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Co siÃª zmieni w 2012r?
â€žÂ¦wiat siÃª Zmieni w 2012râ€•
ÂÂÂ ÂÂ

Â¦wiat jest pojÃªciem ogÃ³lnym, dla jednego bÃªdzie to â€žÂ¶wiat jego myÂ¶liâ€• dla innego â€žÂ¶wiat, w ktÃ³rym
Â¿yjeâ€•. W celu okreÂ¶lenia terminu â€žÂ¶wiatâ€• naleÂ¿y dokÂ³adnie sprecyzowaÃ¦ punkt widzenia. Zmiana, jaka
nastÂ±pi w 2012r, bÃªdzie dotyczyÂ³a rÃ³wnieÂ¿ czÂ³owieka, jednak nie tylko. Zdarzenie to, posiada charakter
astronomiczny a wynika z istoty magnetyzmu i grawitacji wszechÂ¶wiata. W zakresie tej istoty, mieÂ¶ci siÃª rÃ³wnieÂ¿
mechanizm autoregulacji astronomicznego zegara. SÂ³oneczny ukÂ³ad planetarny jest jednym z elementÃ³w zegara
astronomicznego. Precyzja wskazaÃ± caÂ³ego zegara, jest uzaleÂ¿niona od stabilnoÂ¶ci zachowaÃ± wszystkich
ukÂ³adÃ³w sÂ³onecznych wszechÂ¶wiata. Ten aspekt astronomicznego zegara, nie moÂ¿e siÃª zmieniaÃ¦. Jest to
Â¶wiat zegara astronomicznego. Jakie w ukÂ³adach sÂ³onecznych zachodzÂ± procesy, moÂ¿e zmiany, by zachowaÃ¦
stabilnoÂ¶Ã¦ zegara? Do zachowania stabilnych i precyzyjnych wskazaÃ±, niezbÃªdne jest zachowanie staÂ³em masy
caÂ³ego ukÂ³adu sÂ³onecznego, wzglÃªdem siÂ³y grawitacyjnej galaktyki. SÂ³oÃ±ce swojÂ± mocÂ± grawitacyjnÂ±,
przyciÂ±ga bardzo duÂ¿o materii z przestrzeni swojego ukÂ³adu planetarnego, ale rÃ³wnieÂ¿ takiej, ktÃ³ra przybywa z
przestrzeni galaktyki. Z kaÂ¿dÂ± chwilÂ± zwiÃªksza swojÂ± wagÃª. EmitujÂ±c masÃª materialnÂ± w postaci
Â¶wiatÂ³a, pozbywa siÃª czÃªÂ¶ci nadwagi, jednak nie caÂ³ej. Materia, jaka jest przechwytywana przez SÂ³oÃ±ce,
skÂ³ada siÃª z rÃ³Â¿norodnych form, sÂ± w tej masie rÃ³wnieÂ¿ pierwiastki ciÃªÂ¿kie. Nie wszystkie tego typu
pierwiastki zostanÂ± wyemitowane w przestrzeÃ± a przede wszystkim poza ukÂ³ad sÂ³oneczny. IstotÂ± zegara
astronomicznego, jest waga ukÂ³adu sÂ³onecznego a nie waga samej gwiazdy centralnej. NiezbÃªdne jest pozbycie
siÃª przez SÂ³oÃ±ce, (bo planety tego uczyniÃ¦ nie mogÂ±) nadmiaru masy materialnej. SÂ³oÃ±ce musi wyemitowaÃ¦
jÂ± poza przestrzeÃ± ukÂ³adu sÂ³onecznego. Naturalna emisja w postaci promieniowania Â¶wietlnego, nie wyrzuci
ciÃªÂ¿kich pierwiastkÃ³w. ZalegajÂ± one pod powierzchniÂ± tego gazowego olbrzyma i mogÂ± zakÂ³Ã³caÃ¦ jego
naturalne procesy Â¿yciowe. W tym celu w procesie ewolucji materii wszechÂ¶wiata, powstaÂ³y mechanizmy, ktÃ³re
aktywujÂ± taka autoregulacjÃª. W odpowiednim poÂ³oÂ¿eniu galaktycznym ukÂ³adu planetarnego, kaÂ¿da gwiazda
centralna pod wpÂ³ywem siÂ³ grawitacyjnych galaktyki, aktywuje wÂ³asnÂ± erupcjÃª. Jest to erupcja cykliczna,
powiÂ±zana z innymi, ktÃ³re wystÃªpujÂ± na SÂ³oÃ±cu. Plamy SÂ³oneczne, to harmoniczny cykl mikro erupcji, ktÃ³ry
koÃ±czy siÃª tÂ± jednÂ± wielkÂ± erupcja i caÂ³y proces utrzymania wagi ukÂ³adu sÂ³onecznego rozpoczyna siÃª od
nowa. W 2012r 21 grudnia bÃªdziemy mieli przyjemnoÂ¶Ã¦ osobiÂ¶cie obserwowaÃ¦, taka wielka erupcjÃª. W taki
sposÃ³b, zajdÂ± zmiany w Â¶wiecie zegara astronomicznego. Doznania, jaki bÃªdÂ± bezpoÂ¶rednio dotyczyÂ³y
czÂ³owieka na ziemi, bÃªdÂ± zmianami w Â¶wiecie czÂ³owieka. Zmianami w Â¶wiecie cywilizacji. Zmianami w
Â¶wiecie biologii, klimatu, geologii i zmianami w jeszcze wielu innych â€žÂ¶wiatachâ€•. NajistotniejszÂ± dla czÂ³owieka
zmianÂ± z punktu widzenia gÂ³Ã³wnej przyczyny zmian na ziemi, bÃªdzie zmiana w Â¶wiecie ziemskiego magnetyzmu.
To, Â¿e zostanie naruszone, magnetyczne pole ochronne planety ziemi, jest tylko kwestiÂ± czasu w dziaÂ³aniu
promieniowania, ktÃ³re bÃªdzie efektem erupcji. Istota problemu i gÂ³Ã³wna przyczyna zmian na ziemi, leÂ¿y w
moÂ¿liwoÂ¶ci zmiany cech biegunowych jÂ±dra planety. Â¯elazne pÂ³ynne jÂ±dro, jest generatorem siÂ³y grawitacyjnej
ziemi, siÂ³y, ktÃ³ra charakteryzuje zaleÂ¿noÂ¶Ã¦ i stabilnoÂ¶Ã¦ poÂ³oÂ¿enia planety wzglÃªdem SÂ³oÃ±ca.
PoÂ³oÂ¿enie ziemskich biegunÃ³w nie jest utrzymywane przez grawitacyjnÂ± moc planety, to poÂ³oÂ¿enie, jest
ustalane przez grawitacyjnÂ± moc SÂ³oÃ±ca. W przypadku zmiany biegunowoÂ¶ci jÂ±dra planety, siÂ³a grawitacyjna
SÂ³oÃ±ca obrÃ³ci jÂ±dro w przeciÂ±gu stosunkowo krÃ³tkiego czasu. Moc grawitacyjna jÂ±dra pociÂ±gnie w kierunku
swego obrotu wszystkie kontynenty. Taki scenariusz jest moÂ¿liwy i zrealizuje siÃª, gdy erupcja na SÂ³oÃ±cu osiÂ±gnie
stopieÃ± porÃ³wnywalny do tych najwiÃªkszych z jego historii. One to powodowaÂ³y zmiany poÂ³oÂ¿enia ziemskich
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biegunÃ³w. OdbÃªdzie siÃª to w taki sposÃ³b. Erupcja SÂ³oÃ±ca, wyrzuci olbrzymie iloÂ¶ci silnie namagnesowanych
czÂ±stek materii. One po zniszczeniu magnetycznego pÂ³aszcza ochronnego ziemi, nie bÃªdÂ± juÂ¿ miaÂ³y, innej
rÃ³wnie skutecznej bariery na drodze do jÂ±dra ziemi. Â¯elazne pÂ³ynne jÂ±dro, ktÃ³re z punktu widzenia potrzeb
istnienia biologii na planecie jest niezbÃªdne w tym cyklicznym wystÃªpujÂ±cym, co okoÂ³o 12 tyÂ¶. lat przypadku,
moÂ¿e czÃªÂ¶ci biologii zaszkodziÃ¦. Woda, ktÃ³ra wyleje siÃª z oceanÃ³w, tak jak z rozkoÂ³ysanej miski, zniszczy
Â¿ycie biologiczne w takim zakresie, w jakim siÃª rozleje. Zmiany, jakie mogÂ± zachodziÃ¦ w Â¶wiecie czÂ³owieka, to
nie tylko zniszczenia wodne, to rÃ³wnieÂ¿ zmiany poÂ³oÂ¿enia lÂ±dÃ³w i oceanÃ³w, ktÃ³re mogÂ± zmieniÃ¦ geografiÃª
planety. Istnieje prawdopodobieÃ±stwo wystÂ±pienia, jeszcze jednego rodzaju zmiany. Ta zmiana jak wynika z historii
cywilizacji ziemskich, moÂ¿e byÃ¦ najdotkliwsza w stosunku do czÂ³owieka z punktu widzenia jego rozwoju, w aspekcie
cywilizacyjnym. Znane sÂ± wyniki badaÃ± archeologicznych, ktÃ³re Â¶wiadczÂ± o czasie rozwoju czÂ³owieka. Era
cywilizacji to szeÂ¶Ã¦ do siedem tysiÃªcy lat. BrakujÂ±ce piÃªÃ¦ tysiÃªcy lat, moÂ¿e byÃ¦ czasem odradzania siÃª
czÂ³owieka na polu budowania Â¶wiadomoÂ¶ci zbiorowej, inaczej mÃ³wiÂ±c wiedzy spoÂ³ecznej i cywilizacyjnej. Z
takich informacji wynika, Â¿e czÂ³owiek po kataklizmie, ktÃ³ry zmienia magnetyzm planety, rÃ³wnieÂ¿ podlega pewnym
zmianom magnetycznym.Â
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