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka nie do zrozumienia Â  kapral_znzÂ Â :Â "jesteÂ¶my sami, logika jest
nieubÂ³agana" ? Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â czÂ³orozumiem, ze sami we wszechÂ¶wiecie? Â  Â  InorÂ Â :Â wcale nie
jesteÂ¶my sami we WszechÂ¶wiecie, sÂ± teÂ¿ inne cywilizacje pozaziemskie Â  AndrzejStruskiÂ :Â logicznie
rozumujÂ±c tak duÂ¿y obiekt jak wszechÂ¶wiat wedÂ³ug mnie okoÂ³o 2 biliony lat Â¶wietlnych Â¶rednicy nie
moÂ¿e byÃ¦ zaludniony tylko na jednej planecie Â  Â  kapral_znzÂ Â :Â zgadzam siÃª z tym podejÂ¶ciem Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â w artykuÂ³ach o budowie wszechÂ¶wiata napisaÂ³em jeden w ktÃ³rym wskazuje na
moÂ¿liwoÂ¶ci technologiczne i potrzeby twÃ³rcÃ³w tego obiektu Â  ~Kuba88Â Â :Â moÂ¿na gdybaÃ¦ tylko, moim
zdaniem, Â¿eby poznaÃ¦ naturÃª rzeczy noumen to trzeba wyjÂ¶Ã¦ poza umysÂ³ â€“ medytacja Â  
AndrzejStruskiÂ :Â nie korzystaÂ³em nigdy z medytacji, 25 lat pracuje Â¶wiadomoÂ¶ciÂ± a efekty jakie
osiÂ±gnÂ±Â³ nie spisaÂ³ bym w tysiÂ±cu ksiÂ±Â¿kach Â  Â  ~Kuba88Â (20:44)Â :Â pracuje Pan
Â¶wiadomoÂ¶ciÂ±, ale w jaki sposÃ³b? umysÂ³ nie moÂ¿e byÃ¦ Â¶wiadomy, to tylko analiza Â  
AndrzejStruskiÂ :Â wszystkie te informacje sÂ± w 100 procentach zsynchronizowane z sobÂ± i wszystkie
mogÃª w odpowiednim czasie przywrÃ³ciÃ¦ w pamiÃªci niczego nie zapisaÂ³em Â  ~Kuba88Â :Â umysÂ³ = czas,
umysÂ³ zamyka wszystko w swojej ramie Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ to umysÂ³ Â  
~Kuba88Â (20:45)Â :Â heh, mam innÂ± definicjÃª Â¶wiadomoÂ¶ciÂ umysÂ³ nie moÂ¿e byÃ¦ Â¶wiadomy, to tylko
analiza Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â analiza to jeden z procesÃ³w dziaÂ³ania umysÂ³u lub Â¶wiadomoÂ¶ci bo to
jedno i to samo Â  Â  ~Kuba88Â (20:45)Â :Â umysÂ³ moim zdaniem to narzÃªdzie, nic wiÃªcej a Â¶wiadomoÂ¶Ã¦
kreuje Â¶wiat, jaki postrzegamy, fizyka kwantowa nam dzisiaj to mÃ³wi Â  InorÂ Â :Â Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ to dusza-energia 
Â  ~Kuba88Â Â :Â eksperyment Poponina Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ nie moÂ¿e byÃ¦ energiÂ±, jest niezmierzalna Â  
AndrzejStruski Â :Â z jednym wyjÂ±tkiem, ze umysÂ³ inteligentny posiada tylko czÂ³owiek a Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ to
instrument, ktÃ³ry wystÃªpuje w rÃ³Â¿nych formach na rÃ³Â¿nym poziomie najwyÂ¿ej rozwiniÃªta u
czÂ³owieka Â  Â  ~Kuba88Â :Â tak samo materia, to jest energia, tzn. manifestacja energii czÂ³owiek posiada
samoÂ¶wiadomoÂ¶Ã¦ Â  AndrzejStruskiÂ :Â proszÃª poczytaÃ¦ na stronieÂ www.andrzejstruski.com
Â napisaÂ³em duÂ¿o o Â¶wiadomoÂ¶ci Â  InorÂ Â :Â zwierzÃªta teÂ¿ sÂ± inteligentne Â  AndrzejStruskiÂ :Â 
zwierzÃªta nie sÂ± inteligentne tylko posiadajÂ± zdolnoÂ¶ci Â  ~Kuba88Â Â :Â Â¶wiadomoÂ¶Ã¦, moje JA poznajÃª
tylko przez medytacje Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â moje Ja to pojÃªcie szersze niÂ¿ Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ dochodzi do
tego jeszcze duchowoÂ¶Ã¦ i wyobraÂ¼nia Â  ~Kuba88Â Â :Â hmmm, zgrzyta, bo inaczej definiujemy
Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ to jest zbyt szeroki temat Â¿eby go zaczynaÃ¦ na
koÃ±cu rozmowy Â  ~Kuba88Â Â :Â zgadza siÃª Â  kapral_znzÂ Â :Â Pytanie co do odszyfrowania Apokalipsy, Pan
jak widzÃª zwraca uwagÃª na interpunkcjÃª.. To jest tylko tÂ³umaczenie, do tego przez wielu uwaÂ¿ane za co najmniej
niedokÂ³adne Nie powinny najpierw odbyÃ¦ siÃª prace nad jak najlepszym tÂ³umaczeniem? Â  
AndrzejStruskiÂ :Â dobre tÂ³umaczenie jest jedno staropolska gdaÃ±ska to samo stwierdziÂ³ Cz. MiÂ³osz tekst
z niej odszyfrowany jest czysty, klarowny i spÃ³jny niesie rÃ³wnieÂ¿ jasna wartoÂ¶Ã¦ a nie mÃ³wi o jakiÂ¶
strachach i groÂ¼bach Â  kapral_znzÂ Â :Â rozumiem, dziÃªkujÃª Â  AndrzejStruskiÂ Â :Â jednak
najwaÂ¿niejszym w odszyfrowaniu Ap. byÂ³o odnalezienie klucza w postaci wartoÂ¶ci dla niektÃ³rych
terminÃ³w. Â  AndrzejStruskiÂ :Â na dzisiaj dziÃªkuje za rozmowÃª, jak ktoÂ¶ ma pomysÂ³y na przyszÂ³e
konferencje chÃªtnie odpowiem, jednak tylko w tematach, ktÃ³re rozpoznaÂ³em sa one widoczne w
publikacjach na stronieÂ www.andrzejstruski.comÂ przede wszystkim dotyczÂ± one czÂ³owieka duchowego,
ewolucji wszechÂ¶wiata w zakresie wzorcÃ³w, odczytania przepowiedni ,a dodatkiem jest fizyka i
wynalazczoÂ¶Ã¦ a takÂ¿e archeologia dziÃªkuje wszystkim za przyjemny wieczÃ³r Â  kapral_znzÂ Â :Â dziÃªkujÃª
bardzo rÃ³wnieÂ¿ Â  AdminkomnatyÂ :Â DziÃªkujÃª rÃ³wnieÂ¿ Â  ~Kuba88Â :Â Dobrej nocy Â  
AndrzejStruskiÂ Â :Â wzajemnie Dobranoc
 
 
 Andrzej Struski de Merowing.  
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