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SPIS TREŚCI całej publikacji [13] przygotowanej w małym druku 12pt 
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera tylko niniejszy "Tom SPIS" ) 
 

 
Odnotuj, że istnieje też inna wersja niniejszego opracowania [13] pisana dużym drukiem" (tj. 

drukiem o rozmiarach 20pt) i też opublikowana w bezpiecznym formacie PDF – tak jak niniejsza 
mała wersja. Tamtą wersję [13] w "dużym druku" (tj. 20pt) zainteresowani czytelnicy mogą 
sobie załadować z "części #A" tej samej strony o nazwie "tekst_13.htm" jaka w "części #B" 

upowszechnia też niniejszą wersję pisaną "małym drukiem" (12pt). 
 
SPIS TREŚCI: całej [13] pisanej małym drukiem 12pt zawiera tylko niniejszy "Tom SPIS" 

 
Uwaga – aby zawsze po dodaniu nowego wpisu do początka wpisów z aktualnie 
uzupełnianego tomu tego opracowania [13] NIE być zmuszonym do poprawiania 

numeracji stron we wszystkich pozostałych wpisach owego tomu, kolejne wpisy z 
"tomów Q do T" posiadają odwróconą numerację stron – tj. ostatnia strona 
najstarszego wpisu owych tomu posiada numer jeden, przedostatnia – numer dwa, 

itp. W ten sposob dodanie treści nowego wpisu na początku wpisów z owych 
"tomów Q do T" NIE wymusza zmiany numeracji stron dla wspisów uprzednio już w 
nich publikowanych. Jednocześnie jednak zasada numeracji stron w "tomach Q do 

T" zasadniczo różni się od numeracji pozostałych tomów niniejszej publikacji [13]. 
 
 

SPIS TREŚCI: [13] "tomy Q-Z" pisane małym drukiem 12pt  
 (Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera tylko "Tom SPIS") 

 
 
Tom Q w [13] - (wpisy nr #360 do #337): 

Q-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
------------------------------------------------------- 
 

Q-344  #347: Ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu wytopione zimną 
jesienną nocą w twardym asfalcie NZ chodnika (2022/6/1) 
Q-331  #346E: How 21 letters of the "[Ω] Seals of God" from the Bible turned the old era 

of scientific speculation about time into a new era of knowledge of truth about the lack of 
elapse of time in "nature"  (2022/5/17) 
Q-312  #346: Jak starą erę naukowych spekulacji o czasie, 18 liter "[Ω] Pieczęci Boga" z 

Biblii zmieniło w nową erę wiedzy i prawdy o braku upływu czasu w "naturze" (2022/4/25) 
Q-293  #345E: I identified evidence that the "elapse of time" does NOT exist in the 
counter-world, while only God invented "time" and pre-programmed it from memories of ever-

moving God Drobinas in order to control with it our world of matter (2020/4/15) 
Q-266  #345: Zidentyfikowałem dowody iż "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie 

zaś dopiero Bóg wynalazł "czas" i przeprogramował go z pamięci wiecznie ruchliwych Drobin 
Boga aby sterować nim nasz świat materii (2022/3/21) 
Q-239  #344E: Scientific values of the proverbial "grain of truth" from folk tales about the 

supernatural ability that God given to "snake pearls" to allow them the detection of the density 
of "God Drobinas" and "moral energy" flows (means: the essence of the so-called "Feng Shui" 
and "chi" utilised by Chinese) (2022/3/17) 

Q-215  #344: Naukowe wartości przysłowiowego "ziarenka prawdy" z ludowych 
opowieści o nadanej przez Boga "wężowym kamieniom" nadprzyrodzonej zdolności do 
wykrywania gęstości przepływów "energii moralnej" (czyli esencji tzw. "chi" Chińczyków) 

(2022/3/1) 
Q-192  #343E: Why "what" of God and "how" of people from the implementation of the 

../tekst_13.htm
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"Nirvana System" illustrates requirements for the development and achievement of perfection 
in entire our world of matter (2022/2/20) 
Q-175  #343: Dlaczego "co" Boga i "jak" ludzi z wdrażania "ustroju nirwany" ilustruje 

wymogi rozwoju i osiągania doskonałości przez cały nasz świat materii (2022/1/27) 
Q-158  #342E: Why human laws that ban women abortions are contradictory to the Bible 

(2022/1/25) 
Q-152  #342: Dlaczego ludzkie prawa zabraniające przerywanie ciąży są sprzeczne z 
Biblią (2022/1/1) 

Q-130  #341E: Why people who did NOT do any productive "physical work" end up in the 
proverbial "ivory towers", thus are NOT able to develop correct procedures "how" for the 
"what" they encounter and this causes that they are also unable to distinguish truth from lies, 

facts from fiction, good from evil, as well as are NOT able to acquire the ability to find correct 
and effective solutions to problems that bother people (2021/12/27) 
Q-124  #341: Dlaczego osoby które NIE wykonywały żadnej produkcyjnej pracy fizycznej 

lądują w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", stąd NIE są w stanie wypracowywać 
poprawnej procedury "jak" dla napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także 
odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są też w 

stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla 
nurtujących ludzi problemów (2021/12/1) 
Q-98  #340E: The desperate cry of the girl's ghost in the morgue of the Wrocław 

Medical University reveals the lies and the superficiality of knowledge reduced by the Occam's 
Razor to only manifestations of matter (2021/11/25) 
Q-89  #340: Rozpaczliwy płacz ducha dziewczynki w kostnicy Akademii Medycznej 

Wrocławia ujawnia kłamliwość i płytkość wiedzy zredukowanej Brzytwą Occama wyłącznie do 
manifestacji materii (2021/11/1) 

Q-75  #339E: Here is the recipe "how" to start permanently love your neighbours, 
developed by "totalizm" for the "what" commandment from the Bible prompting to "love your 
neighbour as yourself" (2021/10/20) 

Q-61  #339: Oto receptura "jak" trwale pokochać wszystkich bliźnich wypracowana 
przez "totalizm" dla podanego w Biblii przykazania "co" nakazującego "kochaj bliźniego jak 
siebie samego" (2021/10/1) 

Q-47  #338E: How and why the engineering definition of life proves the impossibility of 
the emergence of life in inanimate matter from our three-dimensional world of matter, and 
shows the evolution of life in the counter-matter of the four-dimensional counter-world 

(2021/9/25) 
Q-42  #338: Jak i dlaczego inżynierska definicja życia dowodzi niemożliwość powstania 
życia w nieożywionej materii z naszego trzywymiarowego świata materii a wykazuje 

wyewoluowanie się życia w przeciw-materii z czterowymiarowego przeciw-świata (2021/9/1) 
Q-20  #337E: The totaliztic understanding of free will, knowledge, truth, and the 
skeleton of knowledge and truth, as well as the reversible software time with which God 

manages their consequences (2021/8/25) 
Q-13  #337 Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy, prawdy oraz szkieletu 
wiedzy i prawdy, a także nawracalnego czasu softwarowego jakim Bóg zarządza ich 

następstwami (2021/8/1) 
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Tom R w [13] - (wpisy nr #336 do #328): 
R-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

------------------------------------------------------- 
 

R-385  #336E: Previously unknown truths and knowledge about God and life revealed 
only by my "Theory of Everything from 1985" and "Theory of Life from 2020" (2021/7/20) 
R-362  #336: Nieznane wcześniej prawdy i wiedza o Bogu i życiu ujawnione dopiero moją 

"Teorią Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorią Życia z 2020 roku" (2021/7/1) 
R-340  #335E: Here is a recipe to stop the further decline of humanity and the destruction 
of the Earth by replacing money with the happiness of nirvana explained in our free movie 

about the Nirvana System (2021/6/20) 

R-315  #335: Oto receptura na powstrzymanie dalszego upadku ludzkości i wyniszczania 
Ziemi zastąpieniem pieniędzy przez szczęśliwość nirwany wyjaśnionej w naszym gratisowym 

filmie o ustroju nirwany (2021/6/1) 

R-291  #334E: Evidence for the dissimilarity of the chemical elements in the supernatural 

beings that are more perfect than ours (2021/5/20) 
R-271  #334: Czy doskonalsza od ludzkiej materia ciał nadprzyrodzonych istot 
dokumentuje iż Bóg postwarzał co najmniej dwa, lub nawet więcej, odmiennych zestawów 
(układów okresowych) pierwiastków chemicznych (2021/5/1) 

R-250  #333E: Let us try to read together in unanimity the "awakening prayer" quoted 
here with attention, understanding and inner wish for fulfillment, begging God for protection 
and for help in what is soon to come by (2021/4/20) 

R-236  #333: Poprzez zgodne odczytanie przytoczonej tu "modlitwy budzenia się" z 
uwagą, zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem spełnienia się spróbujmy razem błagać Boga o 
ochronę i pomoc w tym co już wkrótce nadejdzie (2021/3/30) 
R-222  #332E: Here is your scientifically confirmed personal proof that God does exist, 
which you always carry with you and which gives validity to your statement: "since I live, this by 

itself is an irrefutable proof for the existence of God" (2021/3/25) 

R-206  #332: Oto naukowo potwierdzony dowód osobisty iż Bóg istnieje jaki zawsze 
nosisz ze sobą i jaki nadaje ważności twojemu stwierdzeniu: "skoro ja żyję samo to jest już 

niepodważalnym dowodem na istnienie Boga" (2021/3/5) 
R-190  #331E: The origin, components and work of the phenomenon of life determined 
by the "Theory of Life from 2020" and data from "three witnesses" confirming the truth of these 

findings (2021/2/25) 

R-157  #331: Pochodzenie, składowe i działanie zjawiska życia ustalone przez "Teorię 
Życia z 2020 roku" oraz dane "trzech świadków" potwierdzających prawdę tych ustaleń 

(2021/2/1) 
R-124  #330E: Let us summarize the most important among the newly discovered truths 
about God and about the reality created by God, which were scientifically revealed only by my 
"Theory of Everything of 1985" as extensions and supplements to the truths we have known for 
a long time from the Bible and from the findings of various religions, and which after their recent 
discovery were interpreted and explained for the level of present terminology and knowledge by 

my philosophy of totalizm (2021/1/17) 

R-106  #330: Podsumujmy najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu i otaczającej 
nas rzeczywistości stworzonej przez Boga, które jako poszerzenia i uzupełnienia prawd od 
dawna już nam znaych z Biblii i z ustaleń różnych religii, zostały naukowo ujawnione dopiero 

moją "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" poczym na bazie mojej filozofii totalizmu wyjaśnione dla 
poziomu dzisiejszej terminologii i wiedzy (2021/1/1) 
R-88  #329E: If you buy a "smart" TV, look for a model that has all the features 

described here thus being able to minimize your fees and to NOT "force" you to find on the 
Internet and watch only the kind of films that are to tarnish your soul and destructively impact 

your fate (2020/12/17) 
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R-66  #329: Jeśli kupujesz "smart" TV szukaj modelu który ma opisane tu cechy aby 
minimalizował twe opłaty i nie "wymuszał" rodzaju filmów jakie wolno ci znajdować w internecie 

i oglądać (2020/12/1) 
R-44  #328E : The "nirvana political system" that eliminates money and forced labour 
while is described in items #A1 to #A4 from my web page (in English) named 
"partia_totalizmu_uk.htm" - probably the last chance of humanity to shake off the evil that 

suffocates our planet (2020/11/17) 

R-22  #328: "Ustrój nirwany" eliminujący pieniądze i wymuszanie pracy a opisany w 
punktach #A1 do #A4 mojej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" - prawdopodobnie ostatnia 
szansa ludzkości na strząśnięcie z siebie zaduszającego ją zła (2020/11/1) 
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SPIS TREŚCI "tomu S" w publikacji [13] pisanej małym drukiem 12pt  
 (Uwaga: spis całej [13] ma tylko "Tom SPIS") 

 
 

Tom S w [13] - niniejszy (wpisy nr #327 do #314): 
S-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
------------------------------------------------------- 

 
S-440  #327E : Mysteriously disappearing skeletons of human-looking giants, and 
immensely important truths which by removing these skeletons hide some "power" exercising 

the real grip over humanity (2020/10/17) 

S-422  #327: Tajemniczo znikające szkielety ludzko wyglądających gigantów, oraz 
ogromnie istotne prawdy jakie usuwaniem tych szkieletów ukrywa jakaś "moc" sprawująca 
faktyczną władzę nad ludzkością (2020/10/1) 

S-405  #326D: Negative (substrahierende / nehmende) weibliche "Gottes Drobina", die 
das Gegenteil der positiven (addierenden / gebenden) männlichen "Drobina Gottes" bzw. 
"intelligente Drobina der Gegen-Materie" ist, deren Existenz und Eigenschaften durch alle 

existierenden Beweiskategorien bestätigt werden - einschließlich der Kabbala aus dem Buch 
Zohar (2020/9/27) 
S-401  #326E : Negative (subtracting/taking) female "God Drobina" which behaves 
opposite to positive (adding/giving) male "God Drobina" (means to "drobina of counter-matter") 
and the existence and attributes of which are confirmed by all existing categories of evidence - 

including Kabbalah from the book Zohar  (2020/9/17) 

S-386  #326: Ujemna żeńska "Drobina Boga", która jest przeciwstawnością dodatniej 
męskiej "Drobiny Boga" czyli "drobiny przeciw-materii", zaś której istnienie i atrybuty 
potwierdzają nam wszystkie istniejące kategorie materiału dowodowego - włącznie z Kabałą z 

księgi Zohar  (2020/9/1) 

S-371  #325D: Attribute, Aussehen, Aufbau und Funktionsweise von männlichen 
Versionen von "Gegenmaterie Drobina", die gleichzeitig "Gottes Drobina" darstellen, die in 

deutschen Bibelübersetzungen z.B. als "der Ewige” bezeichnet werden (und im Buch Zohar der 
Kabbala - z.B. "Der uralte Mann"), bedeutet eine weitere Bestätigung der Wahrheit von Vers 
1:27 des "Buches Genesis" der Bibel (dass Gott Mann und Frau nach seinem Bild und Gleichnis 

geschaffen hat) und eine zukünftige Quelle technischer Vorteile, die die Menschheit aus der 
Erkenntnis dieser Wahrheit schöpfen wird (nach dem 1. September 2020) 
S-369  #325E: Features, appearance, structure and operation of male version of "drobina 
of counter-matter", which at the same time constitutes "God Drobina" which English translations 
of the Bible call e.g. "The Ancient of Days" (while Kabbalah in the book of Zohar - e.g. "The 
Ancient of Ancients"), means another confirmation of the truth of the verse 1:27 of the "Book of 
Genesis" of the Bible (that God created man and woman in His image and likeness) and the 

future source of technical benefits that mankind will derive from learning this truth (2020/8/17) 

S-345  #325: Cechy, wygląd, budowa i działanie męskich wersji "drobin przeciw-materii", 
które jednocześnie stanowią "drobiny Boga" jakie polskie tłumaczenia Biblii nazywają np. 
"Przedwieczny" (a Kabały w księdze Zohar - np. "Wiekowy Starzec"), czyli kolejne potwierdzenie 

prawdy wersetu 1:27 "Księgi Rodzaju" Biblii (że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i 
podobieństwo) oraz przyszłe źródło korzyści technicznych jakie ludzkość będzie czerpała z 
poznania tej prawdy (2020/8/1) 
S-321  #324E: How one can quickly determine whether a "clean free energy generator" 
or "perpetual motion motor" advertised or described somewhere in a way that it prevents one 
from physically determining the truth, is truly able to generate free energy or perpetual motion 

(2020/7/25) 

S-305  #324: Szybka metoda odróżniania fałszerstw od faktycznych "silników perpetuum 
mobile" i "generatorów czystej darmowej energii" na podstawie tylko ich opisów (albo filmów, 
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patentów, itp.) w sytuacjach niemożności fizycznego sprawdzenia ich pracy (2020/6/29) 
S-288  #323E: Remember that keys to survive any cataclysm - thus also the impending 
one, include observance of God's commandments and requirements, self-sufficiency, respect 

for nature, cooperation with morally-acting neighbors, the will to survive, practical knowledge, 
proper preparation, and other similar (2020/6/17) 

S-276  #323: Pamiętaj, że klucze do przetrwania każdego kataklizmu - w tym właśnie 
nadchodzącego, obejmują przestrzeganie nakazów i wymagań Boga, samowystarczalność, 
szacunek do natury, kooperację z moralnie postępującymi bliźnimi, wolę przeżycia, praktyczną 

wiedzę, poprawne przygotowanie się, itp. (2020/6/10) 
S-264  #322E: Collected but ignored by scientists material evidence for the secretive 
formation of hurricanes and tornadoes by giant starships of the design and capabilities of my 

Magnocraft (2020/6/7) 
S-241  #322: Gromadzony lecz ignorowany przez naukowców materiał dowodowy na 
skryte formowanie huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty o budowie i 

możliwościach moich Magnokraftów (2020/5/17) 
S-217  #321E: I am inviting you, the reader, to cooperate with me on joint contribution 
to the noble effort of making a historic breakthrough in the human morality, by undertaking 

together the task of implementing into real life the powerful tool (i.e. the happiness of nirvana), 
so ideally designed by God that it allows establishing on Earth the "nirvana political system" 
which is able to eliminate completely the use of "money" by people and hence it has the power 

to remove from our planet this addictive source of all evil (2020/5/1) 
S-198  #321: Zapraszam czytelnika do współpracy w celu usunięcia z naszej planety 
pierwotnego źródła wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z użycia "pieniędzy" i ich 

zastąpienia ochotniczym wykonywaniem "pracy moralnej" nagradzanej idealnie zaprojektowaną 
przez Boga przepotężną szczęśliwością nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii 

ludzkości epokę ustroju nirwany (2020/4/7) 
S-181  #320E: The nirvana political system - in what and why it is incomparably more 
perfect from all previous political systems designed and implemented by people (2020/3/17) 

S-160  #320: Ustrój nirwany - w czym i dlaczego jest on niedoścignienie doskonalszy od 
wszelkich dotychczasowych ustrojów zaprojektowanych i wdrożonych przez ludzi (2020/2/19) 
S-138  #319E: Why propulsion systems of the first technical era of humanity and my Cyclic 

Tables are fundamental for the entire development of human knowledge and technology 
(2019/2/17) 
S-124  #319: Dlaczego napędy pierwszej ery technicznej ludzkości i moje Tablice 

Cykliczności są fundamentalne dla całego rozwoju ludzkiej wiedzy i techniki (2020/1/25) 

S-111  #318E Depression, means the "illess of soul", and the premises for its treatment 
postulated by the results of my empirical research on the opposite to depression phenomenon of 
"totaliztic nirvana" - means how to reverse the consequences of an unstopped decline in 

someone's "moral energy" to a value below the threshold called the "level of depression" 
(amounting to around "µ=0.3", means "E=600 [hps]") described in items #C6 and #D3 of my 
web page named "nirvana.htm" (2020/1/23) 
S-95  #318: Choroba duszy zwana "depresją" i przesłanki jej leczenia "pracą moralną" 
jaka zwiększa zasoby "energii moralnej" chorego, sugerowane wskazaniami mojej naukowej 
Teorii Wszystkiego z 1985 roku zaś potwierdzane przez wyniki moich empirycznych badań nad 
"totaliztyczną nirwaną" jaką osobiście doświadczałem przez około 9 miesięcy podczas swej 

profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo (2020/1/4) 

S-79  #317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we 

are now living - and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices 
(2020/1/1) 
S-71  #317: Druga era techniczna ludzkości w punkcie kulminacyjnym której właśnie 

żyjemy - oraz jej wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe (2019/12/17) 

S-64  #316E: There is information encrypted in Bible verses and conclusively confirmed 
by empirical evidence, that after the creation of the human race God perfected it many times - 
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which practically means that in His management of human development God uses a principle of 
improvement similar to the principle of "evolution" with which atheistic scientists try to deny 
the role of God (2019/12/7) 
S-49  #316: Istnieją informacje zaszyfrowane w wersetach Biblii i niezbicie 
potwierdzane empirycznym materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy ludzkiej Bóg 
wielokrotnie ją udoskonalał - co praktycznie oznacza, że w swym zarządzaniu rozwojem ludzi 
Bóg posługuje się zasadą udoskonalania podobną do zasady "ewolucji" jaką naukowcy usiłują 

eliminować rolę Boga (2019/11/17) 

S-37  #315E: The third technical era of humanity recently initiated by the invention and 
implementation of "electric motors" (2019/11/7) 
S-26  #315: Trzecia era techniczna ludzkości zapoczątkowana niedawno wdrażaniem 

"silnika elektrycznego" (2019/10/17) 
S-14  #314E: Hiding and masking as the most moral form of self-defence from ruthless 
aggressors (2019/10/15) 

S-7  #314: Ukrywanie się i maskowanie jako najmoralniejsza forma obrony przed 
agresorami (2019/9/17) 
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Tom T (wpisy numer #313 do #300): 
T-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

--------------------------------------------------------------- 
 

T-288 #313E: "Fourth technical era of humanity" and its propelling devices powered into motion 
by the "eternal mobility" of intelligent "counter-matter" which fills them with the energy required 
for their operation allowing to do the work of "perpetual motion" motors or propulsors 

(2019/9/15) 
T-274 #313: "Czwarta era techniczna ludzkości" i jej napędy jakie wprawiane w ruch "wieczną 
ruchliwością" inteligentnej "przeciw-materii" same napełniają się energią wymaganą do ich 

działania, wykonując pracę silników lub pędników "perpetuum mobile" (2019/8/17) 
T-260 #312E: The subjective empirical evidence available to almost every person, which 
confirms old claims of folk wisdom that as the years go by in the elderly people, the elapse of 
their time is getting increasingly faster, and thus that for the superior reasons in each person 

God strictly controls the speed of time elapse (2019/8/15) 

T-252 #312: Dostępny dla niemal każdego subiektywny materiał dowodowy jaki empirycznie 

potwierdza dawne twierdzenia wiedzy ludowej, że w miarę przybywania lat u ludzi starszych 
wiekiem upływ ich czasu jest coraz bardziej przyspieszany, a stąd że z nadrzędnych powodów 
Bóg ściśle steruje szybkością upływu czasu każdej osoby (2019/7/17) 

T-243 #311E: The fifth technical era of humanity and its propelling devices which allow us to 
overcome time passage and the inevitability of death (2019/7/10) 
T-230 #311: Piąta era techniczna ludzkości oraz jej napędy pokonujące upływ czasu i 

nieuchronność śmierci (2019/6/25) 
T-216 #310E: The Foreign Accent Syndrome - means the most educational "illness of soul", 
which teaches us what are such "illnesses of souls", how they are caused and manifest 

themselves, why the present "official atheistic medicine" is NOT able to cure them with its 
materialistic methods, and what beliefs and principles of acting one needs to acquire to be able 
to permanently heal that syndrome or any other "illness of soul" (2019/6/10) 

T-203 #310: "Syndrom zagranicznego akcentu" (tj. "Foreign accent syndrome") - czyli 
najbardziej edukująca "choroba duszy", która uczy nas czym owe "choroby duszy" są, jak one 
powstają i się objawiają, dlaczego dzisiejsza "oficjalna medycyna ateistyczna" NIE jest w stanie 

ich wyleczyć swymi materialistycznymi metodami, oraz jakich wierzeń i zasad postępowania 
trzeba nabyć, aby te choroby, podobnie jak ów syndrom, móc trwale wyleczyć (2019/5/25) 

T-189  #309E: Sixth technical era of humanity and its miraculous propelling devices for 
travelling in time and space, and for creating, levitating, healing, and even annihilating 
(2019/5/15) 

T-176  #309: Szósta era techniczna ludzkości oraz jej cudowne napędy do podróżowania 
przez czas i przestrzeń, oraz do tworzenia, lewitowania, uzdrawiania, a nawet anihilowania 
(2019/4/30) 

T-163  #308E: How due to defining scientifically God, life, creation, divine omnipotence 
and human ability to think of (invent), the Concept of Dipolar Gravity explains the source of 
power and mechanisms of God's action aas well as documents the existence and capabilities of 

our creator and absolute ruler (2019/4/7) 
T-148  #308: Jak definiując naukowo Boga, życie, stwarzanie, boską wszechmoc i ludzką 
zdolność do pomyślenia, Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia źródło mocy i mechanizmy 

działania Boga oraz dokumentuje istnienie i możliwości naszego stworzyciela i absolutnego 
władcy (2019/3/25) 
T-133  #307E: Why the prophecy that "the Polish language will be voluntarily learned 

and used by all nations of the world" has a great chance to be fulfilled (2019/3/7) 
T-118  #307: Dlaczego przepowiednia iż "języka polskiego ochotniczo uczyć się będą i 

używać wszystkie narody świata" ma szansę aby się wypełnić (2019/2/17) 

T-103  #306E: Starfishes and the changing number of their arms - could it be the long-
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term exposure to excessive level of pollution and industrial poisoning of seas that causes their 
"mutations"? (2019/2/3) 
T-89  #306: Rozgwiazdy i zmieniająca się liczba ich ramion - czyżby poziom 

zanieczyszczenia i zatrucia morza dawno przekroczył wartość progową zdolną do powodowania 
"mutacji" tych stworzeń? (2019/1/25) 

T-75  #305E: The new monograph [12] which explains how the Theory of Everything 
named the Concept of Dipolar Gravity defines time and describes its operation, how this dipolar 
definition of time differs from the definitions disseminated by the old official atheistic science, 

and what opportunities this dipolar definition of time opens to the entire humanity (2019/1/7) 
T-65  #305: Nowa monografia [12] wyjaśniająca jak Teoria Wszystkiego zwana 
"Koncept Dipolarnej Grawitacji" definiuje czas i opisuje jego działanie, jak ta dipolarna definicja 

czasu różni się od definicji upowszechnianych przez starą oficjalaną naukę ateistyczną, oraz 
jakie perpsektywy otwiera ludzkości dipolarne zdefiniowanie czasu (2018/12/25) 
T-56  #304E: #304E: How to program descending (reversed) page numbering in WORD 

(supposedly impossible) - descriptions and instructions with a working example and template 
(2018/11/25) 
T-47  #304: Jak zaprogramować malejącą (odwróconą) numerację stron w WORD 

(jakoby niemożliwą) - opisy i instrukcje wraz z działającym przykładem i szablonem dokumentu 
(2018/11/15) 
T-39  #303E: The New Zealand pilgrimage that without the need for expensive overseas 

travel may also allow praying in the area which the burning bush of seaweed indicated as most 
likely the sacred place (2018/11/7) 
T-32  #303: Pielgrzymka jakiej plan dyskretnie potwierdza, że "płonący krzew" 

wodorostu z Petone ujawnia jedyne w NZ miejsce "chrześcijańsko święte" (2018/10/15) 
T-24  #302: Jak metoda wyleczenia złośliwego raka potwierdza starą prawdę, że w 

poszukiwaniu rozwiązań problemów, ludzie powinni twórczo kopiować nadczasowo bardzo 
dobre metody Boga, zamiast wprowadzać własne źle sprawdzane i prymitywne rozwiązania 
(2018/9/25) 

T-19  #301: Moje rady i wytyczne dla filmowców-amatorów na co powinni zwracać 
szczególną uwagę podczas prób stworzenia "dobrego filmu" (2018/8/25) 
T-7  #300: Rekomendowany wykaz zawartości "plecaka postapokaliptycznego" jaki 

warto sobie przygotować aby dopomógł nam przeżyć nadchodzącą zagładę lat 2030-tych 
(2018/7/30) 
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SPIS TREŚCI "tomu U" w [13] pisanego małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera "Tom SPIS") 
 

Tom U (wpisy numer #299 do #270): 
U-str  #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

--------------------------------------------------------------- 
 
U-1  #299E: Why the Kabbalah and its tree of life most probably are the revealed by 

Biblical Elijah and rediscovered by the Concept of Dipolar Gravity God's system for managing 
people and institutions (2018/7/17) 
U-22  #299: Czyżby moje opisanie działania stworzonego przez Boga zaś odkrytego i 

opisanego dzięki Konceptowi Dipolarnej Grawitacji systemu rządzenia, edukowania i 
egzaminowania ludzi, przypadkowo ujawniło co i dlaczego bibilijny Eliasz udostępnił ludzkości 
pod nazwą kabała i jej drzewo życia - oraz jak ów system stosowany przez Boga wskazuje 

proste sposoby przestawiania na generowanie wzrostu tych ludzi i instytucji, które dotychczas 
powodowały upadek (2018/7/1) 
U-41  #298E: About stony "gate" to undergrounds of "Babia Góra", which may hide a 

"Polish Eldorado" with centuries-old treasures (2018/6/1) 
U-51  #298: O kamiennych wrotach do podziemi Babiej Góry mogących kryć polską 
wersję "Eldorado" z wielowiekowymi skarbami (2018/5/27) 

U-62  #297: Lepiej wiedzieć co nadchodzi, niż umrzeć z powodu zostania tym 
"zaskoczonym" - przeglądnij więc 34-minutowy film "Zagłada ludzkości 2030" (2018/5/12) 
U-69  #296E: Beguile or reassurance - what goal had the intelligent "ignis fatuus" from 

the burning bush of seaweed on the full of people beach from Petone NZ in sunny Wednesday 
2018/4/25? (2018/5/7) 

U-78  #296: "Błędny ognik" jaki na plaży w Petone (Nowa Zelandia) dnia 25 kwietnia 
2018 roku około godziny 16 ujawnił, że jest w stanie omamiać fascynującym "tańcem" NIE 
tylko w mrokach ciemnych nocy, ale także w pełni słonecznego dnia (2018/5/1) 

U-91  #295: Moje "Tablice Cykliczności" jako narzędzia niezawodnego prognozowania 
przyszłości oraz klucze do przewidywania losów, zjawisk, budowy i działania wszystkiego co 
przyszłość przyniesie ludzkości (2018/4/17) 

U-105  #294: Każde "perpetuum mobile" jest równocześnie "cudem technicznym" 
dowodzącym iż Bóg istnieje - zbuduj więc sobie chociaż najprostrzy z uruchomionych w 2017 
roku licznych prototypów tych cudownych maszyn, np. Koło Bhaskara, aby dowieść tym sobie 

NIE tylko, że Bóg istnieje, ale także jak bezczelnie cała ludzkość jest okłamywana i zwodzona 
przez monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" (2018/3/15) 
U-119  #293: Załóż fabrykę opisanych tu maszyn "perpetum mobile", a dołożysz tym 

swój osobisty wkład w wyłamanie ludzkości z okowów korupcji, bezbożności, marazmu i 
pozornego postępu - niszczycielsko wcementowywanych już przez oficjalną naukę ateistyczną w 
umysły ludzkie, tym zaś wkładem być może nawet ocalisz naszą cywilizację od nadchodzącej 

zagłady i wyludnienia lat 2030-tych (2018/2/9) 
U-134  #292: Idea zastosowania systemu podatkowego jako narzędzia ochrony zasobów 

Ziemi i życia przyszłych pokoleń poprzez wprowadzenia nowego podatku za długości "czasów 
połowicznego rozpadu" wszystkich składowych produktów i odpadów jakie generuje przemysł i 
konsumenci (2018/1/17) 

U-144  #291: Podejście "wiara plus totalizm" jakim powinniśmy się kierować podczas 
nabywania trwałego nawyku wypełniania nakazów i wymagań Boga w obecnej sytuacji kiedy to 
niemal wszystkie instytucje religijne i świeckie są aż tak zakłamane i skorumpowane, że 

nauczają (i rozkazują) już odwrotności prawdy o tym co Bóg nam nakazuje i od nas wymaga 
(2017/12/20) 
U-158  #290: "Symulacje" szatańskich UFOnautów: kim faktycznie są, dlaczego istnieją, z 

jakiego powodu gnębią ludzkość, oraz jak ludzkość może się od nich trwale uwolnić?  
(2017/11/20) 
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U-170  #289: "Co" i "skąd" już wiemy o szybko nadchodzącej zagładzie dzisiejszej 
ludzkości około 2030 roku, w wyniku której, między innymi, Ziemia zostanie wyludniona z 
owych "niszczycieli ziemi" o jakich uśmiercającym ukaraniu ostrzega Biblia (2017/10/20) 

U-182  #288: Karmatyczne pochodzenie dzisiejszych nałogów w krajach uwikłanych w 
ugruntowanie nałogu opiumowego w Chinach XIX wieku (2017/9/25) 

U-190  #287: Moje próby opóźniania wymierania ludzi poprzez wychwytywanie, picie i 
analizowanie narazie mniej jeszcze zatrutej, smakowitszej i pachnącej "wiatrem" wody 
deszczowej (2017/8/25) 

U-193  #286: Jak proste wyjaśnienie dlaczego wyznawcy hinduizmu wierzą w istnienie 
jedynego Boga jednak modlą się do setek bogów (deitów), wyjaśnia też wszelkie problemy 
między-religijne dzisiejszego świata (2017/7/25) 

U-199  #285: Cztero-pędnikowe Magnokrafty i 4-pędnikowe gwiazdoloty Magnokrafto-
podobne (2017/6/25) 
U-205  #284: Dostępne w YouTube widea jakie udokumentowały istotne cechy UFO 

potwierdzające prawdę i ważność mojego formalnego dowodu naukowego, ujawniającego że 
"UFO to już zbudowane Magnokrafty" (2917/6/1) 
U-222  #283E: Because every elementary action generates both good and bad 

consequences, to each of your more vital matter assign at least two different actions at the 
same time, which you choose so skilfully, that their "bad" effects will compensate each other 
(2017/5/15) 

U-233  #283: Przykłady eliminowania "zła" umiejętnym dobraniem następstw dwóch 
działań nawzajem kompensujących swe złe skutki (totalizm.blox.pl/html) 
U-233  #283: Ponieważ każde elementarne działanie generuje zarówno dobre jak i złe 

następstwa, do każdej co bardziej istotnej sprawy przyporządkowuj co najmniej dwa działania 
równocześnie, które dobierzesz tak umiejętnie, aby ich interesujące cię "złe" skutki nawzajem 

się kompensowały (2017/4/25) 
U-245  #282E: Definition, attributes and composition of my "theory of everything" - i.e.: 
what precisely is my Concept of Dipolar Gravity (Codig)? (2017/4/12) 

U-253  #282: Definicja, kompozycja i charakterystyka mojej "teorii wszystkiego" - czyli: 
czym precyzyjnie jest mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)?  (2017/3/25) 
U-261  #281: Dlaczego empiryczne ustalenie, że jednak "warto wypełniać nakazy Boga", 

okazuje się być prawdą najważniejszą dla przebiegu i wyników życia tych co ją uznali, a także 
jakie są składowe tej prawdy i jakie korzyści wynikają z jej poznania (2017/2/25) 
U-267  #280: Jak sprawdzalne przez każdego cechy podziemnych tuneli, komór, szybów, 

studni, itp., odparowywanych w twardych skałach przez wehikuły UFO, potwierdzają moje 
odkrycie, że wszystkie obiekty świata fizycznego starzeją się równocześnie w aż dwóch 
odmiennych rodzajach czasu (2017/1/23) 

U-279  #279: Czy Bóg nas karze, czy też oddaje nam sporą przysługę, kiedy 
systematycznie chroni nas przed otrzymaniem nagród jakie wygraliśmy lub jakie legalnie nam 
się należą (2016/12/23) 

U-286  #278: Moje przeżycia i wnioski z niezwykłego trzęsienia ziemi o sile 7.8, jakie 
uderzyło NZ koło Kaikoura o północy z 13 na 14 listopada 2016 roku (2016/11/23) 

U-296  #277E: Let us start the renewal of humanity from revolutionising the distribution 
and sale of liquids, by such wise re-designing of their containers, that e.g. plastic bottles from 
PTE after emptying can be instantly re-used as ready-made bricks for buildings (2016/11/10) 

U-303  #277: Zrewolucjonizujmy dystrybucję płynów sprzedając je w recyklingowalnych 
plastykowych butelkach już gotowych do ponownego użycia jako wielofunkcyjne i lekkie cegły 
budowlane (2016/10/23) 

U-310  #276E: Which requirements and verses of the Bible persuaded me to voluntarily 
abandon my attempts at the "top-down" improvements of the world through standing as a 
candidate in parliamentary elections (2016/10/15) 

U-324  #276: Które nakazy i wersety Biblii mi wyperswadowały abym ochotniczo zarzucił 
swe próby "odgórnego" udoskonalania świata stając jako kandydat w wyborach do parlamentu 
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(2016/9/25) 
U-337  #275E: Let us learn from discoveries, theories, inventions, achievements, tips, 
advice, philosophy and life of "trailblazers" of the kind like reported here for Jan Pajak - but for 

assurance and for the truth we should always additionally confirm these with content of the 
Bible (the truth of which is originating from God) (2016/9/15) 

U-344  #275: Ucz się z odkryć, teorii, wynalazków, dorobku, rad, wskazówek, filozofii i 
życia "trailblazerów" w rodzaju raportowanych tu dla Jana Pająk - jednak dla pewności i prawdy 
zawsze dodatkowo potwierdzaj je na Biblii (prawda treści której wywodzi się od samego Boga) 

(2016/9/1) 
U-353  #274E: Examples of lies spread by the monopolistic official science, which (lies) 
have proven to be the most fatal for the humanity (2016/8/15) 

U-364  #274: Przykłady najfatalniejszych dla ludzkości kłamstw szerzonych przez 
monopolistyczną oficjalną naukę (2016/8/1) 
U-373  #273E: Why the constant density of "counter-matter" from the Concept of Dipolar 

Gravity proves that the universe has infinitive dimensions, while its expansion is impossible 
(contrary to what the official science claims misleadingly) (2016/7/18) 
U-380  #273: Dlaczego stała gęstość "przeciw-materii" z Konceptu Dipolarnej Grawitacji 

udowadnia, że wszechświat ma nieskończone rozmiary, zaś jego rozprężanie się jest niemożliwe 
(wbrew temu co kłamliwie rozgłasza oficjalna nauka) (2016/7/1) 
U-387  #272E: Destructions caused to our civilization by the official science because of 

insistence to NOT accept the Concept of Dipolar Gravity, philosophy of totalizm, nor any other 
futuristic achievements presented in the film "Dr Jan Pajak portfolio" (2016/6/20) 
U-393  #272: Zniszczenia jakie ludzkości wyrządza oficjalna nauka upartym NIE 

uznawaniem Konceptu Dipolarnej Grawitacji, filozofii totalizmu, ani innych nowych idei z filmu w 
YouTube "Dr Jan Pająk portfolio"  (2016/6/1) 

U-399  #271E: In YouTube is available an excellent (HD) film "Dr Jan Pajak portfolio", 35 
minute long, which illustrates the majority of topics discussed on this blog (po polsku poniżej) 
(2016/5/25) 

U-402  #271: Na YouTube jest już dostępny doskonałej jakości (HD), obiektywny, 35 
minutowy film "Dr Jan Pajak portfolio", omawiający większość tematów poruszanych na tym 
blogu (2016/5/7) 

U-405  #270E: The definition of "totaliztic karma" and its "time of return" developed by 
the new "totaliztic science" on the basis of empirical evidence (po polsku poniżej) (2016/5/20) 
U-412  #270: Definicja "totaliztycznej karmy" i jej "czasu zwrotu" wypracowana przez 

nową "totaliztyczną naukę" na bazie empirycznego materiału dowodowego (2016/5/1) 
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SPIS TREŚCI "tomu V" w [13] pisany małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawierają "Tom SPIS") 
 

 
Tom V (wpisy numer #269 do #240): 

V-str  #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
--------------------------------------------------------------- 
 

V-1  #269E: Corruption, and ways it turns wealth into a "hellhole" - means two major 
keys for our understanding the reality in which present people must live - po polsku poniżej 
(2016/4/10) 

V-5  #269: Dlaczego "korupcja" i powodowane nią zamienianie dobrobytów w 
"przedsionki piekła" są kluczami do zrozumienia rzeczywistości w jakiej obecnie żyjemy 
(2016/3/25) 

V-9  #268E: The history of telepathic transceivers ("telepathysers") – reported since 
the gift of "telepathic pyramid" in 1978, until the success in first intercepting telepathic waves 
by LIGO in 2015 - po polsku poniżej (2016/3/10) 

V-20  #268: Historia zbudowania na Ziemi odbiorników fal telepatycznych - od 
darowizny "piramidy telepatycznej" w 1978 roku, do sukcesu "LIGO" w 2015 roku (2016/3/1) 
V-31  #267E: The scientific "nonsense on wheels" called the "discovery of gravitational 

waves" - meaning how the false "propaganda of successes" of present official science 
camouflages the actual collapse and the suicide of human civilization deluded by this science - 
po polsku poniżej (2016/2/20) 

V-39  #267: Naukowa "bujda na kółkach" zwana "odkryciem fal grawitacyjnych" - czyli 
jak "propaganda sukcesu" dzisiejszej oficjalnej nauki kamufluje faktyczny upadek i 

samobójstwo cywilizacji ludzkiej zwodzonej przez tę naukę (2016/2/13) 
V-46  #266E: How God serves the universal justice for (1) individual, and for (2) group 
intellects, for immoralities that these intellects have already committed (i.e. How God punishes 

those intellects) - po polsku poniżej (2016/1/10) 
V-55  #266: Jak Bóg wymierza sprawiedliwość intelektom (1) indywidualnym i (2) 
grupowym za niemoralności jakie uprzednio popełniły (tj. jak Bóg karze te intelekty) 

(2015/12/20) 
V-65  #265E: Since the food created for us God considers to be "very good", then 
conceited but ignorant scientists, politicians and other individuals should NOT even try to 

change or "improve" it, because they are to poison or spoil it (po polsku poniżej) (2015/12/10) 
V-75  #265: Skoro m.in. stworzoną dla nas żywność Bóg uznał jako "bardzo dobrą", 
zarozumiali lecz ignoranccy naukowcy, politycy i inni domorośli usprawniacze NIE powinni jej 

zmieniać ani "usprawniać", bo ją zatruwają i psują (2015/11/20) 
V-85  #264E: What is behind the statement that "on 11th of September 2001 the entire 
our civilization has already passed through the 'point of NO return' in its efforts to commit a 

suicide, while now it is gradually dying" (po polsku poniżej) (2015/11/10) 
V-99  #264: Co kryje się za stwierdzeniem, że "w dniu 11 września 2001 roku cała 

nasza cywilizacja przekroczyła już 'punkt braku powrotu' w swych wysiłkach popełnienia 
samobójstwa, zaś obecnie stopniowo umiera" (2015/10/20) 
V-115  #263E: Why the active life is moral while complacent life is immoral - explained 

on the example of an active and morally correct preparing ourselves to the arrival of important 
events which can be predicted that the future may bring to us (po polsku poniżej)  
(2015/10/20) 

V-125  #263: Dlaczego aktywność życiowa jest moralna zaś pasywność niemoralna - 
wyjaśnione na przykładzie jak aktywnie i moralnie poprawnie przygotowywać się na przyjście 
tego co już daje się przewidzieć, że przyszłość może nam to przynieść (2015/9/20) 

V-135  #262E: Werewolves from forests of Stawiec near Milicz (present Poland) and their 
physical "rules of engagement" (po polsku poniżej) (2015/9/9) 
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V-146  #262: Wilkołaki z lasów podmilickiego Stawca i ich "modus operandi" (tj. ich 
zasady fizycznego postępowania albo "rules of engagement") (2015/8/20) 
V-157  #261E: The most vital advice of totalizm: do NOT be fooled by the short-term 

consequences of "moral field" work, which seem to "reward immorality" and "persecute 
morality" (2015/8/7) 

V-164  #261: Najważniejsza rada totalizmu: NIE daj się zwieść krótkoterminowymi 
następstwami działania "pola moralnego" jakie zdają się "nagradzać niemoralność" zaś 
"prześladować moralność" (2015/7/20) 

V-171  #260E: Our proposals for the new national flag of New Zealand as examples of 
quantifiable maximization of symbolic messages, which inspire progress and direct the nation 
towards a better future (po polsku poniżej) (2015/7/1) 

V-181  #260: Nasze propozycje nowej flagi dla Nowej Zelandii jako przykłady mierzalnej 
liczbowo maksymilizacji symbolicznych przesłań, które pozytywnie inspirują postęp i kierują 
naród ku lepszej przyszłości (2015/6/20) 

V-191  #259E: How the installing of "sensitive to movement" solar lamps at the door and 
around my flat improves the comfort, ease, and also the safety of night returns to home (po 
polsku poniżej) (2015/06/10) 

V-200  #259: Jak zainstalowanie "czułych na ruch" lamp słonecznych przy drzwiach i 
wokoło mojego mieszkania poprawia wygodę, nieskrępowanie oraz bezpieczeństwo nocnych 
powrotów do domu (2015/5/27) 

V-209  #258E: The video of UFO from Friday 3rd April 2015 which documented the black 
ring of outlets from side propulsors of a starship type K8, that was hiding from people inside of 
the botched "magnetic lens" probably to abduct inhabitants of Kazakh village Shortandy (po 

polsku poniżej) (2015/05/10) 
V-217  #258: Wideo UFO z piątku 3 kwietnia 2015 roku dokumentujące pierścień 

czarnych wylotów pędników bocznych gwiazdolotu typu K8, który ukrywał się przed ludźmi 
poza spartaczoną "soczewką magnetyczną" prawdopodobnie aby dokonywać uprowadzeń do 
UFO z kazachstańskiej wsi Shortandy (2015/4/25) 

V-225  #257E: Would you vote for Dr Jan Pajak and actively support his efforts to 
improve the current democracy through adding to it the mechanism of fulfilment of moral 
criteria in all governmental decisions, if God gave "another chance" to him and to the country, 

and if you again experience the idleness of election promises and the Sisyphean task of voters' 
attempts to make situation better through just the replacement of one group of politicians with 
another group of politicians (po polsku poniżej) (2015/4/10) 

V-231  #257: Czy w wyborach Prezydenta 2020 roku dr Jan Pająk otrzymałby twoją 
pomoc przy próbie udoskonalenia obecnej demokracji o mechanizm egzekwowania od rządu 
wymogu wypełniania kryteriów moralnych - gdyby Bóg dał Polsce ku temu "drugą szansę" i 

gdybyś po maju 2015 roku ponownie się przekonał, że bez udoskonalenia tej demokracji niemal 
każde wybory zwiększają spiętrzenie rozczarowań i frustracji? (2015/3/25) 
V-237  #256E: The analogy of collapse of a flourishing "Antiquity" into the darkness of 

the "Middle Ages", explaining how on 11th September 2001 from a thriving "technocracy" of 
the 19th and 20th century, the humanity rolled down into the current, dark "neo-medieval 

epoch" (po polsku poniżej) (2015/3/10) 
V-246  #256: Analogia upadku wspaniałej "starożytności" w mroki "średniowiecza", 
wyjaśniająca jak dnia 11 września 2001 roku z kwitnącej "technokracji" 19 i 20 wieku ludzkość 

stoczyła się w obecny okres mrocznego "neo-średniowiecza" (2015/2/27) 
V-255  #255E: Moral self-assessment ("goat" or "sheep") and the principle for prediction 
of outcomes (po polsku poniżej) (2015/2/11) 

V-261  #255: Potwierdzenia, że moralność czyniącego jest odwierciedlana korzyściami 
lub niszczycielstwem efektów jego działania (2015/2/7) 
V-266  #254: Informacyjny dorobek mojej próby wystawienia swojej kandydatury w 

polskich wyborach prezydenckich z 2015 roku (2015/2/1) 
V-273  #253: Wybierz moralność, zdrowy rozsądek, czyn i zmianę - zaochotnicz do 
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wyborów dra inż. Jana Pająk na Prezydenta (2015/1/15) 
V-281  #252E: The use of the moral field for an "indicator of the moral correctness" with 
the characteristics so secular and so scientific, that even for "atheists" this indicator can be 

accepted for comparing human actions with standards of morality that are objectively existing 
and independent from humans (2015/1/10) 

V-296  #252: Użycie "pola moralnego" jako "wskaźnika moralnej poprawności" który 
pomaga unikać marnowania swego czasu, wysiłku, środków i życia (2014/12/30) 
V-311  #251E: Program your "smart" TV, or your PC, as I programmed my Korean TV 

from LG, type 42LA6230-TB, so that you can eliminate pirated advertisements that keep 
suspending or hassling videos from the www.youtube.com and that you can also get rid of 
other inconveniences while repetitively viewing such videos (po polsku poniżej) (2014/12/7) 

V-321  #251: Zaprogramuj swój "smart" TV, lub swój PC, tak jak ja zaprogramowałem 
swój koreański TV firmy LG typu 42LA6230-TB, a wyeliminujesz pirackie reklamówki 
zawieszające lub obrzydzające widea z www.youtube.com oraz pozbędziesz się niewygód przy 

oglądaniu tych wideo (2014/11/25) 
V-330  #250E: Domestic backup system for the generation of electricity from solar 
energy, which is to make for us the more convenient survival of cataclysms such as hurricanes, 

earthquakes, Ebola, etc. (2014/11/10) 
V-335  #250: Budowanie przez nas samych awaryjnego systemu do generowania 
elektryczności z energii słońca, jaki ma nam ułatwić wygodniejsze przetrwanie kataklizmu w 

rodzaju huraganu, trzęsienia ziemi, pandemii ebola, itp. (2014/10/27) 
V-340  #249E: Differences between the Biblical and today understanding and definition 
of "soul" - as a source of dispute whether the soul is mortal or immortal (po polsku poniżej) 

(2014/10/10) 
V-347  #249: Różnice pomiędzy bibilijnym i dzisiejszym wyjaśnieniem duszy - jako źródło 

sporów czy dusza jest śmiertelna, czy też nieśmiertelna (2014/10/01) 
V-353  #248E: The advice of totalizm on how to make correct decisions which always 
prove to be right and truly solve our problems (2014/09/5) 

V-359  #248: Rada totalizmu jak podejmować decyzje aby te zawsze okazywały się 
poprawne i faktycznie rozwiązywały nasze problemy (2014/8/22) 
V-366  #247E: How to protect our inventors and discoverers from persecution by the so-

called "inventive impotency" and "curse of inventors" (2014/8/8) 
V-373  #247: Jak chronić naszych wynalazców i odkrywców przed wyniszczaniem przez 
tzw. "wynalazczą impotencję" oraz "przekleństwo wynalazców" (2014/7/20) 

V-380  #246E: An example of personal delivering of election flyers, used as illustration 
for choosing this solution, which climbs the most steeply uphill in the "moral field" and thus 
generates the most of long-term benefits but the least of undesirable "side effects" (2014/7/10) 

V-389  #246: Przykład osobistego roznoszenia ulotek wyborczych użyty jako ilustracja 
wyboru tego rozwiązania problemu, które wspina się najbardziej stromo pod górę "pola 
moralnego" i stąd generuje najwięcej długoterminowych korzyści zaś najmniej niepożądanych 

"następstw ubocznych" (2014/7/1) 
V-398  #245E: Prevention of suicides, healing mental depression, increasing the feeling 

of happiness, accomplishing nirvana, etc., through boosting our level of moral energy (po 
polsku poniżej) (2014/6/5) 
V-402  #245: Zapobieganie samobójstwom, leczenie depresji psychicznej, zwiększanie 

poczucia szczęścia, uzyskiwanie nirwany, itp., poprzez zwiększanie poziomu naszej energii 
moralnej (2014/6/1) 
V-406  #244E: "Good intentions" plus "bear's favour" equals to the "life problems for a 

lot of people" (po polsku poniżej) (2014/5/8) 
V-412  #244: "Dobre intencje" plus "niedźwiedzia przysługa" równają się "problemy 
życiowe dla mnóstwa ludzi" (2014/5/1) 

V-418  #243E: Please pray for the eventuation of my (i.e. Dr Jan Pajak) goals and 
intentions (2014/4/11) 
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V-421  #243: Prośba dra Jana Pająk do czytelników tego bloga - potrzebne mi są wasze 
modlitwy (2014/3/25) 
V-424  #242E: The discovery that ageing of people is ruled by artificial time elapsing in 

jumps and around 365 thousands of times slower than the natural time of the universe in which 
are ageing rocks and fossils (po polsku poniżej) (2014/3/1) 

V-433  #242: Odkrycie, że starzeniem się ludzi rządzi sztuczny czas upływający w 
skokach i około 365 tysięcy razy wolniej od naturalnego czasu wszechświata w którym starzeją 
się skały i skamienieliny (2014/2/18) 

V-443  #241E: "Why" the foretelling that it will be Korea that is to build Magnocrafts of 
my invention, and that is to become the next (and last) nation which is to reign over the world, 
is contained in the method of God's acting, and, amongst others, in the old Polish prophecy 

which states that "the yellow race is to reign over the world" (po polsku poniżej) (2014/2/4) 
V-451  #241: "Dlaczego" zapowiedź, że to Korea zbuduje magnokrafty mojego 
wynalazku, oraz stanie się następnym (i ostatnim) narodem przewodzącym światu, jest zawarta 

w metodach działania Boga, czy m.in. w staropolskiej przepowiedni iż "żółta rasa zapanuje nad 
światem" (2014/1/27) 
V-459  #240E: "Why" and "how" God uses "truths" as one amongst His tools for 

upbringing people into "soldiers of God" (in English - po polsku poniżej) (2014/1/10) 
V-474  #240: Dlaczego i w jaki sposób Bóg używa "prawdy" jako jednego z narzędzi do 
wychowywania ludzi na "żołnierzy Boga" (2014/1/1) 
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SPIS TREŚCI "tomu W" z [13] pisany małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera "Tom SPIS") 
 

 
Tom W (wpisy numer #239 do #200): 

W-str  #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
--------------------------------------------------------------- 
 

W-1  #239E: The explanation of the new "totaliztic science", why already at the 
beginning of physical world God created pain and suffering while now He abundantly serves 
these to people (po polsku poniżej) (2013/12/11) 

W-13  #239: Wyjaśnienie nowej "totaliztycznej nauki" dlaczego już na początku świata 
Bóg stworzył ból i cierpienia zaś teraz sowicie serwuje je ludziom (2013/12/1) 
W-25  #238E: Why the new "totaliztic science" claims, that the self-aware and life-giving 

programs from the counter-matter, known to us as "human souls", are "immortal", although 
the Bible omits clarification of derived nature of their immortality (po polsku ponizej) 
(2013/11/12) 

W-35  #238: Dlaczego nowa "totaliztyczna nauka" twierdzi, że samoświadome i życie-
dające programy z przeciw-materii znane nam jako "ludzkie dusze" są "nieśmiertelne", chociaż 
Biblia pomija wyklarowanie pochodnej natury ich nieśmiertelności (2013/11/1) 

W-44  #237E: Who are these "righteous" people, as well as "what" and "where" God has 
promised to communities which e.g. host at least 10 such "righteous" living in their midst (po 
polsku ponizej) (2013/10/9) 

W-52  #237: Kim są ci "sprawiedliwi", oraz "co" i "gdzie" Bóg obiecał np. 
miejscowościom które pozwalają u siebie zamieszkać co najmniej 10 takim "sprawiedliwym" 

(2013/10/1) 
W-60  #236E: How God uses the reversible software time, controlled by the "omniplan", 
so that the life of each person is designed and differentiated individually and that the required 

characteristics of the "soldier of God" are developed in this person (po polsku ponizej) 
(2013/9/10) 
W-70  #236: Jak Bóg używa nawracalny czas softwarowy, sterowany za pomocą 

"omniplanu", aby życie każdej osoby projektować i różnicować indywidualnie i aby w niej 
wypracowywać wymagane cechy "żołnierza Boga" (2013/9/1) 
W-79  #235E: In the infinitively large counter-world evolved many gods similar to ours, 

and thus for the defence from them our God needs raise people onto "soldiers of God" (po 
polsku ponizej) (2013/8/9) 
W-89  #235: W nieskończenie rozległym przeciw-świecie wyewoluowało się wiele bogów 

podobnych do naszego, a stąd dla obrony przed nimi nasz Bóg potrzebuje wychowywać ludzi 
na "żołnierzy Boga" (2013/8/1) 
W-98  #234E: Miracles and mysteries that I personally saw or experienced - their 

significance and meaning (po polsku ponizej) (2013/7/10) 
W-109  #234: Wymowa cudów i niezwykłych wydarzeń jakie ja osobiście doświadczyłem 

lub widziałem (2013/7/1) 
W-120  #233E: How reincarnation and ghosts manifestations are explained by my 
research on methods of God’s actions, that were initiated by the mystery of my duel with the 

commander of Teutonic Knights from the Olsztyn castle (po polsku ponizej) (2013/6/10) 
W-136  #233: Jak reinkarnację i manifestacje duchów tłumaczą moje badania metod 
działania Boga, zainicjowane zagadką mojego pojedynku z krzyżackim komendantem Olsztyna 

(2013/5/31) 
W-151  #232E: Every tax is immoral and should be abolished, but the taxes on the 
purchase of goods and services (named "VAT", "GST", etc.) are most immoral, because they 

ruin whole countries (po polsku ponizej) (2013/5/11) 
W-162  #232: Każdy podatek jest niemoralny i powinien być zlikwidowany, jednak podatki 
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od zakupu dóbr i usług (zwane "VAT", "GST", itp.) są najniemoralniejsze, bowiem rujnują one 
całe kraje (2013/4/27) 
W-172  #231E: The ignored protest of mine regarding the provocative article in the 

newspaper "Dziennik Malborski" about the restoration of idol of the Madonna of Teutonic 
Knights and Nazis known from its hostility towards Polish people - meaning we supposed to live 

in the "freedom of speech era", but obviously "Poland still practices censorship" (po polsku 
ponizej) (2013/4/10) 
W-182  #231: Mój zignorowany protest na prowokacyjny artykul w "Dzienniku 

Malborskim" o przywracaniu idola wrogiej Polakom krzyzackiej i hitlerowskiej Madonny - czyli 
niby zyjemy w epoce "wolnosci slowa", widac jednak nadal "Polska cenzura stoi" (2013/4/1) 
W-192  #230E: How the true work of time is explained by the "imitation of time" in form 

of the flow of execution control through control programs for machine tools with computerised 
control systems (po polsku ponizej) (2013/3/10) 
W-200  #230: Jak faktyczne dzialanie czasu wyjasnia "imitacja czasu" w postaci 

przeplywu kontroli wykonawczej przez programy sterujace do obrabiarek z komputerowym 
sterowaniem (2013/3/1) 
W-208  #229E: A model of ancient "telepathic telephone" from the church in Gdansk, 

Poland, versus the true purpose of "confessions" in churches (po polsku ponizej) (2013/2/10) 
W-217  #229: Model starozytnego "telefonu telepatycznego" z kosciola maryjnego w 
Gdansku, a faktyczne przeznaczenie koscielnych "konfesji"  (2013/2/1) 

W-226  #228E: Formal proofs concerning God, soul, creation of people, another world, 
etc. - which provide us with solid foundations for the entire life (in English - po polsku ponizej) 
(2013/1/20) 

W-235  #228: Formalne dowody naukowe dotyczace Boga, duszy, stworzenia ludzi, 
innego swiata, itp. - które dostarczaja nam solidnych fundamentów dla calego zycia (2013/1/1) 

W-242  #227E: Moral problems induced by the completion of Magnocrafts - are these 
interstellar spaceships going to turn a salvation or a curse for the humanity (in English - po 
polsku ponizej) (2012/12/11) 

W-249  #227: Problemy moralne zaindukowane zbudowaniem magnokraftów - czy ów 
statek miedzygwiezdny okaze sie ratunkiem ludzkosci, czy tez stanie sie jej przeklenstwem 
(2012/12/1) 

W-256  #226E: How the ability to generate "profits without responsibility" blocks research 
of the official science on the development of effective methods for detecting impending 
earthquakes (in English - po polsku ponizej) (2012/11/5) 

W-266  #226: Jak mozliwosc generowania "zysków bez odpowiedzialnosci" blokuje 
badania nad wypracowaniem przez oficjalna nauke efektywnych metod wykrywania 
nadchodzacych trzesien ziemi (2012/11/1) 

W-276  #225E: How I discovered that the Malaysian herb effectively healing female 
infertility is still unknown to the official science (2012/10/12) 
W-283  #225: Jak odkrylem ze ziolo efektywnie leczace kobieca bezplodnosc jest ciagle 

nieznane nauce (2012/10/2) 
W-290  #224E: A comparison of ways of praying in various religions may indicate the best 

way to pray when a death already glances into our eyes (in English - po polsku ponizej) 
(2012/9/10) 
W-295  #224: Analityczne porównywanie zasad efektywnego modlenia sie w róznych 

religiach wskazuje jak sie modlic kiedy "smierc zagladnie nam juz w oczy" (2012/9/10) 
W-300  #223E: The reason for corruption, inefficiency, errors and distortions of today's 
official "science" is a deliberately erroneous definition of the term "science" that this ancient 

atheistic institution disseminates among the people (in English - po polsku ponizej) (2012/9/2) 
W-308  #223: Powód korupcji, nieudolnosci, bledów i wypaczen dzisiejszej oficjalnej 
"nauki" - czyli celowo bledne zdefiniowanie pojecia "nauka" jakie ta prastara ateistyczna 

instytucja upowszechnia wsród ludzi (2012/8/25) 
W-315  #222E: Hypnotic "rodents charmers" called "rat-catchers" from the Polish village 
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Cielcza of 1930s (po polsku ponizej) (2012/8/21) 
W-318  #222: Hipnotyczny "zaklinacz szczurów" zwany "szczurolapem" ze wsi Cielcza lat 
1930-ch (2012/8/9) 

W-321  #221E: How to prove, that the old monopolistic science imprisoned the humanity 
in fictional world of errors and deviations, and thus it leads the entire our civilisation towards 

self-destruction (in English - po polsku ponizej) (2012/8/2) 
W-328  #221: Jak dowiesc, ze stara monopolistyczna nauka wiezi ludzkosc w fikcyjnym 
swiecie bledów i wypaczen, oraz prowadzi cala cywilizacje wprost do zaglady (2012/7/23) 

W-335  #220E: If inhabitants of some area deserve this with their moral behaviour and 
group practicing the philosophy of totalizm, then the nature work for their benefit even when it 
supposed to harm them - with immoral communities happens exactly opposite (in English - po 

polsku ponizej) (2012/7/16) 
W-340  #220: Jesli mieszkancy jakiegos obszaru zasluza sobie na to moralnym 
postepowaniem i grupowym praktykowaniem filozofii totalizmu, wówczas natura dziala na ich 

korzysc nawet kiedy powinna im szkodzic (z niemoralnymi zas spolecznosciami dzieje sie 
dokladnie odwrotnie) (2012/7/3) 
W-345  #219E: The "world created and governed by God" - like the one in which we live, 

must significantly differ from the "world without God" (in English - po polsku ponizej) 
(2012/6/16) 
W-353  #219: "Swiat rzadzony przez Boga" - taki jak ten w którym my zyjemy, musi 

zasadniczo sie róznic od "swiata bez Boga" (2012/6/2) 
W-361  #218E: We have evidence, that God terminates lives of these people who ignore 
their conscience, and that the Darwin's principle of the "survival of fittest" is just a "smoke 

screen" that hides the actually working God's principle of the "survival of most moral" 
(2012/5/17) 

W-368  #218: Mamy juz dowody, ze Bóg usmierca tych co ignoruja swe sumienie, oraz ze 
darwinowska zasada "przezywania najsilniejszego" jest tylko "zaslona dymna" która ukrywa 
faktycznie dzialajaca boska zasade "przezywania najmoralniejszego" (2012/5/2) 

W-375  #217E: Our repetitive conversations and meetings with God (via His "bodily 
representations"), about the occurrence of which we have no idea (in English - po polsku 
ponizej) (2012/4/17) 

W-380  #217: Nasze powtarzalne pogawedki i spotkania z Bogiem (za posrednictwem 
Jego cielesnych reprezentacji) o których istnieniu NIE mamy pojecia (2012/4/2) 
W-385  #216E: The lack of atheistic (secular) explanation of tornadoes, and the lack of 

competency of the official science for explaining tornadoes (in English - po polsku ponizej) 
(2012/3/20) 
W-392  #216: Sprzecznosc dzialania "tornad wodnych" ("waterspouts") z dzisiejsza 

wiedza fizyczna - czyli potwierdzenie ateistycznej niewyjasnialnosci tornad i braku kompetencji 
dotychczasowej oficjalnej nauki (2012/3/10) 
W-398  #215E: How the change of consequences of wasps stings, from previous amusing 

and healing into today's killing, reveals one amongst general mechanisms of work of morality 
(in English - po polsku ponizej) (2012/3/2) 

W-403  #215: Jak zmiana nastepstw uzadlen os, z dawnego bawienia i uzdrawiania na 
dzisiejsze usmiercanie, ujawnia jeden z generalnych mechanizmów dzialania moralnosci 
(2012/2/12) 

W-408  #214E: Requirements and conditions of effective defence from earthquakes, 
tsunamis, tornadoes, hurricanes, floods, droughts, fires, frosts, and also from illnesses, 
epidemics, plagues, etc. (in English - po polsku ponizej) (2012/2/2) 

W-414  #214: Wymogi i warunki efektywnej obrony przed kataklizmami, takimi jak 
trzesienia ziemi, tornada, huragany, susze, pozary, mrozy, powodzie, tsunami, a takze choroby, 
epidemie, plagi, zarazy, itp. (2012/1/21) 

W-420  #213E: Let's use the "right kind of morality" for the defence against earthquakes, 
tsunamis, tornadoes, hurricanes, floods, fires, and other cataclysms (in English - po polsku 
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ponizej) (2012/1/6) 
W-424  #213: Uzycie "wlasciwej moralnosci" dla obrony przed trzesieniami ziemi, 
tsunami, powodziami, tornadami i innymi kataklizmami (2012/1/2) 

W-428  #212E: Why measurements of the over 100% efficiency of "crystal radios" 
provide the "proof" that undermines truthfulness of present science (in English - po polsku 

ponizej) (2011/12/23) 
W-433  #212: Dlaczego pomiary ponad 100% sprawnosci "radia krysztalkowego" 
dostarczaja "dowodu" podwazajacego prawdomównosc dzisiejszej nauki (2011/12/20) 

W-438  #211E: For the most effective "pursue of knowledge", God created people 
maximally imperfect (in English - po polsku ponizej) (2011/12/3) 
W-442  #211: Aby najefektywniej "przysparzac wiedze" Bóg stworzyl ludzi maksymalnie 

niedoskonalymi (2011/11/30) 
W-446  #210E: How the "Theory of Superior Beings" of the Polish genius, Adam 
Wisniewski, confirms that the goal of creation of people was the "pursue of knowledge" (in 

English - po polsku ponizej) (2011/11/15) 
W-451  #210: Jak "Teoria Nadistot" genialnego Polaka, Adama Wisniewskiego, 
potwierdza dowodowo ze celem stworzenia ludzi bylo "przysparzanie wiedzy" (2011/11/12) 

W-455  #209E: Why "good deeds" of Biblical Jesus now are illegal and punishable by law 
(in English - po polsku ponizej) (2011/11/1) 
W-460  #209: Dlaczego "dobre uczynki" bibilijnego Jezusa dzisiaj bylyby juz nielegalne i 

karalne przez prawo (2011/11/1) 
W-465  #208E: The resurrected "bird Jesus" which, like Biblical Jesus, walks on surfaces 
of churning seas near New Zealand (in English - po polsku ponizej) (2011/10/18) 

W-469  #208: Zmartwychwstaly "ptak Jezusa" który, jak bibilijny Jezus, chodzi po 
powierzchniach wzburzonych mórz w okolicach Nowej Zelandii (2011/10/18) 

W-473  #207E: "In the world ruled by God" illnesses are healed by God, while "in the 
world deprived of God" illnesses would be healed by medicines (in English - po polsku ponizej)  
(2011/10/6) 

W-477  #207: "W swiecie rzadzonym przez Boga" choroby sa leczone przez Boga, zas "w 
swiecie pozbawionym Boga" - choroby leczylyby tylko lekarstwa (2011/10/6) 
W-481  #206E: How immoral decision-makers poison us with radioactivity which they 

irresponsibly and sloppily pass to our foods (in English - po polsku ponizej) (2011/9/24) 
W-487  #206: Jak niemoralni decydenci zwolna zabijaja nas radioaktywnoscia niechlujnie i 
nieodpowiedzialnie podrzucana do naszej zywnosci (2011/9/24) 

W-493  #205E: How the lonely baobab from the Malaysian island of Penang documents 
the destructive ignorance of science resulting from the "monopole on knowledge" (in English - 
po polsku ponizej) (2011/9/2) 

W-497  #205: Jak samotny baobab z malezyjskiej wyspy Penang dokumentuje 
niszczycielska ignorancje nauki wynikajaca z jej "monopolu na wiedze" (2011/9/2) 
W-501  #204E: Only the deprived of logic and withdrawn from real life inhabitants of 

"ivory towers" would claim, that findings of "bones of dinosaurs" in the world created purposely 
and ruled intelligently by God, mean that dinosaurs surely lived on the Earth (2011/8/11) 

W-507  #204: Tylko pozbawieni logiki i oderwani od rzeczywistego zycia mieszkancy "wiez 
z kosci sloniowej" moga twierdzic, ze w swiecie celowo stworzonym i inteligentnie zarzadzanym 
przez Boga znajdowanie "kosci dinozaurow" oznacza iz dinozaury kiedykolwiek zyly na Ziemi 

(2011/8/11) 
W-514  #203E: Problems with the "marriage monopole" from the Christian tradition of 
having just one wife - as a reversal of advantages of the legal polygamy recommended in the 

Bible (in English - po polsku ponizej) (2011/7/15) 
W-519  #203: Problemy z "monopolem malzenskim" w chrzescijanskiej tradycji tylko 
jednej zony - jako odwrotnosc zalet aprobowanego w Biblii legalnego "wielozenstwa" 

(poligamii) (2011/7/15) 
W-524  #202E: How the official science ignorantly eliminates God from the definition of 
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"morality", thus causing deaths of people, demolition of cities, destruction of nature, etc. (in 
English - po polsku ponizej (2011/7/2) 
W-531  #202: Jak oficjalna nauka ingnorancko eliminuje Boga z definicji "moralnosci" 

powodujac usmiercanie ludzi, burzenia miast, wyniszczanie natury, itp. (2011/7/2) 
W-538  #201E: "Self-healing" of pains, illnesses, infertility, overweight, addictions, etc., 

through the "reversal of beliefs" according to recommendations of the "totaliztic science" (in 
English - po polsku ponizej) (2011/6/2) 
W-543  #201: "Samouzdrawianie" bóli, chorób, bezplodnosci, nadwagi, nalogów, itp., 

poprzez "odwracanie swoich wierzen" zgodne z nakazami "totaliztycznej nauki" (2011/6/2) 
W-548  #200E: "How" and "why" the official recognition of the new "totaliztic science" 
already now would allow to effectively defend people from tornadoes, earthquakes, and other 

cataclysms or ill-fortunes - (in English - po polsku ponizej) (2011/5/21) 
W-553  #200: "Jak" i "dlaczego" oficjalne uznanie nowej "nauki totaliztycznej" pozwoliloby 
juz teraz efektywnie bronic ludzi przed tornadami, trzesieniami ziemi oraz innymi kataklizmami i 

nieszczesciami (2011/5/21) 
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SPIS TREŚCI "tomu X" w [13] pisany małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera "Tom SPIS") 
 

 
Tom X (wpisy numer #199 do #160): 

X-str  #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
--------------------------------------------------------------- 
 

X-1  #199E: Was Wroclaw, similarly like Christchurch, warned that a cataclysm is 
approaching? (in English - po polsku ponizej) (2011/5/4) 
X-6  #199: Czy Wroclaw, podobnie jak Christchurch, zostal ostrzezony ze zbliza sie 

kataklizm? (2011/5/4) 
X-11  #198E: Why the humanity is to be punished by errors and by detrimental effects 
of the "atheistic orthodox science" to-date, until the time of recognising, official establishing, 

and public financing of the newly-born "totaliztic science" (in English - po polsku ponizej) 
(2011/4/21) 
X-16  #198: Dlaczego ludzkosc bedzie karana bledami i szkodliwoscia dotychczasowej 

"ateistycznej nauki ortodoksyjnej" az do czasu uznania, oficjalnego ustanowienia i publicznego 
sfinansowania noworodzacej sie "nauki totaliztycznej" (2011/4/21) 
X-21  #197E: Nuclear self-bombing of Japanese with "cardinal design errors" of the 

Fukushima atomic reactors (in English - po polsku ponizej) (2011/4/3) 
X-25  #197: Nuklearne samo-zbombardowanie sie Japonczyków "kardynalnymi bledami 
konstrukcyjnymi" reaktorów atomowych z Fukushima (2011/4/3) 

X-29  #196E: Bees (and the humanity) killed by cell-phones can be saved by devices for 
telepathic communication (in English - po polsku ponizej) (2011/3/20) 

X-33  #196: Pszczoly (i ludzkosc) usmiercane telefonami komórkowymi mozna uratowac 
urzadzeniami do komunikacji telepatycznej (2011/3/20) 
X-38  #195E: For true knowledge - research God and extrapolate your findings to the 

world around, for the impression of knowledge - research world around you and extrapolate it 
to God (in English - po polsku ponizej) (2011/2/25) 
X-43  #195: Po prawdziwa wiedze - badaj naukowo Boga i potem ekstrapoluj swoje 

ustalenia na otaczajacy cie swiat, po wrazenie posiadania wiedzy - badaj swiat wokolo siebie i 
potem ekstrapoluj swe ustalenia na Boga (2011/2/25) 
X-48  #194E: Souls enter bodies at the moment of breaking umbilical cords (in English - 

po polsku ponizej) (2011/2/1) 
X-53  #194: Dusza wchodzi w cialo w momencie przerwania pepowiny (2011/2/1) 
X-58  #193E: Inexpensive, fast, and effective method for prevention of cataclysms by 

"funding a stipend for a totalizt" explained on the example of Christchurch (in English - po 
polsku ponizej) (2011/1/18) 
X-63  #193: Tania, szybka i efektywna metoda zapobiegania kataklizmom poprzez 

"ufundowanie stypednium dla totalizty" wyjasniona na przykladzie miasta Christchurch 
(2011/1/18) 

X-68  #192E: Mischievous inanimate nature, illnesses and problems control most 
effectively through corrections in own believes (in English - po polsku ponizej) (2011/1/5) 
X-71  #192: Zlosliwosci rzeczy martwych, choroby i problemy pokonuj najefektywniej 

poprzez korygowanie swoich wierzen (2011/1/5) 
X-74  #191E: Filmed proof that the completion of "time vehicles", shifting back in time, 
and time travel, are possible (in English - po polsku ponizej)  (2010/12/19) 

X-77  #191: Sfilmowany dowod, ze jednak jest mozliwe zbudowanie "wehikulow czasu", 
cofanie sie w czasie, oraz podrozowanie przez czas (2010/12/19) 
X-81  #190E: Formal proof that DNA stores in memory software "programs of life and 

fate" (in English - po polsku ponizej) (2010/12/3) 
X-88  #190: Formalny dowód ze DNA zawiera w pamieci softwarowe "programy zycia i 



 
  24 
losu" (2010/12/3) 
X-95  #189E: The "ghost-rocket" captured on video - is it a modern substitute for 
prophetic "comets" from medieval plagues? (in English - po polsku ponizej) (2010/11/17) 

X-100  #189: "Rakieta-duch" uchwycona na wideo - czy jest ona nowoczesnym 
substytutem przepowiedniowych "komet" ze sredniowiecznych plag? (2010/11/17) 

X-105  #188E: Chaos and primeval beginnings - the evolutionary power of movements of 
the intelligent substance (in English - po polsku ponizej) (2010/11/2) 
X-110  #188: Chaos a prapoczatek - czyli ewolucyjna moc chaotycznego ruchu 

inteligentnej substancji (2010/11/2) 
X-115  #187E: Mysteries and puzzles of the earthquake in Christchurch, New Zealand  
(in English - po polsku ponizej) (2010/10/1) 

X-123  #187: Zagadki i tajemnice trzesienia ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia 
(2010/10/1) 
X-132  #186E: Learn laws which rule human lives and your life ceases to be chaotic (in 

English - po polsku ponizej)  (2010/9/6) 
X-140  #186: "Koncept Dipolarmej Grawitacji" oraz "totalizm" ujawniaja prawa jakie 
rzadza naszym pozornie chaotycznym zyciem (2010/9/6) 

X-148  #185E: 2012 is NOT the end of world: these recent raises in earthquakes, floods, 
and other natural disasters do NOT mean that in 2012 the "end of world" is coming (in English 
- po polsku ponizej) (2010/8/23) 

X-153  #185: 2012 rok to NIE koniec swiata: lawinowe ostatnio nasilanie sie trzesien 
ziemi, powodzi i innych naturalnych katastrof wcale NIE oznacza iz w 2012 nastapi "koniec 
swiata" (2010/8/23) 

X-158  #184E: Treasures and valuables of the township Milicz and the vicinity of it (in 
English - po polsku ponizej) (2010/8/4) 

X-161  #184: Skarby i ukryte kosztownosci miasteczka Milicza oraz jego okolic 
(2010/8/4) 
X-163  #183E: Wiping out the immoral city of Wineta (also called Vineta or Veneta) from 

the surface of Baltic (in English - polska wersja ponizej) (2010/7/5) 
X-167  #183: Zatopienie niemoralnego miasta Baltyku o legendarnych bogactwach, po 
polsku zwanego "Wineta" (po niemiecku - "Vineta", po angielsku - "Veneta") (2010/7/5) 

X-171  #182E: The nirvana of crowd experienced by students of the Technical University 
of Wroclaw in Poland during the occupational strike of 1968 (in English - polska wersja ponizej) 
(2010/6/2) 

X-175  #182: Nirwana tlumu doswiadczona przez studentów Politechniki Wroclawskiej 
podczas strajku okupacyjnego z 1968 roku (2010/6/2) 
X-179-  #181E: As it is demonstrated by the medieval Madonna from Malbork, "not 

everything is holy that hides behind holy names" (in English - polska wersja ponizej) (2010/5/2) 
X-182  #181: Jak to demonstruje nam krzyzacka Madonna z Malborka, "nie wszystko 
swiete co sie kryje poza swietymi nazwami" (2010/5/2) 

X-185  #180E: Prevention of earthquakes, tsunamis and other cataclysms - impotency of 
sciences versus capabilities of totaliztic methods (in English - the Polish version below) 

(2010/4/6) 
X-188  #180: Zapobieganie trzesieniom ziemi, tsunami i innym katastrofom - bezradnosc 
nauki a wyniki metod totalizmu (2010/4/6) 

X-191  #179E: The "standard procedure" used by God for creation of subsequent races 
of people - in English (polski ponizej) (2010/3/5) 
X-200  #179: Standardowa procedura" uzywana przez Boga dla tworzenia kolejnych ras 

ludzi (2010/3/5) 
X-209  #178E: The earthquake from Haiti confirmed that God strikes with catastrophes 
at lairs of philosophy of parasitism - in English (polski ponizej) (2010/2/2) 

X-217  #178: Trzesienie ziemi z Haiti potwierdzilo ze Bóg uderza katastrofami w siedliska 
filozofii pasozytnictwa (2010/2/2) 
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X-225  #177E: The arrival of "neo-medieval epoch" to the Earth - in English (polski 
ponizej) (2010/1/5) 
X-236  #177: Tak oto "neo-sredniowiecze" zapanowalo na Ziemi (2010/1/5) 

X-246  #176E: Supernatural capabilities of Polish snakes - in English (polski ponizej) 
(2009/12/2) 

X-252  #176: Nadprzyrodzone zdolnosci polskich wezy (2009/12/2) 
X-258  #175E: References to DNA in the Bible confirm principles of gaining immortality 
through repetitive shifting back in time - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) 

(2009/11/2) 
X-264  #175: Opisy DNA w Biblii potwierdzaja zasade osiagania niesmiertelnosci poprzez 
powtarzalne cofanie czasu (2009/11/2) 

X-270  #174E: The "curse of inventors" which forces the progress along the "line of the 
highest resistance" - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/10/11) 
X-275  #174: "Przeklenstwo wynalazcow" ktore topi postep w "linii najwiekszego oporu" 

(2009/10/11) 
X-281  #173E: Stawczyk, "chi" energy, and "Feng Shui" - keys to prosperity of Milicz and 
its county (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/10/1) 

X-288  #173: Stawczyk, energia "chi" i "Feng Shui" - klucze do zamoznosci Milicza i jego 
gminy (2009/10/1) 
X-295  #172E: All religions of the world reveal exactly the same truths thus must have 

the same author, i.e. God - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/8/21) 
X-302  #172: Wszystkie religie swiata ujawniaja dokladnie te same prawdy stad musza 
miec tego samego autora – Boga (2009/8/22) 

X-309  #171E: God's "fabrications" introduced into the "nature" invalidate scientific 
"truths" - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/8/5) 

X-314  #171: Boskie "fabrykacje" powprowadzane do "natury" uniewazniaja bazujace na 
nich naukowe "prawdy" (2009/8/5) 
X-319  #170E: Both, theory and evidence confirm that "the future is already pre-

programmed" - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/7/9) 
X-324  #170: Teoria i material dowodowy potwierdzaja ze "nasza przyszlosc jest z gory 
zaprogramowana" (2009/7/9) 

X-329  #169E: The mysterious insight into the future - means how my native village 
Wszewilki will really look in the future - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) 
(2009/6/4) 

X-335  #169: Tajemniczy wglad do przyszlosci - czyli jak moja rodzinna wies Wszewilki 
faktycznie bedzie kiedys wygladala (2009/6/4) 
X-341  #168E: The experiment of supernatural increase of weight of body proves the 

existence of souls - English version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/5/2) 
X-346  #168: Prosty eksperyment na nadprzyrodzone zwiekszanie wagi ciala dowodzi 
istnienia niesmiertelnej duszy (2009/5/2) 

X-351  #167E: The existence of immortal souls is confirmed by physical and medical 
evidence, by photographs, and even by an experiment - English version (polska wersja w 

nastepnym wpisie) (2009/4/23) 
X-356  #167: Istnienie niesmiertelnej duszy potwierdzaja fizykalne i medyczne dowody, 
zdjecia, a nawet prosty eksperyment (2009/4/23) 

X-361  #166E: Here is how the old Polish prophecy is going to fulfil, that "they will kiss 
the ground with footsteps of another person" - English version (polska wersja w nastepnym 
wpisie) (2009/4/2) 

X-366  #166: Oto jak wypelni sie staropolska przepowiednia ze "czlowiek ucaluje ziemie 
kiedy zobaczy na niej slady innego czlowieka" (2009/4/2) 
X-371  #165E: Did they really die in the "Battle for Milicz (Militsch)" for the world which 

we see now?  - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2009/3/11) 
X-376  #165: Czy mlodziez ktora nawzajem sie wystrzelala w "Bitwie o Milicz (Militsch)" 



 
  26 
umierala dla swiata jaki dzisiaj widzimy? (2009/3/11) 
X-381  #164E: How the creation of man helps "relatively inperfect" God to increase His 
knowledge - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2009/2/5) 

X-388  #164: Jak stworzenie ludzi pomaga "wzglednie niedoskonalemu" Bogu w 
powiekszaniu Jego wiedzy (2009/2/5) 

X-395  #163E: Remedies of our future, means how the "chase of profit at cost of good of 
people", that appeared in pharmaceutical industry, forces "time vehicles" to become "remedies 
for all illnesses" - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2009/1/3) 

X-402  #163: Medykamenty przyszlosci, czyli jak "pogon za zyskiem kosztem ludzkiego 
dobra" zaistniala w farmacji naklania aby "wehikuly czasu" staly sie "lekarstwem na wszystko" 
(2009/1/3) 

X-409  #162E: Is it possible that by fabricating the "big bang" and "natural evolution" 
God just played a joke on the pompously negating Him scientists? - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/12/5) 

X-415  #162: Czy pozorujac "wielki bang" oraz "naturalna ewolucje" Bog zakpil sobie z 
pompatycznie Go negujacych naukowcow? (2008/12/5) 
X-421  #161E: Do you know that immortality and life which lasts forever can be 

accomplished in a moral manner already at our present level of knowledge and technology - 
English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/11/19) 
X-426  #161: Czy wiesz ze niesmiertelnosc i wieczne zycie sa do osiagniecia w moralny 

sposob juz na obecnym poziomie nauki i techniki (2008/11/19) 
X-431  #160E: Here is the proof that we can build time vehicles which defeat the death 
and allow us to live forever, but I need assistance in completing this invention - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/10/29) 
X-438  #160: Oto dowod ze mozemy zbudowac wehikuly czasu ktore pokonaja smierc i 

pozwola nam zyc bez konca - ja jednak potrzebuje pomocy aby urzeczywistnic ten wynalazek 
(2008/10/27) 
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SPIS TREŚCI "tomu Y" w [13] pisany małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera "Tom SPIS" ) 
 

 
Tom Y (wpisy numer #159 do #100): 

Y-str # Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 
------------------------------------------------------------- 
 

Y-1  #159E: Almost everyone saw the physical proof that time passes in jumps, only 
that the majority ignored it - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 
(2008/10/23) 

Y-5  #159: Niemal wszyscy widzieli fizykalny dowod ze czas uplywa skokami - tyle ze 
wiekszosc go zignorowala (2008/10/23) 
Y-9  #158E: What evidence indicates that the certainty of God's existence must be 

earned - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/9/28) 
Y-14  #158: Ktore fakty nam dowodza ze na pewnosc istnienia Boga trzeba sobie ciezko 
zapracowac (2008/9/28) 

Y-18  #157E: Why God keeps us in uncertainty of His existence - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/9/8) 
Y-23  #157: Dlaczego Bog utrzymuje nas w niepewnosci co do Jego istnienia 

(2008/9/8) 
Y-28  #156E: Present "scientific laws" that supposedly rule energy, are like warnings of 
medieval Inquisition about the trip to the edge of world - English version (polska wersja ponizej 

w nastepnym wpisie) (2008/7/12) 
Y-33  #156: Dzisiejsze "naukowe prawa" jakoby rzadzace energia, sa jak ostrzezenia 

sredniowiecznej inkwizycji na temat podrozy do krancow swiata (2008/7/12) 
Y-38  #155E: Senator McCain promised to award 300 millions dollars for the invention 
of energy accumulator that displays attributes of the Oscillatory Chamber - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/6/29) 
Y-42  #155: Senator McCain obiecal 300 milionow dolarow nagrody za wynalezionie 
akumulatora energii o cechach "komory oscylacyjnej" (2008/6/29) 

Y-46  #154E: Sources of this extraordinary variation of shapes and appearances 
registered on authentic photographs of UFOs - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2008/6/1) 

Y-51  #154: Zrodla owej ogromnej roznorodnosci ksztaltow i wygladow utrwalanych na 
autentycznych zdjeciach UFO (2008/6/1) 
Y-55  #153E: Evidence for the earthquake from China on 12 May 2008 induced 

technically by UFOs - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/5/26) 
Y-60  #153: Material dowodowy ze trzesienie ziemi w Chinach w poniedzialek 12 maja 
2008 bylo zaindukowane technicznie przez UFO (2008/5/26) 

Y-65  #152E: Evidence which confirms that the cyclone "Nargis" that devastated Burma 
was induced technically by UFOs - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2008/5/19) 
Y-69  #152: Material dowodowy ze cyklon "Nargis" ktory zdewastowal Burme byl 
zaindukowany technicznie przez UFO (2008/5/19) 

Y-73  #151E: Why official science is incompetent in UFO research - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/5/15) 
Y-77  #151: Dlaczego nauce ziemskiej brak jest kompetencji do badan UFO (czyli do 

badan inteligencji ktore NIE kooperuja z badajacymi je naukowcami) (2008/5/15) 
Y-80  #150E: "Energy-based model of economy" and eye-opening truths that it reveals: 
- English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/5/5) 

Y-86  #150: "Energetyczny model ekonomii" oraz otwierajace oczy prawdy ktore on 
ujawnia (2008/5/5) 
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Y-90  #149E: Atheists make progress but neglect morality, believers do opposite: - 
English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/4/26) 
Y-94  #149: "Wierzacy w Boga" zwiekszaja moralnosc ale eliminuja postep, z kolei 

"ateisci" wnosza postep ale niszcza moralnosc (2008/4/26) 
Y-98  #148E: Special attributes of everything that was, or is, recognised to be "holy": - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/4/16) 
Y-102  #148: Niezwykle cechy wszystkiego co bylo, lub jest, uznawane za "swiete" 
(2008/4/16) 

Y-106  #147E: Why even a smallest shred of evidence does NOT suggest the non-
existence of God: - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/4/9) 
Y-111  #147: Wymowa faktu ze naukowcy nie sa w stanie wskazac chocby 

najmizerniejszego przykladu materialu dowodowego ktory by sugerowal nieistnienie Boga 
(2008/4/8) 
Y-116  #146E: The mechanical "perpetual motion" device which rotates infinitively on 

principles of the so-called "Coriolis effect" - English version (polska wersja ponizej w nastepnym 
wpisie) (2008/3/4) 
Y-123  #146: Mechaniczne perpetum mobile wiecznie obracajace sie na zasadzie tzw. 

"efektu Coriolisa" (2008/3/4) 
Y-131  #145E: Shocking history of revolutionary boiler which bits all records - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/2/23) 

Y-136  #145: Szokujaca historia rewolucyjnej grzalki która bije wszelkie rekordy 
(2008/2/21) 
Y-141  #144E: The stone which through supernatural walks proves the present physics 

to be wrong - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/2/21) 
Y-146  #144: Kamien który swoja nadprzyrodzona wedrówka dowodzi blednosci 

dzisiejszej fizyki (2008/2/21) 
Y-151  #143E: Let sleeping "serpent" sleep - i.e. instead of rebuilding the old prophetic 
statue of Madonna, rather the fate of lands that it supervised should be symbolised with the 

design of a new statue - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/1/) 
Y-156  #143: Nie wolno budzic "serpenta" - zamiast wiec odrestaurowac dawny proroczy 
posag Madonny, raczej nalezy usymbolizowac losy kiedys nadzorowanych przez nia ziem scena 

nowego posagu (2008/1/) 
Y-161  #142E: Which evidence on God, soul, another world, etc., conceal biologists - 
English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/12/9) 

Y-167  #142: Jakie dowody na istnienie Boga, innego swiata, duszy, itp., biolodzy 
zatajaja przed spoleczenstwem (2007/12/9) 
Y-173  #141E: Why physicists conceal the evidence on God, eternal soul, etc. - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/12/1) 
Y-179  #141: Dlaczego fizycy zatajaja dowody na istnienie Boga, innego swiata, 
niesmiertelnej duszy, itp. (2007/12/1) 

Y-185  #140E: UFOnauts are swarming like ants, everyone can count them - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/11/24) 

Y-190  #140: Serpentów-UFOnautow na Ziemi jest jak mrowek, co kazdy moze sobie 
policzyc (2007/11/24) 
Y-195  #139E: Proof that the Bible is authorized by God - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2007/11/12) 
Y-199-  #139: Formalny dowód naukowy ze "Biblia jest autoryzowana przez samego 
Boga" przeprowadzony metodami logiki matematycznej (2007/11/9) 

Y-203  #138E: Evidence on our sharing the Earth with UFOnauts" - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/10/31) 
Y-207  #138: Potwierdzenie dowodami ze ludzkosc wspolzamieszkuje Ziemie z moralnie 

zboczonymi "serpentami" (tj. "UFOnautami") (2007/10/27) 
Y-212  #137E: A formal proof that people have eternal souls - English version (polska 
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wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/10/14) 
Y-216  #137: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy ze "ludzie posiadaja 
niesmiertelna dusze", sformulowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej (2007/10/12) 

Y-222  #136E: A formal proof that God created people - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2007/10/9) 

Y-229  #136: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy ze to "Bóg stworzyl ludzi", 
sformulowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej (2007/10/6) 
Y-236  #135E: A formal proof for the existence of God - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2007/9/30) 
Y-240  #135: Formalny dowód naukowy totalizmu ze "Bog istnieje", sformulowany 
zgodnie z zasadami logiki matematycznej (2007/9/30) 

Y-246  #134E: The formal proof for the existence of "afterworld" - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/9/24) 
Y-251  #134: Formalny dowód naukowy totalizmu na istnienie "przeciw-swiata", 

sformulowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej (2007/9/21) 
Y-256  #133: Bogate skarby czy ogromnie wazna tajemnica - co naprawde jest ukryte w 
podziemiach Milicza (2007/9/15) 

Y-259  #132: "A czynic beda wielkie cuda i znaki" - cud: UFOnauci spowodowali 
znikniecie rzezby "diablicy-UFOnautki" (2007/9/8) 
Y-262  #131: Bitwa o Milicz, a dzialanie praw moralnych (2007/8/31) 

Y-267  #130: Niskie materialistyczne korzysci które UFOnauci odnosza poprzez skryte 
utrzymywanie ludzkosci w ciemnocie i zniewoleniu (2007/8/21) 
Y-271  #129: "Lewitujacy kran" ktory sika woda (2007/8/14) 

Y-274  #128: "Licho Pajaka" ktore pozwala otwarcie mowic o wstydliwie przemilczanych 
sprawach (2007/8/6) 

Y-279  #127: Dla tych o "dostatnim wygladzie": oto zupelnie bezbolesna metoda na 
odzyskanie "szczuplego ksztaltu" (2007/7/15) 
Y-282  #126: Oto sprawdzalne przez kazdego dowody zdjeciowe na oszukanstwo 

UFOnautow podwazajace wiarygodnosc autentycznych fotografii UFO (2007/7/9) 
Y-285  #125E: Act, but be cautious of vindictive UFOnauts - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/6/25) 

Y-288  #125: Rozprzestrzenienie Zlotu we Wszewlkach na kazdy dzien kazdego roku 
(2007/6/18) 
Y-292  #124E: Even sabotages convey an important message - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/6/2) 
Y-296  #124: Sabotaze tez zawieraja wiadomosc - trzeba tylko zwrócic na nia uwage 
(2007/6/2) 

Y-300  #123E: Nonsense and lies: UFOnauts are too stupid to create humans - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/5/22) 
Y-304  #123: Niewydarzone potwory - czyli przyklady chorych owoców bawienia sie 

UFOnautow w Boga (2007/5/20) 
Y-308  #122E: Finally my autobiographical web page is updated - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/5/14) 
Y-312  #122: Strona autobiograficzna w koncu zaktualizowana - po niemal kwartale 
chodzenia wokól niej jak "pies chodzi wokól jeza" (2007/5/13) 

Y-316  #121E: The beginning of everything - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/5/6) 
Y-320  #121: Poczatek wszystkiego - czyli jak powstaly prawa moralne i gdzie zawarty 

jest ich program (2007/5/5) 
Y-324  #120E: A male witch named Sapieha from the area of Milicz - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/4/29) 

Y-328  #120: Sapieha z okolic Milicza: latajacy "czarnoksieznik" z ogromnymi 
nietoperzymi skrzydlami (2007/4/28) 
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Y-332  #119E: Build a museum and exhibits will find you - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2007/4/21) 
Y-336  #119: Komu kolekcje ornamentalnych swinek - czyli "zbudujcie muzeum a 

eksponaty same Was znajda" (2007/4/21) 
Y-340  #118E: Miracles of the Bible: "Living Word", "Code", etc. - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym (2007/4/16) 
Y-343  #118: Cudowne cechy tekstu Biblii - np. ponadczasowa aktualnosc, "Zywe 
Slowo", "Kod Biblii", itp. (2007/4/16) 

Y-346  117E: The evolution of God and the creation of physical world and man - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/4/8) 
Y-349  #117: Ewolucja Boga oraz stworznie swiata fizycznego i czlowieka obecnie juz 

wylozone "kawa na lawe" (2007/4/8) 
Y-352  #116E: Forces of evil "out of my space out of my planet" - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/4/1) 

Y-356  #116: Sila zlego na jednego - czyli "diabli-UFOnauci won z mojej przestrzeni, won 
z naszej planety" (2007/4/1) 
Y-360  #115E: Programs called "fate", "destiny", and "karma" - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/25) 
Y-365  #115: Nasz los, przeznaczenie, wolna wola i karma to precyzyjnie dzialajace 
programy softwarowego wszechswiata (2007/3/25) 

Y-370  #114E: Science - or rather a "smoke screen" - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/18) 
Y-374  #114: Nauka - czy tez tylko "zaslona dymna" (2007/3/17) 

Y-378  #113E: "Once professor, always professor" means it is God who decides our fate 
- English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/11) 

Y-382  #113: "Raz profesor, zawsze profesor" - czyli to Bog a nie UFOnauci (diabli) 
decyduja o naszych losach (2007/3/10) 
Y-386  #112E: Time is the execution control within the program of our lives - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/4) 
Y-389  #112: Czas jest przeplywem kontroli wykonawczej przez program naszego zycia 
(2007/3/4) 

Y-393  #111E: Cancellation of "limbo", means the removal of evidence on UFOs - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/24) 
Y-397  #111: Uniewaznienie "limbo" - kolejne posuniecie usuwajace wpisane w tradycje 

referencje kosciola do okupacji Ziemi przez UFO (2007/2/24) 
Y-401  #110E: Do not count there is no God to make you pay for it - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/17) 

Y-404  #110: A oni w swym bezdennym samozadufaniu wierza ze Boga nie ma a stad 
wszystko to ujdzie im na sucho (2007/2/17) 
Y-407  #109E: The evolution of God and the creation of man - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/10) 
Y-411  #109: Jak przebiegala ewolucja Boga oraz jak potem Bog stworzyl czlowieka 

(2007/2/10) 
Y-415  #108E: Of course we can, but is it wise - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/2/3) 

Y-419  #108: Illusion of time travellers that they can escape God's punishments - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/3) 
Y-423  #107E: Skad u posiadaczy wehikulow czasu bierze sie aroganckie zludzenie ze 

potrafia oni unikac kar za lamanie praw moralnych (2007/1/27) 
Y-426  #107: Skad u posiadaczy wehikulow czasu bierze sie aroganckie zludzenie ze 
potrafia oni unikac kar za lamanie praw moralnych (2007/1/27) 

Y-430  #106E: The lack of search for better solutions shift back our civilisation - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie (2007/1/20) 
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Y-433  #106: Obecny zanik poszukiwan coraz lepszych rozwiazan cofa nasza cywilizacje 
do tylu (2007/1/20) 
Y-437  #105E: "Totalizm" or "parasitism": whom we are - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2007/1/13) 
Y-441  #105: "Totalizm" czy "pasozytnictwo" - ktora z tych filozofii my wyznajemy 

(2007/1/13) 
Y-445  #104E: How the party of totalizm would eliminate money - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/1/6) 

Y-449  #104: "Pieniadze szczescia nie daja" a sa powodem wielu zla - stad partia 
totalizmu postara sie je usunac z uzycia (2007/1/6) 
Y-453  #103E: "Non-existing existence" - means why they torment us although they do 

not exist - English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2006/12/30) 
Y-457  #103: Nieistniejace istnienie - czyli dlaczego nas tak wyniszczaja, chociaz kiedys 
okaze sie ze nie istnieli (2006/12/30) 

Y-461  #102E: Telepathy - the key to a different world and a window to minds of others 
- English version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2006/12/23) 
Y-465  #102: Telepatia - klucz do innego swiata oraz okno do cudzych umyslow 

(2006/12/23) 
Y-470  #101E: Australia is just being burned on stake - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2006/12/16) 

Y-474  #101: Australia wlasnie plonie na stosie - UFOnauci spalili juz tam obszar 
wielkosci Polski (2006/12/16) 
Y-479  #100: Dlaczego UFOnauci sa tacy diabelscy i jak gleboka jest ta ich szatanskosc 

(2006/12/9) 
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SPIS TREŚCI "tomu Z" w [13] pisany małym drukiem 12pt  
(Uwaga: spis treści całości opracowania [13] zawiera "Tom SPIS" ) 
 

Tom Z (wpisy nr #99 do #1): 
Z-str  #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

--------------------------------------------------------------- 
 
Z-1  #99: Proces "sądu ostatecznego" właśnie się rozpoczął na Ziemi - zaś ty jesteś w 

nim zarówno sędzią jak i osądzanym (2006/12/3) 
Z-5  #98: Ja podnosze halas, decydenci chowaja glowy w piasek, zas UFOnauci dalej 
robia swoje (2006/11/25) 

Z-9  #97: Jak zaobserwowalem "orba" gołymi oczami (2006/11/25) 
Z-12  #96: Korzysci jakie czytajacy uzyska z zapoznania sie ze strona internetowa o 
nirwanie (2006/11/19) 

Z-16  #95: Strona internetowa o metodzie ukladania duzej kostki Rubika (4x4=16) jest 
juz gotowa (2006/11/11) 
Z-20  #94: Jak wehikuly UFO ocieplaja nam klimat na Ziemi (2006/11/4) 

Z-23  #93: Kostka Rubika: indukuje skromnosc, trenuje cierpliwosc, uczy szacunku dla 
dorobku innych, itp. (2006/10/30) 
Z-27  #92: Kiedy biedny zmaga sie aby dzialac moralnie, bogaty tylko maskuje swa 

niemoralnosc jako moralnosc (2006/10/22) 
Z-31  #91: A swiat pelen jest nowin rosnacych pod gore glowy, tak jak wlosy Hitlera, 
Stalina, czy Mao Tse Tunga (2006/10/23) 

Z-35  #90: Pozostaje nam tylko indywidualna obrona (2006/10/8) 
Z-39  #89: Bandyci z UFO znalezli moje slabe miejsce - zamordowali mi ukochanego 

Teecee (2006/10/1) 
Z-43  #88: Rozbicie lustra ktore odzwierciedla wyglad - a rozwiazanie problemu czyjejs 
szkaradnosci (2006/9/30) 

Z-47  #87: Czasowe zamkniecie komentarzy pod wpisami z tego bloga (2006/9/27) 
Z-50  #86: Totalizm przez jakis czas pozostanie bez glownodowodzacego (2006/9/13) 
Z-51  #85: Zmiana na pozycji "Commander in Chief" totalizmu (2006/9/13) 

Z-55  #84: Oto proptotyp ogniwa telekinetycznego - czas teraz na wdrozenie seryjnej 
produkcji (2006/8/30) 
Z-59  #83: To nie galaktyki, a zezwierzecenie, ktore naprawde nas dzieli (2006/8/23) 

Z-63  #82: ... a totalizm idzie dalej (2006/8/19) 
Z-67  #81: Nie mam serca wyciszac tych UFOnautow ktorzy rowniez sa okupowani 
(2006/8/12) 

Z-72  #80: Dobra robota - dalej tak trzymac (2006/8/5) 
Z-77  #79: Jak wyplenic UFOnautow z oficjalnego bloga totalizmu (2006/7/27) 
Z-81  #78: Raport ze zlotu "Wszewilki-2006" (2006/7/19) 

Z-84  #77: Po-zlotowe udoskonalenia metod ugruntowywania totalizmu (2006/7/12) 
Z-88  #76: Dziekuje za wklad do Zlotu "Wszewilki-2006" (2006/7/9) 

Z-92  #75: Dlaczego syrena a nie malpa jest naszym faktycznym przodkiem? (2006/7/5) 
Z-96  #74: Jak z przebiegu zdarzen na Wszewilkach poznamy prawdziwe intencje 
UFOnautow (2006/6/27) 

Z-100  #73: Juz wkrotce wszystko sie wyjasni dzieki Zlotowi na Wszewilkach (2006/6/20) 
Z-104  #72: Ci niehigieniczni, smierdzacy, brudni i zarobaczeni UFOnauci (2006/6/13) 
Z-108  #71: Poznaj jak sterowac pogoda na Ziemi, a zapracujesz sobie na lepsza pogode 

(2006/6/6) 
Z-112  #70: Czy UFOnauci zdolaja wystawic druzyne (2006/5/31) 
Z-116  #69: Co naprawde uderzylo w Pentagon (2006/5/27) 

Z-120  #68: Dlaczego ja tylko wspolczuje UFOnautom (2006/5/23) 
Z-124  #67: Totalizm przywraca nam szczescie zrabowane przez UFOnautow oraz przez 
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niemoralne zycie (2006/5/17) 
Z-128  #66: Po czynach ich poznacie - jesli sprawdzicie jak ich czyny biegna wzgledem 
pola moralnego (2006/5/6) 

Z-132  #65: Nowe metody UFOnautow - czyli nowy komendant (2006/4/28) 
Z-136  #64: Wszewilkowski zlot w dniu 8/7/6 - czyli na rok przed Zjazdem z dnia 7/7/7 

(2006/4/21) 
Z-140  #63: Cud na zamowienie - czyli czy UFOnauci spowoduja deszcz zywych rybek 
podczas Zjazdu "Wszewilki-2007" (2006/4/15) 

Z-144  #62: Wszewilki-2007, czyli Pierwszy Zjazd Totalizmu (2006/4/9) 
Z-148  #61: Odetnijmy sie od naszych blizniakow - dla naszegio i ich dobra, oraz aby 
zakonczyc nasze uwiezienie (2006/4/3) 

Z-151  #60: Kumotrzy UFOnauci - prosimy i apelujemy, NIE wyniszczajcie ludzkosci 
wirusem ptasiej grypy (2006/2/24) 
Z-156  #59: Kolejna zbrodnia UFOnautow - lawina blotna z Filipin (2006/2/19) 

Z-159  #58: Stare jeszcze raz od nowa - czyli co nowego w totalizmie (2006/2/16) 
Z-164  #57: Dowody potwierdzajace ze hale w Chorzowie zawalili UFOnauci (2006/2/2) 
Z-169  #56: Przewidywania a zycie - czyli jak wygladaja szanse partii totalizmu 

(2006/1/15) 
Z-173  #55: Kim jestes dla Boga: zolnierzem, dezerterem, czy zdrajca (2006/1/10) 
Z-177  #54: Czeka nas kolejny (6-ty) rok oblezenia Ziemi przez UFOnautow (2006/1/5) 

Z-181  #53: Najwyzszy czas aby wydrzec UFOnautom ich monopol polityczny 
(2005/12/29) 
Z-185  #52: Totalizm - utopimy go w slowach czy scementujemy czynami (2005/12/23) 

Z-189  #51: Samoniszczace sie SMSy - czyli diabel ktory wylazl z worka (2005/12/19) 
Z-193  #50: Jak UFOnauci indukuja w Australii rozruchy rasowe (2005/12/13) 

Z-198  #49: Dlaczego faktycznym celem obecnych praw ludzkich jest wynagradzanie 
niemoralnosci i niesprawiedliwosci oraz przesladowanie wszystkiego co moralne, fair, dobre, 
pomocne, itp. (2005/12/5) 

Z-202  #48: UFOnauci spartaczyli cud - nieudolnosc UFOnautow czy kolejny znak dany 
nam przez Boga? (2005/11/28) 
Z-206  #47: Tamiflu i "haluscynacje" - efekt uboczny czy machinacje UFOnautow? 

(2005/11/22) 
Z-209  #46: Paradoks ptasiej grypy - UFOnauci zamierzaja wymordowac jedynych 
sojusznikow jakich maja (2005/11/21) 

Z-212  #45: Definicja "wygranej" - czy UFOnauci wyjda na niej jak "Zablocki na mydle" 
(2005/11/9) 
Z-215  #44: Zamiast palenia na stosie UFOnauci uzywaja teraz anty-terroryzmu dla 

zniewalania ludzkosci (2005/11/4) 
Z-217  #43: Sposoby leczenia grypy (2005/11/2) 
Z-219  #42: Nie sama "tamiflu" czlowiek (prze)zyje - czyli przedyskutujmy problem 

przetrwania "ptasiej grypy" (2005/10/26) 
Z-223  #41: Produktywne bezrobocie (2005/10/20) 

Z-225  #40: Pole owego UFO ktore odparowalo WTC pulsowalo z czestoscia ok. 3000 Hz 
(2005/10/14) 
Z-227  #39: Gdzie ty sie chowasz kiedy my walczymy z UFOnautami? (2005/10/10) 

Z-230  #38: Czy UFOnauci szykują nam neo-średniowieczną plagę "ptasiej grypy"? 
(2005/10/6) 
Z-233  #37: Strefa wolna od telekinezy (2005/9/30) 

Z-234  #36: Krzywdzenie Pajaka przynosi pecha? (2005/9/23) 
Z-236  #35: Skad sie bierze cale to zlo na Ziemi? (2005/9/20) 
Z-238  #34: Jesli UFOnauci kwicza, znaczy ze trafilo sie w sedno sprawy (2005/9/14) 

Z-240  #33: UFOnauci systematycznie morduja swiadkow odparowania WTC w Nowym 
Jorku (2005/9/13) 
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Z-243  #32: Nowy Orlean: nieudolnosc czy celowy sabotaz (2005/9/7) 
Z-246  #31: Dlaczego UFOnauci zlapali mnie w swoja pulapke (2005/9/5) 
Z-249  #30: Morderca w naszym wlasnym domu (2005/9/2) 

Z-253  #29: Dlaczego UFOnauci przyczepili sie do malej wsi Wszewilki? (2005/8/30) 
Z-255  #28: Na boga, podarujmy helikopter ambulansowi malezyjskich altruistow! 

(2005/8/25) 
Z-258  #27: Sobowtory wplywowych ludzi - czyli jak UFOnauci-podmiency manipuluja 
nasza cywilizacja (2005/8/19) 

Z-261  #26: Nagonki - kto za nimi sie kryje (2005/8/10) 
Z-263  #25: Kto przesladuje tworczych ludzi (2005/8/4) 
Z-267  #24: "Wszystko w jednym" - nowa idea komputeryzacji (2005/7/28) 

Z-270  #23: Reakcja UFOnautow: jesli wygrywasz powyrywamy ci rece (2005/7/25) 
Z-273  #22: "Bombowe" zaprzeczenie w stylu UFOnautow (2005/7/22) 
Z-276  #21: Zostan generalem w armii totalizmu (2005/7/18) 

Z-279  #20: Jednak UFOnauci zbombardowali Londyn (2005/7/14) 
Z-282  #19: Czy UFOnauci wykrwawiaja Londyn? (2005/7/8) 
Z-284  #18: Z linii frontu w bitwie o totalizm: jak UFOnauci kontroluja nasze komputery 

(2005/7/5) 
Z-287  #17: Darmowa rosyjska klawiatura wirtualna (2005/6/23) 
Z-289  #16: Energia moralna, czyli tlen dla naszego ducha (2005/6/22) 

Z-292  #15: UFOnauci znowu "wciskaja ludziskom ciemnote" (2005/6/21) 
Z-295  #14: Illiada a UFOnauci, czyli Australia versus Indonezja (2005/6/10) 
Z-298  #13: Tornada i trzesienia ziemi - jak je wykrywac zanim uderza (2005/6/7) 

Z-300  #12: UFOnauci - rece precz od Wroclawia (2005/6/3) 
Z-302  #11: Zemsta UFOnautow: tornado we Wroclawiu (2005/6/3) 

Z-304  #10: Jak rozpoznac tornado wywolane przez UFO (2005/5/31) 
Z-307  #9: Niszczycielskie tornada formowane przez wehikuly UFO (2005/5/20) 
Z-309  #8: Zdjecie UFOnautow nurkujacych do podziemnych jaskin (2005/5/11) 

Z-311  #7: Jeszcze jedno poszerzenie strony "cloud_ufo.htm" (2005/5/10) 
Z-313  #6: "Bitwa o totalizm" ostatnio wzmocniona przez witryne http://energia.sl.pl 
(2005/ 5/5) 

Z-315  #5: Zapoczatkowanie pracy nad nowa strona "wtc.htm" (2005/5/2) 
Z-316  #4: Zakonczenie budowy strony "aliens.htm" (2005/5/2) 
Z-317  #3: Uwaga na pseudonimy: admirowanie nimi mordercow i gwalcicieli wszakze 

nie ujdzie bezkarnie (2005/4/29) 
Z-319  #2: Dalsze poszerzenie strony "cloud_ufo.htm" o "chmurach-UFO" (2005/4/28) 
Z-320  #1: Aktualizacja stron: day26.htm, przepowiednie.htm, god.htm, aliens.htm 

(2005/4/25) 
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CEL publikacji [13] "Wpisy do blogów totalizmu" 
 
 Polak i autor niniejszego zbioru wpisów (tj. dr inż. Jan Pająk) od 1985 roku rozwija nadal 

jedyną w świecie teorię wszystkiego nazwaną "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (w skrócie 
"Kodig"). Fakt jej wypracowania i istnienia warto podkreślać, bowiem w kilkadziesiąc lat po 

powstaniu Kodig w kinach ukazał się film o tytule "teoria wszystkiego" - jaki sprawia kłamliwe 
wrażenie, iż to Anglik opracował tę teorię. Kodig obejmuje sobą wszelkie obszary ludzkiej 
wiedzy. Ponieważ zaś wiedza ta jest bardzo obszerna, informację dla zainteresowanych 

czytelników jaki nowy obszar został rozpracowany i poprostowany z pomocą owego Kodig, oraz 
gdzie można znaleźć opisy jego wynikowych ustaleń, publikowany jest właśnie na blogach 
totalizmu. Niestety, blogi te relatywnie często są deletowane, informacja o ich zawartości jest 

trudna do znalezienia wyszukiwarkami, a ponadto ich przeszukiwanie jest uciążliwe 
 Aby więc zapobiegać skutkom częstego deletowania blogów totalizmu i trudności z ich 
przeglądaniem, zaistaniała potrzeba aby wpisy do nich zestawić w formie książkowej. Celem 

tego opracowania jest zaspokojenie owej potrzeby. Ponieważ w chwili przygotowywania tej 
pracy [13] opublikowanych już było aż 303 takich wpisów (w tym sporo z nich w aż dwóch 
językach, tj. w polskim i angielskim), niniejsze opracowanie [13] obejmuje kilka tomów, każdy z 

których publikuje wpisy od najnowszego do najstarszego. Aby ułatwić jego czytanie 
osobom o słabszym wzroku, wersja [13] ma "duży druk". 
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Dr inż. Jan Pająk 
 

WPROWADZENIE 

do opracowania [13] "Wpisy do blogów totalizmu" 
 

Motto opracowania [13]: "Każdy dobry produkt inteligentnej pracy podlega transformacji i 
ewolucji - stąd w wiele lat po powstaniu wygląda już inaczej." 
 

Niniejsze zestawienie wpisów do blogów totalizmu zawiera wszystkie z owych wpisów. W 
początkowych czasach ich publikowania autor NIE wypracował jeszcze najefektywniejszej 
formuły prezentowania nowo poustalanych prawd na dordze powtarzanie ich opisów na blogach 

totalizmu. Stąd początkowo blogi te wskazywały jedynie co nowego zostało rozpracowane i 
gdzie można to odnaleźc do poczytania. Ponieważ wkrótce potem witryny internetowe na jakich 
te nowo wypracowane ustalenia były publikowane jacyś wrogowie totalizmu zwyczajnie 

wydeletowali, z owych pierwszych wpisów trudno poznać nową totaliztyczną wiedzę i prawdy o 
jakich one informowały. 
 Gdyby więc np. scharakteryzować lata 2005 i 2006 w jakich wypracowywowane były 

wpisy do blogów totalizmu publikowane np. w "tomie Z" niniejszego zestawienia [13], wówczas 
zarówno moją osobistą sytuację, jak i sytuację internetu, blogów internetowych i czytelników 
blogów totalizmu możnaby opisać następującymi cechami: 

 1. Ja sam nadal byłem świeżo pod wrażaniem długiego okresu swych empirycznych 
badań UFO, jakie ujawniły mi masową ingerencję UFOnautów w przebieg wydarzeń na Ziemi. 
Na dodatek owi UFOnauci właśnie zajmowali się rozleglą kampanią bezwzględnego 

sabotażowania wszystkiego co czyniłem, deletowania i blokowania moich opracowań, 
wyszydzania mnie w internecie, interferowania w przebieg mojego życia, itp. Czułem więc 

wówczas potrzebę bronienia się przed owymi atakami UFOnautów. 
 2. Wszystkie główne osiągnięcia moich uprzednich "hobbystycznych" badań jakie 
przeprowadziłem były już opublikowane w licznych monografiach mojego autorstwa, zaś 

zestawienia tych osiągnięć były opublikowane m.in. w podrozdziałach W4 z tomu 18 oraz F2 z 
tomu 2 mojej monografii [1/5]. Nie istniała więc potrzeba aby na blogach raportować o moich 
osiągnięciach jakie NIE były związane z UFO. 

 3. Inni badacze UFO z tamtych czasów znajdowali się na poziomie świadomości i wiedzy, 
które możnaby zdefiniować pytaniem „czy UFO i UFOnauci istnieją czy też wogóle nie istnieją?” 
Istniała więc wtedy potrzeba wskazywania im materiału dowodowego na istnienie UFO i 

UFOnautów. 
 4. Idea publikowania na blogach, oraz same blogi, zaczynały wówczas dopiero być 
popularne. Publikowanie w nich nadal więc było prymitywne - np. w tych blogach jakie ja 

używałem NIE byłem w stanie publikować ilustracji, NIE używały one też jeszcze polskich 
literek. Trudno więc na ówczesnych blogach było publikować informacyjne opracowania 
wysokiej jakości. 

 5. Większośc ówczesnych czytelników blogów przeglądała je (i komentowala) dla zabawy 
i rozrywki. Nie poszukiwano więc wtedy jeszcze w blogach jakiejkolwiek rzetelnej informacji ani 

prawdy. 
 W rezultacie więc ówczesnej sytuacji, obecnie (tj. po 2018/10/17), kiedy przy okazji 
zestawiania w "tomie T" tamtych pierwszych wpisów, patrzę na nie z perspektywy swojej 

obecnej wiedzy i doświadczenia życiowego, muszę przyznać że odczuwam rodzaj zażenowania, 
a czasami nawet się rumienię. Jak bowiem bardzo różnią się one od naukowo zredagowanych i 
wysoce informatycznych wpisów z "tomu T" czy "tomu U" tego zestawienia [13]. Niemniej dla 

naukowej ścisłości niniejszym zdecydowałem iż ciągle zaprezentuję w tym zestawieniu również i 
tamte historycznie pierwsze wpisy do blogów totalizmu. 
 Jeśli zaś czytelnika ciagle zainteresują tematy linkowane i rekomendowane w tamtych 

pierwszych wpisach do blogów totalizmu powtarzanych i zestawianych w ostatnim "tomie Z" 
niniejszego opracowania, wówczas zamiast poznawać je z adresów już nieistniejących witryn 
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internetowych wskazywanych na końcach owych pierwszych wpisów, raczej powinno się je 
szukać na dzisiejszych stronach jakie noszą fizykalne nazwy stron wskazywanych w tamtych 
pierwszych wpisach, ale już NIE pod adresami tamtych podeletowanych witryn, a pod adresami 

dzisiaj istniejących witryn z tymi samymi stronami. Jak zaś dzisiaj znaleźć aktualnie działającą i 
dostepną totaliztyczną stronę jakiej fizykalną nazwę się zna, wyjaśniam to pod koniec każdego 

najnowszego wpisu do blogów totalizmu. 
 Jak tez czytelnik zapewne odnotuje to z tytułow i treści kolejnych wpisów z blogów 
totalizmu, z upływem czasu nacisk z owych wpisów zmieniał się z początkowych prób 

wpływania na wiedzę czytelnikó, na obecne ujawnianie prawdy i najnowszych ustaleń nowej 
"totaliztycznej nauki" tym z czytelników, którzy prawde tę i ustalenia zdecydują się ochotniczo 
poznawać. 

 Aby zaś znaleźć pełniejsze opisy dowolnego tematu omawianego na któryms z wpisów 
do blogów totalizmu, należy zapisać sobie numer punktu oraz fizykalną nazwę strony totalizmu 
do jakiej odsyła nas nagłówek danego wpisu z niniejszej publikacji [13], poczym na 

najnowszym wpisie do dzisiaj istniejących i działającyh blogów totalizmu trzeba znaleźć adresy 
witryn internetowych jakie zawierają daną stronę totalizmu o znanej nam fizykalnej nazwie 
(odnotuj, ze dzisiaj istniejące witryny totalizmu typowo zawierają wszystkie strony totalizmu). 

Nastepnie trzeba jedynie otworzyć sobie szukaną stronę z jednej z owych witryn i poczytać 
punkt opisujący temat jaki nas interesuje. 
 W dniu 17 października 2018 roku, tj. chwili rozpoczęcia opracowywania niniejszego 

zestawienia wpisów do blogów totalizmu, istniały i działaly w internecie cztery blogi totalizmu o 
następujących adresach: 
 

https://totalizm.wordpress.com (od #89 z 2006/11/11, do najnowszego) 
https://kodig.blogi.pl (od #293 z 2018/2/23, do najnowszego)  

https://drjanpajak.blogspot.co.nz (od #293 z 2018/3/16, do najnowszego) 
 
Odnotuj, że począwszy od dnia 2019/4/29 najstarszy z tych blogów, o byłym adresie 

http://totalizm.blox.pl/html/ został wytypowany do zamknięcia przez właścicieli "Blox.pl" – 
patrz moja pożegnalna notka przy wpisie #308 i w P.S. do wpisu numer #308E. W okresie 
swego działania od 2005/4/29 do 2019/4/29, blog ten upowszecniał wpisy począwszy od 

numeru #3 aż do numeru #308E – w sumie publikując 550 wpisów. 
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