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INFORMACJE NAUKOWE DOWODEM NA SÂ£USZNOÂ¦Ã† TEORII ANDRZEJA STRUSKIEGO
WYJAÂ¦NIAJÂ¡CÂ¡ POWSTAWANIE DZIWNYCH DÂ¬WIÃŠKÃ“W

Profesor Elchin Khalilov
Dziwne dÂ¼wiÃªki sÂ± faktem, ale wiele osÃ³b nadal wypiera tÂ± informacjÃª. Oto kolejny wywiad z
profesorem geofizyki, Elchinem Khalilovem, ktÃ³ry potwierdza wszystko to co poprzednio opublikowaliÂ¶my na
ten temat. Â Mechanizmy psychologiczne funkcjonujÂ±ce w ludzkim umyÂ¶le starajÂ± siÃª wypieraÃ¦ informacje za
bardzo nieprzystajÂ±ce do oczekiwaÃ± i powodujÂ±ce niepokÃ³j ducha. Tak wÂ³aÂ¶nie dzieje siÃª w przypadku
dziwnych dÂ¼wiÃªkÃ³w. Â
To jest tak bardzo nieznane, i przeraÂ¿a niektÃ³rych do tego stopnia, Â¿e tak zwani "sceptycy" starajÂ± siÃª sobie
poukÂ³adaÃ¦ Â¶wiat Â³apiÂ±c siÃª kurczowo wszystkiego, co zbliÂ¿a ich do odetchniÃªcia z ulgÂ± stwierdzajÂ±c
faÂ³szerstwo. Jednak zaciÂ¶niÃªte poÂ¶ladki mÃ³wiÂ± same za siebie. Â Trzeba to przyjÂ±Ã¦ do wiadomoÂ¶ci, dziwne
dÂ¼wiÃªki wystÃªpujÂ±, to fakt, jest wiele faÂ³szerstw, ale stwierdzanie, Â¿e wszystko jest faÂ³szerstwem to nic innego
jak emanacja strachu przed nieznanym. Postarajmy siÃª to poznaÃ¦ a to umoÂ¿liwi nam kolejny wywiad z Elchinem
Khalilovem. Â Poprzedni wywiad profesora na temat tego zjawiska, przeprowadzony przez agencjÃª prasowÂ±
WOSCO wzbudziÂ³ wielkie zainteresowanie na Â¶wiecie. StaÂ³o siÃª tak gÂ³Ã³wnie, dlatego, Â¿e wiÃªkszoÂ¶Ã¦
naukowcÃ³w nie ma pojÃªcia jak klasyfikowaÃ¦ te odgÂ³osy, dziaÂ³ajÂ± u nich prawdopodobnie podobne procesy
"poÂ¶ladkowe" jak u tak zwanych "sceptykÃ³w". Khalilov, jako jeden z nielicznych podjÂ±Â³ temat i zaproponowaÂ³
konkretne wyjaÂ¶nienia fenomenÃ³w dÂ¼wiÃªkowych. Â Przypomnijmy, Â¿e profesor Khalilov jest prezesem globalnej
sieci Prognozowania trzÃªsieÃ± ziemi z siedzibÂ± w Londynie i przewodniczÂ±cym MiÃªdzynarodowego Komitetu ds.
globalnych zmian geologicznych i Â¶rodowiskowych GEOCHANGEÂ (Niemcy, Monachium). Â Panie Profesorze
Khalilov, niektÃ³rzy z czytelnikÃ³w wÂ±tpili, Â¿e wywiad dla WOSCO na temat dziwnych odgÂ³osÃ³w z nieba byÂ³
prawdziwy a wyjaÂ¶nienia byÂ³y rzeczywiÂ¶cie podane przez Pana. Â Wiem o tym, dlatego, Â¿e otrzymaÂ³em wiele
korespondencji w tej sprawie. WiÃªc chcÃª osobiÂ¶cie potwierdziÃ¦, Â¿e rzeczywiÂ¶cie to ja udzieliÂ³em wywiadu
agencji informacyjnej WOSCO, w ktÃ³rym mÃ³wiÂ³em o rejestracji dziwnych dÂ¼wiÃªkÃ³w z nieba i wyjaÂ¶niaÂ³em to,
jako akustyczno-grawitacyjne fale wynikajÂ±ce z silnego wiatru sÂ³onecznego oddziaÂ³ujÂ±cego na granicy jonosfery i
atmosfery, co wystÃªpuje rÃ³wnieÂ¿ przed silnymi trzÃªsieniami ziemi. Â NiektÃ³rzy czytelnicy mogÂ± zapytaÃ¦, czy
moÂ¿na nagraÃ¦ te dÂ¼wiÃªki standardowym mikrofonem czy teÂ¿ wymagajÂ± specjalnego sprzÃªtu? Â Przy
standardowym mikrofonie moÂ¿na nagrywaÃ¦ czÃªÂ¶Ã¦ sÂ³yszalnego pasma tych dÂ¼wiÃªkÃ³w i to w bardzo sÂ³abej,
jakoÂ¶ci.Â Te o niskiej czÃªstotliwoÂ¶ci sÂ± wyraÂ¼nie sÂ³yszalne na wielu amatorskich nagraniach wideo
dostÃªpnych w Internecie. Czyli do profesjonalnego zapisu fal akustyczno-grawitacyjnych wymagany jest specjalny
sprzÃªt geofizyczny? Anteny kierunkowe ze zÂ³oÂ¿onym systemem rejestracji? Â Czy nadal rejestrowane sÂ± te
dziwne dÂ¼wiÃªki? Â Tak, rejestrujemy je, zwÂ³aszcza podczas wielkich rozbÂ³yskÃ³w sÂ³onecznych, a takÂ¿e przed
kilku silnymi trzÃªsieniami ziemi, ale nie zawsze sÂ± one sÂ³yszalne dla ludzi.
Silne trzÃªsienia ziemi wystÃªpowaÂ³y zawsze a rozbÂ³yski sÂ³oneczne rÃ³wnieÂ¿, jednak dÂ¼wiÃªki
wystÃªpujÂ± dopiero niedawno. Logicznie to ta wypowiedÂ¼ nie wiÂ±Â¿e siÃª z rzeczywistoÂ¶ciÂ±. Â Jakie
sÂ± perspektywy dla tych badaÃ±? Â Faktem jest, Â¿e nasze stacje z sieci ATROPATENA, w ktÃ³rych rejestruje siÃª
fale i naprÃªÂ¿enia w skorupie ziemskiej na podstawie pomiaru trÃ³jwymiarowego wahania pola grawitacyjnego, sÂ±
wyposaÂ¿one takÂ¿e w inne wysoce wraÂ¿liwe urzÂ±dzenia, rejestrujÂ±ce akustyczno-grawitacyjne fale pochodzÂ±ce
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z nieba.
Przy pomocy tak specjalistycznego sprzÃªtu moÂ¿na nagrywaÃ¦ szersze pasmo dÂ¼wiÃªku, jednak to nie
znaczy, Â¿e on wystÃªpowaÂ³ wczeÂ¶niej, lub, Â¿e jest efektem trzÃªsieÃ± ziemi, ewentualnie rozbÂ³yskÃ³w
sÂ³oÃ±ca. Â Akustyczno-grawitacyjne fale mogÂ± rÃ³wnieÂ¿ wystÂ±piÃ¦ przed silnymi trzÃªsieniami ziemi, a fakt ten
jest znany geofizykom.Â Na tej podstawie opracowywane sÂ± nowe metody przewidywania trzÃªsieÃ± ziemi.Â
Globalna sieÃ¦ przewidywania trzÃªsieÃ± ziemi planuje takÂ¿e wiÃªkszego wykorzystania fal akustycznych
grawitacyjnych do przewidywania i studiowania procesÃ³w poprzedzajÂ±cych silne trzÃªsienia ziemi.Â Niedawno
zarejestrowano wiele interesujÂ±cych faktÃ³w wynikajÂ±cych z amplifikacji fal akustyczno grawitacyjnych przed kilkoma
duÂ¿ymi trzÃªsieniami ziemi.Â Obecnie pracujemy nad modelem fal akustyczno-grawitacyjnych w atmosferze przed
silnymi trzÃªsieniami ziemi.
â€žFale akustyczno-grawitacyjneâ€•;- ich stwierdzona naukowo obecnoÂ¶c przed trzÃªsieniami ziemi sÂ±
bardzo waÂ¿ne dla bezpieczeÃ±stwa ludzi. Jednak w stosunku do dziwnych dÂ¼wiÃªkÃ³w, nie wyjaÂ¶niajÂ±
niczego. ChociaÂ¿by z tego powodu, Â¿e dÂ¼wiÃªki sÂ± bardzo rÃ³Â¿ne a te niekoniecznie muszÂ± by
toÂ¿same ze sÂ³yszanymi dopiero od roku dziwnymi dÂ¼wiÃªkami.
W samej nazwie â€žfale akustyczno-grawitacyjneâ€• istnieje z kolei dowÃ³d na emanacjÃª dÂ¼wiÃªku z
grawitacyjnych obszarÃ³w fizyki. Grawitacyjnych, to znaczy magnetycznych, bo grawitacja jest wtÃ³rnym
objawem magnetyzmu. Od pÃ³l magnetycznych rÃ³Â¿ni siÃª tym, Â¿e nie posiada biegunÃ³w plus i minus.
IstotÃª indukcji grawitacji wskazaÂ³em w odpowiedzi do tematu przedstawiajÂ±cego doÂ¶wiadczenie z
nakrÃªtkÂ± na rosyjskiej stacji kosmicznej.
ReasumujÂ±c tÂ± sprawÃª, jeÂ¿eli dÂ¼wiÃªk tworzy siÃª w zwiÂ±zku z procesami fizycznymi w sferze
grawitacji to rÃ³wnieÂ¿ powstaje w innych obszarach oddziaÂ³ywaÃ± magnetycznych. Tym bardziej powinien
powstawac w procesach fizycznych zwiÂ±zanych z przemieszczaniem siÃª bieguna magnetycznego. W tej
sprawie istnieje poÂ¶redni dowÃ³d na sÂ³usznoÂ¶c mojego wyjaÂ¶nienia istoty powstawania dziwnych
dÂ¼wiÃªkÃ³w. Â
Co jest przyczynÂ± tych fal akustyczno-grawitacyjnych? Â W naszej opinii, wzmocnienie siÂ³y fal
akustyczno-grawitacyjnych moÂ¿e byÃ¦ spowodowane zarÃ³wno wzrostem aktywnoÂ¶ci sÂ³onecznej jak i aktywacjÂ±
procesÃ³w geodynamicznych.Â To oznacza wzrost ryzyka trzÃªsieÃ± ziemi i erupcje wulkanÃ³w w najbliÂ¿szej
przyszÂ³oÂ¶ci. Â Planuje Pan wspÃ³Â³pracÃª z innymi instytucjami naukowymi? Â OczywiÂ¶cie, przygotowaliÂ¶my
specjalne oferty do wspÃ³Â³pracy dla NASA, USGS, NOAA, w Geofizycznej SÂ³uÂ¿bie Rosji i niektÃ³rych innych
krajÃ³w.Â Mamy nadziejÃª, Â¿e nasza wspÃ³Â³praca spowoduje zainteresowanym potencjalnych partnerÃ³w
badawczych. Â DziÃªkujÃª za ciekawÂ± rozmowÃª Â Wywiad przeprowadzony przez MiÃªdzynarodowÂ± AgencjÃª
Informacji Naukowej WOSCO.

Â PS. W stosunku do osiÂ±gniÃªc nauki zawsze posiadam stosunek pozytywny, jednakÂ¿e nie naleÂ¿ (z
punktu logicznej oceny) pozycji nauki traktowaÃ¦ jako wyroczni, zawsze sÂ³usznych ocen dla rÃ³Â¿nych
niejasnych spraw i wyÂ³Â±cznoÂ¶ci w stosunku tworzenia nowych (czÃªsto niezgodnych z naukowÂ± wiedza)
teorii. Jako przykÂ³ad pozwolÃª sobie tu przytoczyÃ¦ mÃ³j wynalazek z obszaru fizyki. SkonstruowaÂ³em
siatkÃª przestrzennÂ±, ktÃ³ra posiada szczegÃ³lne cechy w zakresie niezatapialnoÂ¶ci na ekstremalnie
trudnym terenie bagiennym. Nauka ma problem z peÂ³nym wyjaÂ¶nieniem dziaÂ³ania fizycznego tej
konstrukcji, mimo, Â¿e pÂ³yta drogowa doskonale zdaÂ³a egzamin w praktyce. UzyskaÂ³a nawet nagrody i
medale na specjalistycznych wystawach.Â Â
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Â¬Ã³dÂ³o:Â
http://seismonet.org/page.html?id_node=130&id_file=141

Â¬rÃ³dÂ³o pl :Â
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-naukowe-informacje-temat-dziwnych-dzwiekow#comment-56870
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