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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 - niniejszy (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) 
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Z-120  #68: Dlaczego ja tylko wspolczuje UFOnautom (2006/5/23) 

Z-124  #67: Totalizm przywraca nam szczescie zrabowane przez UFOnautow oraz przez 
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) 
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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) 

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 bazkarnie (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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Dr inż. Jan Pająk 
 

 
TOM Z (wpisy #99 do #1): 

 

 
WPIS numer #99 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: niedziela, 2006/12/3 
Tekst rozwijany w: #F1 i #C10 z "timevehicle_pl.htm" 
 

#99: Proces "sadu ostatecznego" wlasnie sie rozpoczal na Ziemi - zas ty jestes w nim zarowno 
sedzia jak i osadzanym 
 

Motto: "Zwrot 'wieczyste potepienie' jest rowniez najprostrzym opisem sytuacji kiedy 
pasozytniczy posiadacze wehikulow czasu nie sa w stanie oprzec sie pokusie nieustannego 

odmladzania swoich cial fizycznych, podczas gdy ich nieodmlodzone umysly staja sie coraz 
bardziej niezaspokojone, rozczarowane, sfrustrowane, zgorzkniale, szatanskie i nieszczesliwe, 
topiac ich w glebiach coraz wiekszych cierpien, oraz w ogniu coraz silniejszych 

niezaspokojonych pragnien i pozadan." 
 
Ludzkosc wkroczyla wlasnie w przelomowy okres swoich dziejow. Nigdy wczesniej w jej 

dziejach, przyszle losy wszystkich ludzi na Ziemi nie zalezaly az na cala wiecznosc tylko od tego 
co obecne pokolenie uczyni. Wlacznie bowiem z pokoleniem ktore niedawno urodzilo sie na 
Ziemi, kazde nastepne pokolenie mieszkancow Ziemi jest juz w stanie zbudowac sobie wehikul 

czasu - jesli tylko zechce wejsc w jego posiadanie. Wszystko bowiem co mu potrzebne do 
zbudowania wehikulu czasu, to uwierzyc w prawdy ktore ja im wyjasniam, oraz zmobilizowac 
sie do zbiorowego wysilku technicznego urzeczywistnienia moich wskazan. Z chwila zas kiedy 

dane pokolenie ludzi zbuduje juz dla siebie ow wehikul czasu, kazdy mieszkaniec Ziemi stanie 
sie niesmiertelny. Nabedzie wszakze zdolnosci aby nieskonczona liczbe razy odmladzac swoje 
cialo poprzez cofanie sie w czasie do tylu, podczas gdy jego pamiec oraz jego swiadomosc 

ciaglosci zycia pozostana bez zmiany.  
 

W owym jednak przelomowym czasie w historii Ziemi, kiedy ludzie osiagna zdolnosc do 
niesmiertelnego zycia, cala ludzkosc podda sama siebie "sadowi ostatecznemu" i wyda sama na 
siebie ostateczny werdykt. Werdykt ten albo awansuje kazdego mieszkanca Ziemi do zycia w 

"wiecznej szczesliwosci", albo tez skaze kazdego mieszkanca Ziemi na zycie w "wieczystym 
potepieniu" - tak jak to wyjasniam w punkcie #B7 strony "timevehicle_pl.htm". Wszakze jesli 
kazdy z ludzi zdola osiagnac stan totaliztycznej nirwany ciagle zanim po raz pierwszy cofnie sie 

w czasie do tylu, wowczas ludzkosc zostanie awansowana do zaszczytnej godnosci dalszego 
zycia w stanie wiecznej szczesliwosci. Kazdy tez mieszkaniec Ziemi bedzie wowczas mogl zyc 
nieskonczenie dlugo, utrzymujac sie w trakcie owego zycia w stanie nieskonczonej 

szczesliwosci. Jesli natomiast ludzie zaczna powtarzalnie odmladzac swoje ciala bez uprzedniego 
osiagniecia stanu nieprzerwanej totaliztycznej nirwany, wowczas ich umysly zaczna staczac sie 
w dol w ognie coraz wiekszych cierpien i nieszczescia. Wszakze za kazdym cofnieciem sie w 

czasie do tylu, jedynie ich ciala ulegna odmlodzeniu. Natomiast ich umysly pozostana rownie 
rozczarowane, zawiedzione, zastraszone, zgorzkniale, nieszczesliwe, oraz pelne niespelnionych 
pragnien, jakim byly przed cofnieciem sie w czasie. Poniewaz w miare powiekszania sie liczby 

takich cofniec w czasie, kazdemu przyjdzie zyc w spoleczenstwie ktore sklada sie wylacznie z 
takich "rozczarowanych staruszkow w odmlodzonych cialach", poziom moralnosci i szczesliwosci 
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calego spoleczenstwa zacznie gwaltownie spadac w dol. W rezultacie, juz wkrotce zycie w takim 
spoleczenstwie stanie sie jak pobyt w piekle - wszyscy beda coraz bardziej nieszczesliwi, coraz 

bardziej agresywni i nieprzyjemni wobec innych, coraz bardziej paleni ogniem niespelnionych 
pozadan, coraz bardziej rozczarowani i zgorzkniali, itp. Faktycznie wiec "w przypadku jesli ktos 
uzyska niesmiertelnosc bez uprzedniego osiagniecia trwalego stanu totaliztycznej nirwany, 

wowczas taki ktos bedzie zyl jakby w wieczystym potepieniu". Wszakze nie bedzie w stanie 
oprzec sie pokusie powtarzalnego unikania smierci poprzez odmladzanie swego ciala, 
jednoczesnie jednak po kazdym odmlodzeniu ciala bedzie coraz bardziej nieszczesliwy. 

 
Aczkolwiek powyzszy werdykt co do rodzaju przyszlosci ktora oczekuje ludzkosc zostanie 
ogloszony dopiero w chwili kiedy ludzie zbuduja sobie wehikuly czasu, sam proces osadzania 

ludzkosci rozpoczal sie juz obecnie. Wszakze juz obecnie ludzkosc wie, ze na kazde swe 
zyczenie moze uzyskac niesmiertelnosc, a takze ze losy jakie ja spotkaja po uzyskaniu owej 
niesmiertelnosci zalezaly beda od tego czy ludzie wypracuja sobie do owego czasu moralna 

tradycje osiagania totaliztycznej nirwany W tym toczacym sie wlasnie procesie "ostatecznego 
osadzania" ludzkosci, kazdy z nas jest zarowno sedzia, jak i osadzanym. Jest sedzia, poniewaz 

po poziomie szczesliwosci jaka otaczajace go spoleczenstwo pozwala mu uzyskac w jego 
obecnym zyciu, jest w stanie precyzyjnie okreslic na ktory z owych dwoch losow do wyboru (tj. 
"wieczna szczesliwosc", czy "wieczyste potepienie") ludzkosc do chwili obecnej juz sobie 

zasluzyla. Jednoczesnie kazdy z nas jest takze sam osadzany. Wszakze ow los ktory spotka cala 
ludzkosc, jest takze w stanie spotkac kazdego z nas. Po zbudowaniu bowiem wehikulow czasu 
umiejetnosc ich budowania zacznie wedrowac w czasie do tylu - co wyjasnilem w punkcie #B8 

strony "timevehicle_pl.htm". W pewnym wiec momencie czasu i my sami mozemy byc rowniez 
wciagnieci w ow cykl powolania do zycia i powtarzalnych odmlodzen, nawet jesli juz wczesniej 
przyszlo nam umrzec. (Nie mowiac juz o tym, ze z cala pewnoscia los ten spotka naszych 

potomkow.) 
 
Faktycznie wiec w chwili obecnej waza sie losy ludzkosci na reszte czasow - czyli na cala 

wiecznosc. Dlatego kazdy z nas ma teraz nie tylko obywatelski obowiazek, ale rowniez i osobisty 
interes, aby z cala moca na jaka go stac, podnosic poziom moralnosci wokol siebie. Na 
szczescie, podnoszenie to jest proste - trzeba tylko sie zmobilizowac aby je urzeczywistniac. 

Wszakze aby byc moralnym, wystarczy we wszystkim co sie czyni najpierw wysluchiwac glosu 
wlasnego sumienia. Znaczy w kazdej sytuacji z jaka w zyciu sie stykamy, powinnismy wybierac 

takie dzialanie ktore jest zgodne z glosem naszego sumienia, a stad moralne, a jednoczesnie 
jakie nie lamie wymogow ktore nam narzucilo otaczajace nas spoleczenstwo. 
 

Jedyny problem jaki w owym podnoszeniu poziomu moralnosci ciagle istnieje, to ze zmieszani z 
nami i ukrywajacy sie w tlumie zyja wsrod nas UFOnauci ktorzy dawno juz temu weszli w ow 
proces "wieczystego potepienia". Aby bylo gorzej, UFOnauci ci zajmuja niemal wszelkie 

kluczowe pozycje na Ziemi. Narzucaja wiec nam prawa, prowokuja nas do agresji i 
niemoralnego dzialania, sabotazuja nasze wysilki aby szerzyc wiedze i prawde o roli moralnosci 
w naszym zyciu, oraz czynia wszystko co w ich mocy, aby zepchnac nas na identyczna sciezke 

"wieczystego potepienia" po ktorej oni sami juz od dawna krocza. Aby dzialac jeszcze 
efektywniej, w chwili obecnej przyjeli oni taktyke "wilkow w owczej skorze" - o jakich ostrzega 
nas Biblia. Przykladowo w Polsce wielu z nich od dawna podszywa sie pod zwolennikow 

totalizmu, tylko po to aby tym skuteczniej opluwac totalizm oraz sabotazowac moja dzialalnosc 
na Ziemi. Kolejnym wiec obowiazkiem kazdego z nas jest, ze na dodatek do czynienia 
wszystkiego w zyciu w sposob zgodny z naszym sumieniem, mamy rowniez obowiazek aby 

opierac sie prowokacjom, nakazom, oraz zwodzeniu, za pomoca ktorych owi szatanscy 
UFOnauci bez przerwy staraja sie zepchnac nas z drogi do moralnego postepowania. 
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Zbudowanie na Ziemi wehikulow czasu spowoduje niezwykle zjawisko "cofania sie w czasie" 

technologii budowania wehikulow czasu. Owo jej cofanie sie w czasie polegalo bedzie na tym, 
ze po kazdym cofnieciu cial budowniczych tych wehikulow do okresu ich mlodosci, wehikuly 
czasu budowane beda o kilka lat wczesniej. Owo coraz wczesniejsze ich zbudowanie 

spowodowane bedzie dwoma czynnikami. Mianowicie, po pierwsze cofani w czasie do tylu 
budowniczowie owych wehikulow beda doskonale pamietali z poprzedniego przebiegu swego 
zycia jak je zbudowac. Beda wiec w stanie zbudowac je szybciej, czyli wczesniej. Po drugie zas, 

ich czysto ludzkie uczucia do tych ze swoich najblizszych ktorzy umarli tylko poniewaz nie bylo 
jeszcze wowczas wehikulow czasu, beda ich mobilizowaly do podejmowania intensywnych 
wysilkow aby wehikuly te zbudowac znacznie wczesniej. W rezultacie wiec owych  czynnikow, 

data kiedy wehikuly czasu zostana zbudowane, zacznie stopniowo przesuwac sie do tylu na 
coraz wczesniejsza. Oczywiscie, przesuwanie to bedzie mialo swoje granice, jakie bedzie 
wyznaczal swiatopoglad ludzi ktorzy stopniowo powolywani beda do wczesniejszego budowania 

tych wehikulow. Ja oceniam, ze owa granica swiatopogladowa bedzie lezala wlasnie na moim 
pokoleniu. Wszakze to moje pokolenie bylo pierwsze na Ziemi ktore zaczelo uzywac komputery. 

Bedzie ono wiec najwczesniejszym pokoleniem na Ziemi, ktore potrafi dac sie zmobilizowac 
przez nastepne pokolenia do wczesniejszego podjecia sie budowy wehikulow czasu. Faktycznie 
tez z roznych wlasnych "wspomnien z przyszlosci" wnosze, ze ja osobiscie bede w jednym z 

przyszlych przebiegow czasu bral udzial w zbudowaniu tychze wehikulow. 
 
Z powodu owego coraz wczesniejszego budowania wehikulow czasu, na Ziemi zaistnieje 

niezwykle zjawisko. Mianowicie, niektorzy ludzie ktorzy w "normalnym" przebiegu czasu 
zmuszeni byli umrzec, poniewaz za ich zycia ciagle nie bylo jeszcze wehikulow czasu, po 
wczesniejszym zbudowaniu tych wehikulow zostana nagle przywroceni do zycia. Owo wiec 

cofanie sie do tylu technologii budowy wehikulow czasu bedzie mialo to nastepstwo, ze wielu 
ludzi ktorzy juz umarli, nagle jakby "powstanie z grobow". Oczywiscie owo "powstanie z 
grobow" bedzie mialo nieco odmienny charakter niz typowo sobie je wyobrazamy z opisow w 

Biblii. W rzeczywistosci ludzie ci zbudza sie jakby z dlugiego snu, poczym beda kontynuowali 
swoje zycie. Po owym zas zbudzeniu sie stwierdza, ze ich ciala sa mlodsze niz pamietali ze 
kiedys juz byly. Natomiast ich pamiec u wielu z nich bedzie im przypominala ze kiedys juz 

umarli. Wszyscy ludzie ktorzy w ten sposob "powstana z grobow" potem juz NIE umra 
ponownie, a beda w nieskonczonosc cofani w czasie po osiagnieciu starszego wieku - tak jak to 

opisalem w punkcie #B7 tej strony. 
 
Niestety, owo "wstawanie ludzi z grobow" bedzie mialo charakter elitarny. Znaczy, w obrebie 

pokolen ktore zostana objete owym cofaniem sie technologii budowy wehikulow czasu, nie 
kazdy bedzie przywrocony do zycia owymi wehikulami. Mianowicie wybiorczo beda przywracani 
do zycia wylacznie ludzie ktorzy dali sie innym poznac jako albo swiecacy przykladem 

moralnego zycia, albo tez wslawili sie wsrod innych swoja walka o szerzenie moralnosci (tj. 
tylko ci ludzie, poziom moralnosci u ktorych bedzie gwarantowal, ze sa oni w stanie wypracowac 
dla siebie totaliztyczna nirwane). Powodem dla owej elitarnosci przywrocen do zycia bedzie ow 

"sad ostateczny" o jakim pisze w punkcie #E1 strony "timevehicle_pl.htm". Mianowicie jesli 
werdyktem tego sadu bedzie "wieczna szczesliwosc" dla ludzkosci, wowczas podczas cofania sie 
technologii wehikulow czasu do tylu przywracani do wiecznego zycia beda wylacznie ci ktorzy 

swoim normalnym zyciem daja nastepcom gwarancje, ze po przywroceniu do zycia NIE popsuja 
oni tego werdyktu swoim niemoralnym zachowaniem. Jesli zas werdyktem sadu ostatecznego 
bedzie "wieczyste potepienie", wowczas te osoby ktore posmakuja jak owo potepienie 

faktycznie sie czuje zaczna wywierac ogromny nacisk na tych swoich przodkow, ktorzy beda 
realizowali owo cofanie sie technologii, aby tez przywracali do zycia wylacznie ludzi moralnych i 



 
  Z-4 
walczacych o moralnosc. Wszakze tylko poprzez przywracanie do zycia ludzi moralnych, owi 
skazani na "wieczyste potepienie" uzyskaja szanse, ze poprzedni wyrok "sadu ostatecznego" 

moze zostac jakos uniewazniony i zamieniony na "wieczna szczesliwosc". Rezultatem wiec 
bedzie, ze bez wzgledu na wyrok "sadu ostatecznego" opisanego w punkcie #E1 strony 
"timevehicle_pl.htm", do zycia zawsze beda przywracani wylacznie ludzie moralni. Jesli wiec i ty 

czytelniku tak na wszelki wypadek zechcesz nalezec do owej elitarnej grupy wybrancow, 
wowczas juz obecnie musisz dac sie innym poznac z wzorcowo moralnego zycia, jak rowniez 
musisz pokazac innym ze aktywnie walczysz o zapanowanie moralnosci na naszej planecie. 

 
* * * 
 

Powyzsze wyjasnienia na temat "sadu ostatecznego" w jakim kazdy z nas wlasnie zaczal brac 
udzial, a takze mechanizmu "powstawania z grobow" urzeczywistnionego wehikulami czasu, 
skladaja sie na tresc punktów #F1 i #C10 najnowszej aktualizacji strony "timevehicle_pl.htm". 

Aktualizacja ta datowana jest w dniu 3 grudnia 2006 roku. Opublikowana ona bedzie na 
serwerach totalizmu rownoczesnie z niniejszym blogiem. Bedzie ja tam mozna znalezc pod 

fizyczna nazwa "timevehicle_pl.htm". Strona ta powinna byc dostepna m.in. pod nastepujacymi 
adresami - gdzie planuje ja zainstalowac rownoczesnie z trescia niniejszego wpisu do bloga 
totalizmu (oczywiscie jesli UFOnauci mi w tym nie zdolaja przeszkodzic): 

http://energia.sl.pl/timevehicle_pl.htm 
http://jan-pajak.com/timevehicle_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/timevehicle_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/timevehicle_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/timevehicle_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/timevehicle_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/timevehicle_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inż. Jan Pająk 
 
P.S. Pamietaj, źe "jesli jestes czlowiekiem urodzonym na Ziemi, wowczas bez wzgledu na to 

jakie prawa ci narzucono, z patriotycznego obowiazku a takze dla wlasnego dobra, w kazdej 
sytuacji zyciowej powinienes postepowac pedantycznie moralnie - dokladnie tak jak sumienie ci 

to nakazuje." 
a takze iż "jesli tak na wszelki wypadek zechcesz wlaczyc siebie do elitarnej grupy ludzi u 
ktorych 'cofanie sie do tylu' technologii budowy wehikulow czasu spowoduje przywrocenie ich 

do wiecznego zycia, musisz juz obecnie dac sie poznac jako osoba aktywnie promujaca moralne 
zycie i swiecaca przykladem moralnego postepowania. 
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WPIS numer #98 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: 2006/11/25 
Tekst rozwijany w: timevehicle_pl.htm 
 

#98: Ja podnosze halas, decydenci chowaja glowy w piasek, zas UFOnauci dalej robia swoje 
 
Motto: "Jak sie ich juz lepiej pozna, daje sie z nich czytac jak z otwartej ksiegi." 

 
Od dnia 23 wrzesnia 2005 roku, az do teraz, jestem na swoim drugim w zyciu dlugotrwalym 
bezrobociu. Niektore szczegoly owego bezrobocia opisalem juz dokladniej we wstepie #A1 ze 

strony internetowej "rubik_16_pl.htm" o ukladaniu kostki Rubika 4x4=16. aby pomniejszyc 
moje szanse znalezienia nastepnej pracy, na ow okres czasu UFOnauci poglebili w Nowej 
Zelandii kryzys edukacyjny. W latach 2005 i 2006 praktycznie wszystkie Politechniki i 

Uniwersytety Nowej Zelandii tylko zwalnialy wykladowcow. Nie istnial tam tez niemal zaden 
popyt na zatrudnianie wykladowcow o moich specjalnosciach. Na przekor tego, w koncowych 

dniach pazdziernika 2006 roku, tzw. AUT (tj. Auckland University of Technology) oglosilo 
pozycje "Associate Professor", ktora pasowala jak ulal do moich kwalifikacji i doswiadczenia 
zawodowego. Mialem wiec spora szanse, ze po zlozeniu podania otrzymam tam zatrudnienie. 

Niestety, przez jakies ogromnie dziwne zbiegi okolicznosci wszystko na temat owej pozycji szlo 
opornie jak krew z kamienia. Przykladowo, kiedy sciagalem do swego komputera tresc owego 
ogloszenia ze strony AUT, zawsze cos dziwnego sie dzialo. albo polaczenie internetowe bylo 

przerywane, albo software odmawialo posluszenstwa, albo komendy nie dzialaly, itp. 
Najwyrazniej UFOnauci bez przerwy uzywali wowczas na mnie owej "petli sabotazowej" 
opisanej w punkcie #C3 (a) totaliztycznej strony internetowej "faq_pl.htm" o tytule "FAQ - 

czeste pytania". W rezultacie, samo doskokowe sciaganie tego ogloszenia przy okazji moich 
kolejnych pobytow w Cyber Cafe trwalo okolo dwoch tygodni. Aby zas dokonac je z sukcesem, 
zmuszony bylem wysylac emailami kopie owego ogloszenia na moje liczne adresy internetowe 

oraz kopiowac je droga okrezna przez kilka dyskietek. W koncu, kiedy udalo mi sie wreszcie 
sciagnac owo ogloszenie, na podobne klopoty natrafilem przy sciaganiu specjalnego formularza 
podania ktory musial byc uzyty w celu zlozenia tego podania. I tak tylko w niedziele dnia 19 

listopada 2006 roku spedzilem ponad godzine w Cyber Cafe aby sciagnac sobie ow formularz 
podania. Jednak bezskutecznie. Az kilka razy wysiadlo wowczas polaczenie owej Cyber Cafe z 

internetem. Potem software odmowilo posluszenstwa. W koncu linki na stronie internetowej 
AUT przestaly dzialac. Poniewaz pomalu zblizal sie termin skladania owych podan wyznaczony 
na 30 listopada 2006 roku, w poniedzialek dnia 20 listopada 2006 roku postanowilem ze zloze 

podanie o owa prace bez uzycia formularza. W swym podaniu zas wyjasnie, ze formularza tego 
nie moglem sobie sciagnac i ze prosze o jego mi doslanie. Kiedy jednak postanowilem napisac 
owo podanie, okazalo sie ze z mojego komputera w miedzyczasie zniknelo ogloszenie owej 

pracy, ktore wczesniej z takim trudem juz zdolalem sobie tam sprowadzic. W ogloszeniu tym 
zas zawarte byly wszelkie biurokratyczne informacje o owej pozycji, takie jak jej numer 
referencyjny, adresy i osoby, itp. Natychmiast pobieglem wiec ponownie do Cyber Cafe, aby 

sobie ogloszenie to jeszcze raz sciagnac. Wtedy sie okazalo, ze ogloszenia owego nie ma juz 
rowniez i na stronie internetowej owego AUT, ani w gazetce internetowej "seek" w ktorej tez je 
napotkalem. Jak tez ujawnily moje dalsze badania, poznikalo ono ze wszelkich nosnikow na 

ktorych istnialy uprzednio kopie tego ogloszenia (a w miedzyczasie wygenerowalem az kilka 
takich kopii). Z uprzednich badan jest mi doskonale wiadomo, ze takie dokumentne znikanie 
czegos bez pozostawienia po sobie najmniejszych sladow ma tylko wowczas miejsce, kiedy 

UFOnauci cofaja czas do tylu i powoduja, ze w nowym przebiegu czasu to cos juz nie istnieje. 
Jestem wiec pewien, ze owo ogloszenie o prace, ktora zapewne w przyszlosci mialem otrzymac, 
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UFOnauci usuneli wlasnie poprzez cofniecie czasu do tylu i uniemozliwienie jego opublikowania 
juz w nowym przebiegu czasu. 

 
Osobiscie jestem pewien, ze rowniez niemal kazdy z czytelnikow napotkal sie z tego typu 
przypadkami anulowania mu przez UFOnautow zdarzen z przeszlosci poprzez cofanie czasu do 

tylu. Z cala bowiem pewnoscia UFOnauci bruzdza w ten sposob kazdemu kto im tylko 
podpadnie. Tyle tylko, ze typowo ludzie ciagle wierza ze "co sie raz stanie to juz sie nie 
odstanie" i wmawiaja sobie ze to im samym cos sie w glowach pokickalo. Niewielu ludzi na 

Ziemi wie bowiem, ze podroze w czasie do tylu sa mozliwe oraz ze UFOnauci moga bez trudu 
anulowac zdarzenia juz zaistniale. Co nas mieszkancow Ziemi najbardziej jednak w owej 
sprawie moze rozczarowywac do UFOnautow, to ze na przekor iz sa najblizszymi krewniakami 

ludzi, swojej zaawansowanej techniki - wlaczajac w to owe podroze w czasie, uzywaja oni 
wylacznie do zasiewania wsrod nas zla. Nigdzie na naszej planecie nie daje sie znalezc nawet 
jednego przypadku, kiedy za pomoca swej zaawansowanej techniki UFOnauci uczynili cokolwiek 

dobrego. To zas samo w sobie mowi wiele jakiego rodzaju sa to istoty.  
 

Jak czytelnicy zapewne pamietaja, w PS na koncu wpisu numer #90 ponizej, prosilem 
UFOnautow ktorzy czytaja tego bloga, aby odwrocili nastepstwa usmiercenia mi kota Teecee - 
ktorego ich koledzy zamordowali mi z premedytacja jakis czas wczesniej. Wszakze przewrocenie 

owego kota do zycia byloby nawet latwiejsze niz usuniecie juz umieszczonego w internecie 
powyzszego ogloszenia o pracy. W sprawe tego ogloszenia zaangazowana byla przeciez karma 
wielu ludzi, podczas gdy w sprawie przywrocenia mojego kota do zycia nie istnieja karmatyczne 

przeszkody. Z kolei metoda przywrocenia kota do zycia jest dokladnie ta sama jak metoda 
wykasowania owego ogloszenia o pracy - znaczy wystarczy aby owi UFOnauci cofneli sie 
ponownie do tylu w czasie (co czynia i tak bez przerwy aby efektywnie nam szkodzic) i 

wyeliminowali to co wowczas nabroili aby usmiercic mi Teecee. W rezultacie, po powrocie do 
dzisiejszych czasow Teecee by sie pojawil jakby nic mu sie nie stalo. Niestety, najwyrazniej 
UFOnauci preferuja abym do konca zycia ich przeklinal i zrzucal na nich karme z powodu 

usmiercenia mi tego kota, niz aby oddac mi przysluge i przywrocic mi tego kota do zycia. 
Wszakze jedyne co UFOnauci pragna czynic ta swoja zaawansowana technika, to zasiewanie 
smierci i zniszczenia. 

 
To kolejne uzycie przez UFOnautow ich wehikulu czasu w najbardziej widoczny i bezczelny 

sposob tylko po to abym nie otrzymal pracy jaka prawdopodobnie mialem w przyszlosci 
otrzymac, pobudzilo mnie abym dokladniej wyjasnil innym ludziom jak UFOnauci wywijaja nam 
tego typu swinstwa. Od wielu juz lat na serwerach totalizmu dostepna jest strona 

"timevehicle_pl.htm". Opisuje ona wlasnie wszelkie sprawy wiazace sie z podrozowaniem w 
czasie. Niestety, poprzednio nigdy nie moglem znalezc czasu aby strone owa dopracowac do 
konca. Kiedy wiec teraz UFOnauci wywineli mi ow numer z anulowaniem ogloszenia pracy na 

AUT, zdecydowalem sie ze dluzej odkladac udoskonalen tej strony mi nie wolno. Zakasalem 
wiec rekawy i niniejszym mam przyjemnosc poinformowac czytelnikow, ze polskojezyczna 
wersja najnowszej aktualizacji strony "timevehicle_pl.htm" jest juz gotowa. Zas 

angielskojezyczna wersja bedzie dopracowana juz wkrotce - nadaje jej bowiem obecnie 
najwyzszy priorytet. Skoro wiec "nie ma zla ktore by na dobre nie wyszlo", zdecydowalem ze 
owo kolejne swinstwo jakie UFOnauci mi wywineli swoimi wehikulami czasu, powinno 

zaawocowac w precyzyjniejszym zdemaskowaniu sposobow na jakie UFOnauci skrycie 
popelniaja ludziom tego typu swinstwa. 
 

Strona "timevehicle_pl.htm", ktorej przepracowywanie od nowa zakonczylem dopiero w dniu 25 
listopada 2006 roku, opublikowana bedzie na serwerach totalizmu rownoczesnie z niniejszym 
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blogiem. Bedzie ja tam mozna bylo znalezc pod fizyczna nazwa "timevehicle_pl.htm". (Ostatnia 
aktualizacja tej strony, zawierajaca juz jej zupelnie nowa i przeredagowana tresc, omawiana 

wlasnie w niniejszym wpisie, datowana jest 25/11/06, lub pozniej.) Strona ta powinna byc 
dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami - gdzie planuje ja zainstalowac rownoczesnie z 
trescia tego bloga (oczywiscie jesli UFOnauci mi w tym nie zdolaja przeszkodzic): 

http://energia.sl.pl/timevehicle_pl.htm 
http://jan-pajak.com/timevehicle_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/timevehicle_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/timevehicle_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/timevehicle_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/timevehicle_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/timevehicle_pl.htm 
 
Jesli w powyzszych adresach internetowych zmieni sie fizyczna nazwe "timevehicle_pl.htm" na 

nazwe "wszewilki.htm", wowczas uruchomiona zostanie kolejna totaliztyczna strona ktora 
ostatnio udoskonalilem. Data jej najnowszej aktualizacji tez jest 25 listopada 2006 roku. W 

punkcie #5 owej strony, omawiajacym spisek UFOnautow przeciwko Wszewilkom, dodalem 
nastepujacy podpunkt, cytuje:  
 

"7. Blokada wyborcza kandydata ktory wnosil potencjal poprawy aktualnej sytuacji Wszewilek. 
W niedziele dnia 12 listopada 2006 roku odbyly sie w Polsce wybory samorzadowe. Okazalo sie 
wowczas, ze jedynym miejscem w calej Polsce, gdzie "zupelnie przypadkowo" lokalne diably 

zamieszaly swymi ogonami, byl Milicz. A Wszewilki administracyjnie podlegaja wlasnie pod 
gmine w Miliczu. Przykladowo, w dniu wyborow karty do glosowania okazaly sie blednie 
zadrukowane. Co nawet wymowniejsze, okazalo sie tez ze kandydat pominiety na owych 

kartach nosi wlasnie to samo nazwisko na brzmienie ktorego UFOnauci odgryzaja sobie ogony z 
wscieklosci. Z uwagi na tradycje ktore ow kandydat reprezentowal, z cala pewnoscia - gdyby 
tylko zostal wybrany, dotychczasowy ciag przesladowan i zlego traktowania Wszewilek zostalby 

przez niego przerwany. Owe szatanskie moce ktore jak widac do dzisiaj przesladuja Wszewilki, 
upewnily sie wiec aby kandydat ten nie otrzymal szansy zostania wybranym." 
 

Na temat powyzszego poszerzenia strony internetowej "wszewilki.htm", mam prosbe do 
czytelnikow tego bloga. Mianowicie jesli sa im znane dodatkowe informacje o wyborach w 

Miliczu, ktore ich zdaniem warte bylyby dodania do tego poszerzenia, wowczas prosilbym jakos 
informacje te mi przekazac. (Np. czy owo zasabotazowanie przez UFOnautow list wyborczych w 
Miliczu zostalo jakos naprawione.) W Nowej Zelandii jest bowiem ogromnie trudno dowiedziec 

sie czegokolwiek na ten temat. 
 
Jesli w podanych poprzednio adresach internetowych zmieni sie fizyczna nazwe 

"timevehicle_pl.htm" na nazwe "evolution_pl.htm", wowczas uruchomiona zostanie kolejna 
totaliztyczna strona ktora ostatnio poddana zostala szerokim udoskonaleniom. Data jej 
najnowszej aktualizacji tez powinna byc 25 listopada 2006 roku, lub pozniej. Z owa strona o 

ewolucji ludzkosci dzieje sie cos ciekawego. Mianowicie od czasu kiedy po raz pierwszy ja 
opublikowalem, bez przerwy wpadaja mi w rece jakies nastepne dowody na fakt ze ludzkosc 
faktycznie wyewolucjowala sie ze stworzenia wodnego typu "Syrena", oraz ze faktycznie delfiny 

i wieloryby sa naszymi najblizszymi ciagle zyjacymi krewniakami zwierzecymi. Wyglada to 
niemal tak, jakby Bog chcial dac ludziom sznse poznania prawdy na ten temat i specjalnie 
"podsylal" mi roznymi kanalami wymagane informacje. Najnowsze informacje jakie na ten temat 

wpadly mi w rece dotycza istnienia ludzkich "rak" u delfinow. Najpierw w telewizji pokazywali 
film nakrecony przez nurkow kolo Japonii, na jakim udalo sie uchwycic mutanta delfina ktory 
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posiadal, szokujaco, ludzkie rece. Potem zas, zaledwie kilka dni temu, pokazywali film z rozwoju 
plodowego delfinow. Na filmie tym widac bylo ze na okreslonym stadium rozwoju, plody 

delfinow wyksztaltowuja u siebie rece i nogi niemal identyczne jak u ludzkich dzieci! Tyle ze w 
nastepnych stadiach rozwoju plodowego owe rece i nogi przeksztalcaja sie im w pletwy. Ja 
wiem ze w kampanii oszczerczej ktora przeciwko mnie prowadza UFOnauci na polskich 

serwerach internetowych, owa sprawa ewolucji ludzkosci ze stworzenia wodnego typu syrena, a 
takze sprawa pokrewienstwa ludzi do delfinow, jest wyszydzana rownie zawziecie jak 
wyszydzany jest totalizm i Koncept Dipolarnej Grawitacji. Jednak na przekor owego wyszydzania 

przez diabolicznych UFOnautow, caly istniejacy material dowodowy wskazuje na to ze ja mam 
(jak zwykle) racje. Tyle tylko ze diabliczni UFOnauci (tez jak zwykle) staja na swoich ogonach 
aby zablokowac upowszechnianie sie rowniez i tej nieznanej wczesniej ludziom porawdy. 

 
Jesli w podanych poprzednio adresach internetowych zmieni sie fizyczna nazwe 
"timevehicle_pl.htm" na nazwe "military_magnocraft_pl.htm", wowczas uruchomiona zostanie 

kolejna totaliztyczna strona ktora ostatnio poddana zostala dalszym udoskonaleniom. Data jej 
najnowszej aktualizacji tez powinna byc 25 listopada 2006 roku, W punkcie #B2 (i) owej strony 

"military_magnocraft_pl.htm" opisalem kolejna eksplozje wehikulu UFO ktora miala miejsce na 
dnie morza kolo wyspy Kuril przy Kamczatce, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, o godzinie 23:14 
czasu NZST, w dniu 15 listopada 2006 roku. Owa kolejna eksplozja wehikulu UFO spowodowala 

trzesienie ziemi o magnitudzie 8.3, oraz wywolala silne fale tsunami. Fale te dotarly az do 
Nowej Zeladii, gdzie ciagle mialy one wysokosc okolo 56 cm. Najciekawsze jednak na temat 
tego najnowszego celowego eksplodowania UFO pod dnem morza bylo, ze pozwolilo ono na 

jeszcze dokladniejsze niz dotychczas wyliczenie szybkosci a jaka obie fale uderzeniowe tej 
eksplozji, tj. najpierw fala magnetyczna potem fala wibracji mechanicznych, rozprzestrzeniaja 
sie po powierzchni Ziemi. Okazuje sie ze w wodzie, fala magnetyczna rozchodzi sie z szybkoscia 

okolo 685 km/h. Z kolei fala uderzeniowa wibracji mechanicznych rozchodzi sie w wodzie z 
szybkoscia 177 km/h. Tak oto nasza ilosciowa wiedza na temat swinstw popelnianych ludzkosci 
przez UFOnautow bez przerwy sie powieksza, na przekor ze nadal niemal cala nauka 

ortodoksyjna chowa glowy w piasek i unika wlaczenia sie do badan sposobow na jakie UFO 
skrycie wyniszczaja ludzkosc. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Proponuje rzucic tez okiem na wpis numer #97 ponizej, ktory takze dokonany zostal 
rownoczesnie z niniejszym. Tyle ze z powodu ograniczenia ilosci pamieci dozwolonej dla zajecia 

jednym wpisem, musial on zostac odzielony od niniejszego. 
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WPIS numer #97 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: 2006/11/25 
Tekst rozwijany w: #I3 z explain_pl.htm, #J2 z petone_pl.htm 
 

#97: Jak zaobserwowalem "orba" gołymi oczami 
 
W UFOlogii "orbem" nazywany jest miniaturowy wehikuł UFO o kształcie zbliżonym do kulistego. 

Jego nazwa wywodzi sie od angielskiego "orb", co znaczy "okragly obiekt", np. slonce, kula, 
oko, jablko monarsze. (Ciekawe, ze sporo dawnych monarchow portretowanych jest jak 
trzymaja w reku zlota kule. Czyzby owa kula byla wlasnie takim orbem, albo symbolem takiego 

roba?) Najczesciej orb zostaje uchwycony przypadkowo na fotografii. Przyklady takich wlasnie 
fotografii pokazujacych "orby", wystawione sa na totaliztycznej stronie "landslips_pl.htm" - patrz 
tam "Fot. 5" i "Fot. 6". Wzrokowe obserwacje "orba" sa ogromnie rzadkie. Ja osobiście 

widzialem jednego w okresie mojej mlodosci - jego opis podalem w podrozdziale D1 traktatu 
[4b] - patrz totaliztyczna strona "tekst_4b.htm". Patrzylem na niego wowczas w widoku z gory, 

kiedy plywal on w wodzie. Z uwagi zapewne na splaszczajacy efekt optyczny wody, przypominal 
mi on wowczas nie okragla kule, a rodzaj jakby zlotej elipsoidy o ksztalcie i wielkosci typowego 
(staromodnego) zegarka kieszonkowego. Obserwacje orbow przez inne osoby opisalem w 

punkcie #5 totaliztycznej strony "newzealand_pl.htm", a takze w podrozdziale C8.2 monografii 
[5/4] - patrz totaliztyczna strona "tekst_5_4.htm". 
 

Moja druga wzrokowa obserwacja "orba", ktora zamierzam tutaj opisac, miala miejsce w 
sobote, dnia 25 listopada 2006 roku. Okolo 14:20 wyszedlem wowczas na spacer. Byl srodek 
jasnego, slonecznego dnia, aczkolwiek wial dosyc silny wiatr zachodni (tj. z zachodu na 

wschod). Po okolo 10 minutach spacerowania doszedlem do miejsca niedaleko mojego domu, 
gdzie na trawniku znajduje sie niewielkie ladowisko UFO wypalone w trawie tylko kilka miesiecy 
wczesniej. Ladowisko to ma ksztalt perscienia spalonej trawy o srednicy zewnetrznej do= 45 

cm, zas wewnetrznej di= 27 cm. Ja systematycznie obserwuje ewolucje stanu tego ladowiska 
już od okolo pol roku. Zawsze mnie tez tam zastanawia jak (oraz jakiego typu) wehikul UFO 
mogl wypalic ladowisko o tak malej srednicy. Po przejsciu po tym samym trawniku kilkanascie 

dalszych metrow, kopnalem klebek trawy jaki odstawal wyrozniajaco sie od reszty trawnika. W 
owej chwili z ziemi wzbilo sie w powietrze cos mlecznego koloru. Bylo to sporej wielkosci, bo 

dorownywalo pilce ping-pongowej. Jednoczesnie uslyszalem glosne bzyczenie podobne do 
odglosu iskier elektrycznych na wadliwym polaczeniu elektrycznej linii napieciowej. Bzyczenie 
owo jednak nie wydobywalo sie punktowo z owego czegos, a rozlegalo sie jakby dookola mnie. 

To cos wznosilo sie od mojej nogi prosto do moich oczu. Najpierw podlecialo do mojego 
prawego oka na odleglosc zalednie okolo 1 cm od oka. Lecialo tak szybko ze moje oko nie 
zdolalo sie nawet przestawic na jego ostre widzenie. Odnotowalem wiec to cos jako mleczna, 

migajaca plame przed moim okiem. Pozniej analizujac swoje odczucia wyraznie tez 
odnotowalem ze to cos nie wytwarzalo zadnego podmuchu ktory moja skora by odebrala. Przed 
prawym okiem zatrzymalo sie jednak tylko na ulamek sekundy, poczym przelecialo przed moje 

lewe oko podobnie zatrzymujac sie na moment i dokonujac migotania. Nadal wygladalo jak 
mleczna szybko migoczaca plamka. Po rownie krotkim zawisnieciu przed moim lewym okiem, 
ponownie zazygzakowalo to cos aby ustawic sie nieco ponad nasada mojego nosa, przy miejscu 

gdzie powszechnie sie uwaza, ze posiadamy tzw. "trzecie oko". Przez umysl przeleciala mi 
wowczas blyskawiczna mysl, ze musialem sploszyc jakiego szybkiego owada o mlecznych 
skrzydlach. W tym miejscu musze przyznac, ze owo zygzakowanie mlecznej plamy przed moimi 

oczami teraz przypomina mi ruchy zabawki ktora bawia sie Maoryskie kobiety, a ktora nazywa 
sie "poise" - opisuje je dokladniej w podrozdziale C1 z monografii [5/4]. Po rownie krotkim 
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zawisnieciu, sponad nosa to cos strzelilo pod katem okolo 60 stopni w gore i w kierunku 
magnetycznego poludnia. Dosyc silny wiatr zachodni jaki wial na to z mojej prawej strony, nie 

powodowal najmniejszego zboczenia tego czegos z zamierzonego kursu. Caly czas dalej 
poruszalo sie to juz po linii prostej jak strzala. Dopiero w owym momencie moj wzrok zdolal 
ustawic na tym swoja ostrosc. Odnotowalem wowczas ze powierzchnia tego czegos jest gladka, 

blyszczaca, szklista, wyraznie odcinajaca sie, o dosyc silnym niebieskim odcieniu - tak jakby sie 
jarzyla niebieskim światlem. Tam gdzie wyraznie bylo to widac, powierzchnia ta wygladala 
niemal jak powierzchnia przezroczystej banki mydlanej o srednicy pilki do ping-ponga, oraz o 

kolorze niebieskawego, przezroczystego szkla. Faktycznie wiec srednica tego kulistego czegos 
byla zblizona do najwiekszej srednicy zlocistej elipsoidy (orba) ktora widzialem w czasach swojej 
mlodosci. Wyraznie widzialem na tym czyms ow sferyczny ksztalt jedynie na jego gornym i 

dolnym koncu. Z kolei w swojej srodkowej czesci istnial poziomy pas o szerokosci okolo 75% 
jego srednicy, w jakim wogole nie bylo nic widac - tak jakby w owym obszarze to cos bylo 
zupelnie niematerialne czy niewidzialne. Szczerze mowiac, to owe dwie powierzchnie 

czaszowate na obu koncach tego czegos przypominaly mi rysunki jakie sporzadzaja ludzie 
ktorzy zaobserwowali dwa wehikuly UFO typu K7 sprzegniete ze soba w kulisty kompleks 

latajacy, w ktorym to kompleksie oba kolnierze staja sie niewidzialne. Wszystko to co tutaj 
opisuje dzialo sie w blyskawicznym tempie, tak ze cala owa moja obserwacja, zaczynajac od 
chwili kiedy to cos poderwalo sie z ziemi i zaczelo indukowac bzykanie, az do chwili kiedy to cos 

zniknelo w oddali, trwala zapewne krocej niz jakies 2 sekundy. Poniewaz doskonale zdaje sobie 
sprawe z wagi natychmiastowego spisywania swoich obserwacji, zanim szczegoly zatra sie nam 
w pamieci, natychmiast po owej obserwacji zawrocilem do domu aby spisac niniejsza notatke. 

Po drodze analizowalem wszelkie szczegoly swoich spostrzezen i doznan, aby nic nie umknelo 
mojej pamieci. 
 

Owa obserwacja "orba" dostarczyla mi pierwszych sugestii ktore wyjasniaja skad sie wzielo owo 
miniaturowe ladowisko UFO na tymze trawniku - jakie wczesniej opisalem. Zaczynam posadzac, 
ze pod owym miejscem miesci sie jakas podziemna jaskinia w ktorej znajduje sie baza dla 

parkowania owych orbow. Wiekszosc z owych orbow ma zapewne srednice pilki pingpongowej. 
Stad kiedy wzlatuja one w powietrze, lub zaglebiaja sie pod ziemie, nie formuja one widocznych 
dla mnie ladowisk. Na jednego z nich widac przypadkowo niemal nadrepnalem kiedy wylatywal 

on spod ziemi w stanie migotania telekinetycznego. To zapewne wlasnie z uwagi iz poczatkowo 
lecial on w stanie migotania telekinetycznego, w pierwszej fazie widzialem go jako mleczna, 

bzyczaca plame. Dopiero kiedy ow orb strzelil skosnie w gore aby odleciec ku poludniu, przestal 
migotac telekinetycznie, a stad jego bialość zaniknela tak ze stal sie on przezroczysty. 
Najwyrazniej do owej podziemnej bazy orbow wlatuje tez czasami nieco wiekszy orb. Zapewne 

to wlasnie on wypalil owo ladowsko ktore mnie tak interesuje. Poniewaz jednak ten szczegolny 
trawnik jest niemal w srodku miasteczka i ze wszystkich stron otoczony jest on jezdniami i 
chodnikami, tylko przez przypadek ow orb raz zaglebil sie pod ziemie w miejscu gdzie rosla 

trawa, wypalajac owo ladowisko. Reszta zaglebiania sie nastepowala pewno na jedniach i 
chodnikach, gdzie orby te nie pozostawialy zadnych sladow. Podziemia pod owym trawnikiem sa 
wiec jakby odpowiednikiem polskiego Wylatowa, gdzie rowniez znajduje sie podziemna 

parkowalnia UFO. Tyle tylko ze w Wylatowie parkuja duze zalogowe wehikuly UFO, a nie takie 
malenkie "orby" - co wyjasniam dokladniej na totaliztycznej stronie "aliens_pl.htm". 
 

W opisywanej tutaj obserwacji moja ciekawosc wzbudza tez dziwne zachowanie sie owego 
orba. Mianowicie dlaczego zamiast po wyleceniu spod ziemi strzelic w gore tak jak uczynil to na 
koncu, ow dziwny orb najpierw zygzakowal chwile przed moimi oczami i przed moim nosem, tak 

jak owe maoryskie "poise". Nic nie dzieje sie bez powodu. Stad i dla tego dziwnego zachowania 
orba musi istniec jakas przyczyna. Zastanawiam sie czy przyczyna ta nie jest tzw. "biometrics", 
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czyli rozpoznawanie ludzi na podstawie charakterystyki ich oczu. Byc moze iz ow orb, zanim 
odlecial, najpierw sprawdzal kim ja jestem. Aby zas mnie rozpoznac, przeanalizowal on wzor 

"biometryczny" z moich oczu. To z kolei by sugerowalo, ze UFOnauci w swoich bazach 
komputerowych posiadaja zapisy danych biometrycznych kazdego czlowieka na Ziemi. Taki 
ewentualny nakaz rozpoznania kim ja jestem by wyjasnial dlaczego ow orb zawisal na krotko 

przed kazdym z moich obu oczu. Po rozpoznaniu kim ja jestem, najwyrazniej jego komputer 
mial zaprogramowane aby rozwiac moja ciekawosc i upewnic mnie ze nie widze nic 
nadzwyczajnego. W tym celu podlecial wiec pod moje "trzecie oko" i przekazal mojemu 

umyslowi ta szybka mysl, ze w tym co widze nie ma nic tajemniczego, a po prostu widze owada 
o mlecznych skrzydlach ktory zerwal sie z ziemi. 
 

Kolejna sprawa ktora mnie intryguje, to dlaczego najpierw ow orb byl bialy (kiedy zrywal sie z 
ziemi i zygazkowal), potem zas jego biel zaniknela i stal sie przezroczysty, szklisty, z jakby 
blekitna poswiata. Domyslam sie tu, ze najwyrazniej w poczatkowej fazie lecial on w tzw. 

"stanie migotania telekinetycznego" (opisanym dokladniej na stronie "dipolar_gravity_pl.htm"). 
Dopiero potem zas zmienil stan swego dzialania na lot czysto magnetyczny. Stan 

telekinetycznego migotania jest absolutnie niezbedny kiedy wehikul UFO przelatuje przez 
materie stala. To zas oznacza, ze ow orb niemal na pewno wlasnie wylonil sie spod ziemi, a nie 
z trawy - kiedy go najpierw zobaczylem. W owym miejscu nie ma nic interesujacego pod ziemia 

co ow orb moglby badac. W polaczeniu wiec z owym innym wypalonym niewielkim sladem 
odleglym tylko o kilka metrow na tym samym trawniku, wynika ze faktycznie jest tam 
podziemna baza orbow. Musze zaczac tym miejscem interesowac sie nieco bardziej. 

 
W koncu interesujace jest owo bzyczenie tego orba jak owad. Jak wierze, musialo ono byc 
indukowane przez pulsujace pole magnetyczneg owego orba. Nie bylo ono jednak az tak 

szybkie jak ja bym sie tego spodziewal po tak malym wehikule. Faktycznie to jego czestotliwosc 
byla zblizona do czestotliwosci bzyczenia trzmiela. Teraz rozumiem dlaczego w jednej z ksiazek 
z Cyklu "Sprawa Andreasonow", ich glowna bohaterka opisuje ze zahipnotyzowal ja trzmiel jaki 

usiadl na jej skroni. Najwidoczniej zostala ona zahipnotyzowana wlasnie przez takiego orba jak 
ten ktorego ja widzialem. 
 

Na zakonczenie chcialbym zwrocic uwage czytelnika, ze to co mi sie przytrafia, z cala pewnoscia 
przytrafia sie tez calemu mnostwu innych ludzi, wlaczajac w to zapewne i czytelnika. Ciekawe 

wiec ile razy czytelnik tez natknal sie w swoim zyciu na takiego "orba", tyle ze wzial go za 
bialego trzmiela, czy za jakiegos innego owada. Ciekawe takze ile razy taki wlasnie orb 
zahipnotyzowal czytelnika gdzies na jakims pustkowiu? 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #96 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: niedziela, 2006/11/19 
Tekst rozwijany w: #G1 z nirvana_pl.htm 
 

#96: Korzysci jakie czytajacy uzyska z zapoznania sie ze strona internetowa o nirwanie 
 
Motto: "Nirwana jest jak prawdziwa milosc - czeka na ciebie, jednak musisz sobie na nia 

zapracowac." 
 
Gdybysmy jednym slowem starali sie opisac dotychczasowa kulture ktora dominuje ludzkosc, 

wowczas najodpowiedniejszym slowem byloby "bandytyzm". Wszakze tylko w bandyckiej 
kulturze usilnie upowszechniana i promowana filozofia bylaby "pasozytnictwem" - tak jak 
obecnie dzieje sie to na Ziemi. Tylko tez w bandyckiej cywilizacji, jesli ktos jest silny i czegos 

potrzebuje, wowczas rabuje to od slabszego - tak jak np. to sie dzieje w dzisiejszym swiecie z 
ropa naftowa i innymi bogactwami naturalnymi. Tylko tez w bandyckiej kulturze i tradycji, jesli 

ktos ma poparcie kumotrow na pozycjach wladzy, wowczas zatrudnia sie na czele jakiejs 
ogromnej instytucji, rabuje ta instytucje z wszelkich funduszy, poczym oglasza jej bankructwo. 
Tylko w bandyckiej cywilizacji dzialaja "ustawy o prywatnosci informacji" ktore chronia 

bandytow przed szybkim rozpoznaniem. Trzeba tez byc bandycka cywilizacja aby uczyc swoich 
dzieci gier komputerowych polegajacych na zabijaniu ludzi, aby w telewizji widziec jedynie 
gwalty i morderstwa, aby "wymiar sprawiedliwosci" serwowal glownie niesprawiedliwosc, aby 

porzadni obywatele bali sie wyjsc na ulice, aby najbardziej przesladowanymi ludzmi byli ci co 
staraja sie zyc moralnie, czy aby najbardziej moralna, pokojowa, postepowa i budujaca filozofia 
na swiecie, taka jak "totalizm", byla jednoczesnie najbardziej przesladowana, sabotazowana i 

powstrzymywana przed upowszechnianiem filozofia na Ziemi. Tylko tez w zgrajach bandytow 
oraz w stadach wilkow przywodcami zostaja ci co kasaja innych najbolesniej - tak jak to czynia 
ziemscy politycy. Tylko tez w bandyckiej cywilizacji najbiedniejszymi sa ci ktorzy najciezej 

pracuja i ktorzy generuja innym najwiecej bogactw, najbogatszymi zas sa ci ktorzy najlepiej 
umieja krasc, rabowac i zabijac innych. 
 

Oczywiscie, istnieja skryte mechanizmy i istotne "powody" dla ktorych wszystko na naszej 
planecie popiera bandyckie tradycje i zachowania, jednoczesnie zas przesladuje wszystko co 

moralne, budujace i pokojowe. Owe powody oraz mechanizmy sa jednak przedmiotem zupelnie 
odrebnych stron internetowych - np. patrz strona "evil_pl.htm" o skrytej okupacji Ziemi przez 
diabolicznych UFOnautow, strona "changelings_pl.htm" o UFOnautach-podmiencach, czy strona 

"bandits_pl.htm" o bandytach z naszego grona. 
 
Aczkolwiek ludzie zdaja sie wcale nie chciec o tym wiedziec, istnieje rowniez mozliwosc aby 

zycie na Ziemi ulozone zostalo zgodnie z innymi zasadami niz te praktykowane przez bandytow i 
przez stada wilkow. Te inne zasady wynikalyby z filozofii totalizmu - oraz z obowiazujacych we 
wszechswiecie tzw. praw moralnych. Zgodnie z nimi, gdyby jakies panstwo potrzebowalo np. 

energii, wowczas zbudowaloby sobie tzw. "telekinetyczne generatory darmowej energii" (jakich 
zbudowanie wiadoma bandycka moc obecnie usilnie powstrzymuje na Ziemi). Gdyby ktos 
potrzebowal bogactw naturalnych ktorych u siebie nie posiada, wynegecjowalby moralne 

sposoby ich nabycia. Na przywodcow wybierani by byli jedynie najmoralniejsi i dokumentujacy 
sie faktycznym dorobkiem. Wszystko byloby przezroczyste, otwarte i wiadome - wszakze 
moralnie dzialajacy ludzie nic nie maja do ukrycie, stad nie potrzebuja tajemnic. Dzieci 

poznawalyby zasady i przyjemnosci moralnego zycia. Sprawiedliwosc faktycznie bylaby 
sprawiedliwa. Ludzie byliby szczesliwi, zadowoleni i usmiechnieci. Nikt nie znalby strachu. Im 
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zas ktos by ciezej i wydajniej pracowal, tym wiecej owocow swej pracy by zbieral. 
 

Jednym z kluczy do takiego moralnego, szczesliwego, budujacego i pozbawionego strachu 
swiata, jest wlasnie "nirwana". Wszakze poprzez poznanie tego zjawiska ludzie np. dowiaduja 
sie, ze moralne postepowanie jest jednak wynagradzane przez prawa wszechswiata, ze prawa 

moralne faktycznie istnieja, ze wszyscy mamy ducha i dusze, ze Bog istnieje, itp. Aby wiec 
zapoznac sie z owa nirwana dobrze jast na poczatek poczytac sobie strone internetowa na jej 
temat. Poprzez zas owo poczytanie uzyskuje sie m.in. nastepujace wstepne korzysci: 

 
1. Dowiedzenie sie ze zjawisko zwane "nirwana" faktycznie istnieje i ze ma ono charakter 
zmyslowy. Strone internetowa o nirwanie warto przeczytac chocby tylko dlatego, aby sie 

dowiedziec, ze wogole istnieje takie cos jak zjawisko zapracowanej "nirwany totaliztycznej". 
Ponadto, aby poznac, ze zjawisko to ma charakter fizyczny, znaczy ze odbierane i odczuwane 
jest ono przez cialo. Stad doswiadczyc go jest w stanie kazda osoba. W ten sposob strona o 

nirwanie rozwiewa bledne mity pochodzace z najrozniejszych zrodel Wschodniego mistycyzmu, 
ze aby doswiadczyc nirwany trzeba najpierw umrzec i dostac sie do nieba, zas przedtem 

spedzac zycie na ascetycznych medytacjach i na praktykowaniu buddyzmu. 
 
2. Dokladne poznanie co to takiego owa nirwana. Gdyby z perspektywy mojego osobistego 

doswiadczenia nirwany, ktos spytal mnie jak opisalbym co to takiego ta nirwana, wowczas 
wyjasnilbym ja krotko w nastepujacy sposob: "nirwana jest to ekslozja ogromnie silnego uczucia 
dlugotrwalej szczesliwosci, ktore przelewa sie przez nasze cialo w kierunku od srodka ku 

zewnatrz, oraz ktore jest tak potezne, ze czuje sie je jakby rozrywalo ono nasze cialo na 
strzepy". Poziom szczesliwosci jaki doznaje sie podczas nirwany jest tak wysoki, ze jedyne inne 
przyjemne doswiadczenie z jakim nirwane daje sie porownywac, to orgazm podczas stosunku 

plciowego. (Tyle, ze w przeciwienstwie do orgazmu, nirwana jest bardziej szczesliwoscia niz 
przyjemnoscia, oraz ze jest ona dlugotrwala.) 
 

3. Poznanie sposobow na jakie kazda osoba, nawet potencjalny narkoman, moze wypracowac 
dla siebie nirwane - jesli tylko zechce. Ja osobiscie wypracowalem dla siebie nirwane przez 
zupelny przypadek. Po prostu staralem sie zyc zgodnie z nakazami filozofii totalizmu, az tu nagle 

splynela na mnie nirwana. Do dzisiaj pamietam pierwszy moment kiedy zaczalem ja odczuwac. 
Przerwalem wowczas okropnie meczaca prace przygotowywania egzemplarzy oczesnej 

monografii [1/2] do wyslania do Polski, oraz usiadlem sobie na chwilke aby odpoczac. Pot 
zalewal mi oczy w tropikalnym goracu, wszystkie miesnie bolaly ze zmeczenia, zas rece 
odmawialy utrzymywania narzedzi. Na przekor tego wszystkiego, kiedy usiadlem, nagle 

buchnela z mego wnetrza ta potezna eksplozja szczesliwosci. Byla ona tak obezwladniajaca, ze 
kiedy sie pojawila az mnie zaszokowala. W pierwszej chwili sadzilem, ze jest ona przedobrzona 
satysfakcja z dobrze wykonywanego zadania. Kiedy jednak nie opuszczala mnie przez cale dni, 

potem tygodnie, a w koncu miesiace, z czasem ustalilem czym jest ona naprawde. Jako 
naukowiec dokonalem tez przy jej okazji obserwacji i badan, ktore obecnie umozliwiaja 
kazdemu innemu czlowiekowi na Ziemi wypracowanie dla siebie podobnej nirwany. Tak szczerze 

mowiac, osobiscie zal mi tych wszystkich narkomanow, ktorzy w pogoni za nedzna namiastka 
nirwany zaprzedaja swoja dusze "diablu", zas swe cialo wysylaja do grobu. Wszakze gdyby oni 
wiedzieli, ze wypracowanie dla siebie nirwany jest latwiejsze od dlugoterminowego zapewnienia 

dla siebie doplywu narkotykow, zapewne nigdy nie wpadliby w swoj szatanski nalog. 
Wypracowanie nirwany przychodzi przeciez znacznie latwiej niz nieustanne zdobywanie 
narkotykow, za przezywanie nirwany nie idzie sie do wiezienia, jest ona moralna i spolecznie 

korzystna, nirwana jest tez dostepna dla kazdego z taka sama latwoscia, nirwane przezywac 
mozna bez przerwy przez cale miesiace a nawet lata, cialo wcale nie wpada w nalog z powodu 
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nirwany, a ponadto jej doznania sa znacznie silniejsze i przyjemniejsze niz doznania po zazyciu 
narkotykow. 

 
4. Nauczenie sie rozpoznawania chwili kiedy my sami doswiadczymy poczatku nirwany. Na 
stronie o nirwanie warto tez wyczytac informacje jak rozpoznac chwile, kiedy my sami 

osiagniemy nirwane, czyli chwile kiedy swoim "µ" faktycznie przekroczymy owa "bariere trwalej 
szczesliwosci" (tj. "µnirwany"). Wszakze nasza dotychczasowa nauka ziemska byla calkowicie 
ignorancka na temat nirwany, zas wiekszosc nawet tych ktorzy specjalizuja sie w psychologii, w 

zachowaniu tlumow, czy w etyce, zapewne przez dlugi jeszcze czas bedzie uwazala, ze aby 
osiagnac nirwane trzeba koniecznie wyznawac buddyzm i najpierw dostac sie do nieba. 
Informacja (albo uprzedzenie nas) ze nirwana istnieje i jak ja rozpoznawac, zapobiegnie wiec w 

przyszlosci aby osoba ktora nagle i niespodziewanie dla siebie samej osiagnie totaliztyczna 
nirwane, przypadkiem poczatkowo nie wpadala w panike - tak jak to mialo miejsce ze mna 
samym. Panika taka moglaby wszakze wynikac z braku zrozumienia, co jest z osoba ta nie w 

porzadku, ze nagle dopada ja taki ogromny naplyw szczesliwosci powstaly jakby zupelnie bez 
powodu. Bylaby ona jeszcze potegowana faktem, ze szczesliwosc ta pojawila sie w miejscu, 

warunkach i sytuacji, ktore zgodnie z logika i wszelka wiedza na ten temat powinny czynic ta 
osobe nieszczesliwa i na dodatek, ze owa szczesliwosc wcale nie ma zamiaru ustapic juz po 
krotkim czasie, a upiera sie aby pozostawac bez konca. Przykladowo, kiedy to ja 

wypracowywalem dla siebie totaliztyczna nirwane, wiedzialem jedynie ze kazda osoba 
praktykujaca filozofie totalizmu musi zawsze powiekszac swoja energie moralna. Stad celowo 
staralem sie aby zwiekszac ta energie przy kazdej nadarzajacej mi sie sposobnosci. Jednak nie 

wiedzialem wowczas, ze istnieje takie cos jak nirwana, jaka oczekuje na tych ludzi ktorzy 
zwieksza poziom swojej energii moralnej ponad owa wartosc progowa µ = 0.6. Dlatego obecnie 
przypominam sobie z ubawieniem, ze kiedy wcale jej sie nie spodziewajac, doswiadczylem tej 

nirwany w czasach gdy jeszcze nie wiedzialem co ona oznacza, oraz kiedy pozostawala ona ze 
mna niemal bez przerwy juz przez kilka kolejnych miesiecy, w pewnym okresie czasu wpadlem 
nawet z jej powodu w panike. Ze strachem zaczalem sie bowiem wowczas zastanawiac, czy nie 

jest ona przypadkiem symptomem jakiejs mniej znanej tropikalnej choroby. Wszakze od takich 
nieznanych swiatu chorobsk az roi sie na tropikalnym Borneo na jakim wowczas zylem. 
Wiedzialem przeciez, ze w Afryce istnieje choroba ("spiaczka" powodowana przez muche "tse-

tse"), jakiej objawy obejmuja nieopanowana sennosc. Stad nie moglem wykluczyc, ze na 
Borneo istnieje tez i choroba ktorej objawem jest nieopanowane poczucie szczesliwosci. 

(Bakterie czy wirusy owej choroby, na czarnym rynku narkotycznym zapewne warte bylyby 
fortune!) 
 

5. Nauczenie sie rozpoznawania nirwany u innych ludzi. Jak ujawnia to ilustracja ze 
wskazywanej tu strony internetowej o nirwanie, ci ktorzy wlasnie przyzywaja nirwane wygladaja 
inaczej od innych. Po ich rysach rozlewa sie bowiem wyraz ogromnej szczesliwosci. Kiedy zas 

pozna sie jak ow wyraz szczesliwosci wyglada, wowczas bezblednie daje sie go rozpoznac u 
kazdego kto wlasnie przezywa nirwane. Ja osobiscie w swoim zyciu rozpoznalem dwie osoby 
ktore przezywaly dlugotrwala nirwane zapracowana, znaczy nirwane podobna do mojej. Jedna z 

owych osob byla anonimowa wykladowczyni pielegniarstwa z Christchurch, o ktorej pisze na 
owej stronie o nirwanie. Druga zas byla czyniaca wiele dobra zakonnica, Matka Teresa. W 
twarzy na ilustracji totaliztycznej istotki z gwiazd, pokazanej na "Rys. #1" z omawianej tu strony 

o nirwanie, rowniez wylania sie owo uczucie szczesliwosci - tak charakterystyczne dla nirwany. 
 
6. Poznanie jednostki ilosci energii moralnej, oraz nauczenie sie jak wyznaczac ilosc energii 

moralnej ktora dla siebie wypracowalismy. Energia moralna jest to wlasnie owa energia ktorej 
przeplyw z naszego przeciw-ciala do ciala fizycznego wywoluje w nas wszelkie doznania 
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przyjemnosci, wlaczajac w to nirwane. Energia ta wykazuje tez te same cechy co wszelka inna 
energia. Przykladowo mozna ja mierzyc, generowac, zas UFOnauci rabuja ja od ludzi podczas 

uprowadzen do UFO uzywajac w tym celu specjalnych "komor zimna" - opisanych w ustepach 
{3200}, {5120} i {5550} z polskojezycznego traktatu [3b]. Pechowo jednak dla ludzi, nasza 
nauka nie dorobila sie jeszcze ani urzadzenia, ani tez jednostki do pomiaru tej energii. Aby 

nadrobic owe zaniedbanie, ja wprowadzilem jednostke energii moralnej zwana "jedna [godzina 
fizycznej harowki]" albo "1 [gfh]". Jednostka ta umozliwia nam juz obecnie zgrubne szacowanie 
ilosci energii moralnej ktora dla siebie wypracowalismy, na podobnej zasadzie, jak kiedys 

historyczna jednostka [kon mechaniczny] umozliwiala ludziom szacowanie mocy pierwszych 
lokomotyw parowych. 
 

7. Uzyskanie dowodu na fakt, ze wszyscy posiadamy swego ducha, a stad ze dzisiejsza nauka 
na Ziemi zapewne celowo wprowadza ludzi w blad w sprawach Boga, ducha, duszy, itp. Fakt ze 
podczas zjawiska nirwany nasza energia moralna wyplywa z naszego przeciw-ciala do ciala 

fizycznego, posiada rowniez ogromna wartosc dowodowa. Wszakze nazwa "przeciw-cialo" to 
naukowe wyrazenie dla tego co religie nazywaja "duchem". Skoro wiec nirwana pozwala nam 

osobiscie sie przekonac ze jednak posiadamy owo przeciw-cialo (tj. ze posiadamy "ducha"), 
staje sie tez ona jednym z dowodow, ze powinnismy przestac wierzyc w to co dzisiejsza 
zaklamana nauka insynuuje nam na temat Boga, ducha, duszy, wiedzy religijnej, itp. 

 
Oczywiscie, po przeczytaniu owej strony o nirwanie uzyskuje sie znacznie wiecej korzysci niz te 
wymienione powyzej. Powyzszy ich wykaz ma glownie na celu uswiadomienie, ze strona owa 

nie jest jedynie rodzajem rozrywki, a oferuje ona czytajacemu cos znacznie wazniejszego. 
Poznajmy wiec ja w calosci aby sie dowiedziec co to dokladnie takiego! 
 

Owa strona na temat nirwany, ktorej przepracowywanie od nowa zakonczylem dopiero w dniu 
18 listopada 2006 roku, opublikowana bedzie na serwerach totalizmu rownoczesnie z niniejszym 
blogiem. Bedzie ja tam mozna bylo znalezc pod fizyczna nazwa "nirvana_pl.htm". (Ostatnia 

aktualizacja tej strony, zawierajaca juz jej zupelnie nowa i przeredagowana tresc omawiana 
wlasnie w niniejszym wpisie, datowana jest 18/11/06, lub pozniej.) Strona ta powinna byc 
dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami - gdzie planuje ja zainstalowac rownoczesnie z 

trescia tego bloga (oczywiscie jesli UFOnauci mi w tym nie przeszkodza): 
http://energia.sl.pl/nirvana_pl.htm 

http://jan-pajak.com/nirvana_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/nirvana_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/nirvana_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/nirvana_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/nirvana_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/nirvana_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #95 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: sobota, 2006/11/11 
Tekst rozwijany w: "rubik_16_pl.htm" 
 

#95: Strona internetowa o metodzie ukladania duzej kostki Rubika (4x4=16) jest juz gotowa 
 
Motto: "Im bardziej jakies mroczne sily nam w czyms przeszkadzaja, tym bardziej podkresla to 

wage naszego dzialania, oraz tym bardziej powinnismy starac sie to osiagnac." 
 
Niniejszym mam przyjemnosc zawiadomoc tych czytelnikow ktorzy sa dumnymi posiadaczami 

duzej kostki Rubika o sciankach z 4x4=16 segmentami, ze wlasnie opublikowalem na kilku 
serwerach totalizmu nowa strone internetowa o fizycznej nazwie "rubik_16_pl.htm". Na stronie 
tej zaprezentowalem moja nowa metode systematycznego ukladania owej duzej kostki. Duza 

kostka Rubika jest wielokrotnie trudniejsza do ulozenia niez kostka mala o 3x3=9 segmentach 
na kazdej sciance. Dlatego znalezienie gdziekolwiek efektywnej i latwej do zastosowania 

metody jej ukladania jest raczej trudne. Mam wiec nadzieje, ze udostepnienie mojej metody 
zainteresowanym zwolennikom intelektualnych wyzwan, okaze sie wysoce korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych stron. Wszakze uzytkownicy owej metody beda obecnie mieli 

prosty do zrozumienia i zastosowania algorytm ukladania owej kostki. Z kolei totalizm byc moze 
znajdzie wsrod nich kilku nastepnych swoich zwolennikow. 
 

Owa metoda ukladania duzej kostki Rubika, ktora wypracowalem dopiero niedawno, 
opublikowana juz zostala na poswieconej jej strony internetowej "rubik_16_pl.htm". (Ostatnia 
aktualizacja tej strony, zawierajaca juz pelny opis tej nowej metody ukladania kostki o 

sciankach z 4x4=16 segmentami, datowana jest 9/11/06, lub pozniej.) Strona ta powinna byc 
dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami - gdzie planuje ja zainstalowac rownoczesnie z 
trescia tego bloga: 

http://energia.sl.pl/rubik_16_pl.htm 
http://jan-pajak.com/rubik_16_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/rubik_16_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/rubik_16_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/rubik_16_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/rubik_16_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/rubik_16_pl.htm 
 

We wstepie to tamtej strony "rubik_16_pl.htm" wyjasnilem najwazniejsze powody dla jakich 
kostka Rubika, na przekor wyjscia z mody, w rzeczywistosci ogromnie goruje nad wszelkimi 
obecnymi grami komputerowymi  i rozrywkami telewizyjnymi. Znaczy wyjasnilem, ze rozwija 

ona inteligencje, pomyslowosc, systematycznosc, metodycznosc, cierpliwosc, itp., zamiast je 
zabijac, ze nie wydziela zadnego szkodliwego promieniowania - tak jak czynia to dzisiejsze 
ekrany telewizyjny i komputerowe, ze faktycznie jest doskonala gimnastyka dla palcow i rak 

jaka poprawia precyzje ruchow, ze pod kazdym wzgledem jest moralna i nie pobudza typowego 
dla dzisiejszych gier i telewizji zdziczenia, brutalnosci, bezpardonowosci, itp. W sumie dalem do 
zrozumienia w owym wstepie, ze gdybym byl rodzicem, wowczas zamiast ogladania telewizji i 

bawienia sie bezmyslnymi grami komputerowymi, raczej kupilbym swej pociesze kostke Rubika i 
jakos ja zmobilizowal do podjecia wyzwania ulozenia tej kostki. 
 

W punkcie #A1 owej strony internetowej "rubik_16_pl.htm" opisalem historie swojej niezwyklej 
metody ukladania. Jak czytelnicy z historii owej sie zorientuja, metoda ktora tam 
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zaprezentowalem faktycznie jest juz druga metoda ukladania owej duzej kostki, jaka w swoim 
zyciu zostalem zmuszony wypracowac niemal od zeara. Pierwsza bowiem metode ktore 

opracowalem w latach 1990 do 1992, oraz ktora bezskutecznie usilowalem wowczas opublikwac 
w jakims czasopismie, zostala mi wykradziona. Obecnie jestem juz pewien, ze wykradzenia 
owego dokonali UFOnauci. Z pilnie strzezonego miejsca zniknal mi bowiem nie tylko artykul w 

jakim mialem dokladnie opisana swoja pierwsza metode. Na dodatek do tego artykulu, z innego 
miejsca w moich bagazach zniknal takze notatnik w jakim mialem zapisane wszelkie manewry 
ktore kiedys wypracowalem dla owej duzej kostki. Takie zas tajemnicze znikniecie dwoch zrodel 

informacji na ten sam temat, jakie na dodatek byly przechowywane w dwoch odrebnych 
miejscach, jest "znakiem firmowym" bandyckiej dzialalnosci UFOnautow. Poniewaz zas owo 
wykradzenie mojej metody ukladania kostki Rubika dokumentuje, ze z jakichs powodow 

opublikowanie tej metody okaze sie wysoce korzystne dla totalizmu, a jednoczesnie zamiesza 
ono nieco w okupacyjnych interesach UFOnautow na Ziemi, zdecydowalem sie owa metode 
odtworzyc calkowicie od nowa. Niedawno tez zakonczylem owo odtwarzanie. Oczywiscie, jego 

wynik koncowy jest juz inny niz byl 14 lat temu. Chociaz tez owa moja druga metoda ukladania 
duzej kostki nie jest juz ani tak doskonala ani tak dopracowana w szczegolach jak byla moja 

pierwsza metoda, rowniez pozwala ona z powodzeniem ukladac kostki 4x4=16. Testowalem ja 
bowiem dla calego szeregu sytuacji na tych kostkach, oraz potwierdzilem ze dziala poprawnie. 
Oczywiscie, wcale nie zaprzestane jej rozwijania z chwila obecnego opublikowania strony 

"rubik_16_pl.htm", a z czasem bede wprowadzal do niej dalsze udoskonalenia oraz dorabial 
dalsze co bardziej interesujace manewry. Niemniej wszystko co w jej sprawie uczynie w 
przyszlosci bedzie juz tylko dodatkowym jej doszlifowywaniem. Wszakze jej podstawowy 

szkielet uzytkowy jaki pozwala ja efektywnie stosowac w praktyce, jest gotowy juz obecnie. 
 
Aczkolwiek narazie nie wiem jeszcze z jakich powodow, jestem juz absolutnie pewny ze owa 

metoda ukladania duzej kostki Rubika okaze sie kiedys bardzo wazna dla totalizmu. Otrzymalem 
bowiem na ten temat bardzo wyraźne i jednoznaczne potwierdzenia. Nie istnieje bowiem zadne 
bardziej jednoznaczne potwierdzenie, ze cos jest ogromnie wazne dla ludzkosci i dla sprawy 

totalizmu, niz odnotowanie ze temu czemus UFOnauci za wszelka cene staraja sie zapobiec. 
Wszakze UFOnauci znaja przyszlosc. Z badania wiec przyszlosci zawsze dokladnie wiedza co 
dziala na ich niekorzysc, a dla dobra ludzkosci. Na tym tez zawsze koncentruja swoje zabiegi 

przeszkadzajace. A w przypadku opublikowania tej metody ukladania duzej kostki Rubika, 
UFOnauci az wyskakiwali ze skory aby opublikowaniu temu zapobiec. Troche mnie to dziwi, 

bowiem sprawe mojej metody ukladania kostki Rubika zawsze uwazalem za jedynie 
marginesowa. Wszakze obecnie rzadko kto kostke taka posiada, a jeszcze mniej ludzi ja uklada. 
Z analizy tez licznikow na moich stronach o kostkach wynika, ze praktycznie rzadko kto strony 

te wogole odwiedza. Gdyby wiec nie fakt iz kiedys zainwestowalem sporo swego czasu w 
sprawe wypracowania swej metody, obecnie nigdy bym nie zdecydowal sie napisac cokolwiek o 
kostkach Rubika. Niemniej na przekor takiej wyraznej marginesowosci sprawy algorytmu 

ukladania tej kostki, UFOnauci z ogromna zacietoscia staraja sie zapobiec opublikowaniu mojej 
metody. I tak UFOnauci nie tylko ze uciekli sie do wykradzenia z moich osobistych rzeczy 
wszelkich materialow jakie dotyczyly ukladania owej kostki, ale wrecz swoje przeszkadzanie 

niedawno posuneli az do obszaru magii i niemal otwartych "trickow". Kiedy bowiem zaczalem 
wypracowywac ta nowa metode ukladania kostki Rubika, odnotowalem ze w jakis "magiczny" 
sposob "cos" mi uparcie psuje wyniki. Wygladalo to dokladnie tak, jakby UFOnauci przydzielili 

mi niewidzialnego Dawida Cepperfielda, z nakazem ze ten "magik" ma swoja "magia" psuc 
wszystko co ja czynie w sprawie tej kostki. W rezultacie podczas eksperymentowania z owa 
kostka dzialy sie rzeczy jakich nie daje sie nawet opisac. Przykladowo, dokladne powtarzanie 

tego samego manewru potrafilo za kazdym razem dawac zupelnie odmienne wyniki. Raz mialem 
tez przypadek, ze po kompletnym ulozeniu kostki wszystkei segmenty byly na swoich miejscach, 
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jednak trzy naroza byly niewlasciwie zorientowane. Chociaz w zyciu ukladam kostki Rubika 
przez dziesiatki juz lat, nigdy wczesniej nie zetknalem sie z sytuacja, za na kompletnie ulozonej 

kostce trzy narozniki sa wprawdzie na przynaleznych im miejscach, jednak ich zorientowanie 
jest niewlasciwe. (Zawsze w takim przypadku przeorientowane byly albo tylko dwa, albo tez az 
cztery narozniki.) Bylem wiec pewien, ze ow niewidzialny Dawid Copperfield ktory zostal mi 

przydzielony do psucia moich eksperymentow musial w zwolnionym czasie, tak aby stalo sie to 
niewidoczne dla mnie, jakos telekinetycznie zdjac jeden naroznik z kostki i potem wlozyc go w 
inne polozenie juz w niewlasciwym dla niego zorientowaniu. Aby wiec go przylapac na tym 

"tricku" postanowilem przeorientowac na wlasciwe ulozenie dwoch z owych trzech naroznikow, 
kiedy zas pozostanie mi tylko jeden niewlasciwie osadzony - wykonac jego zdjecia dla pokazania 
w internecie jako dowod na wybiegi do jakich UFOnauci uciekaja sie aby przeszkadzac mi w 

wypracowaniu owej metody ukladania duzej kostki Rubika. Najwyrazniej jednak ow niewidzialny 
Dawid Copperfield odczytal moje mysli i sie wystraszyl, bowiem kiedy odwracalem pierwszy z 
owych trzech naroznikow, nagle wszystko na kostce powrocilo do wlasciwego porzadku. 

 
Oczywiscie, owo nieustanne przeszkadzanie w tym co czynie powoduje, ze w wypracowywanie 

tej wlasnie opublikowanej metody ukladania duzej kostki musialem wlozyc kilka razy wiecej 
wysilku i pomyslowosci niz wymagane by to bylo od normalnego smiertelnika. Nie tylko bowiem 
musialem wypracowac nowa metode ukladania tej duzej kostki, ale musialem takze przelamac 

sie przy tym wypracowywaniu przez bariery i przeszkody jakie niestrudzenie wznosil na mojej 
drodze ow niewidzialny Dawid Copperfield. Na szczescie dla mnie, ow Dawid Copperfield jest 
UFOnauta. UFOnauci zas tak sa przesiaknieci filozofia pasozytnictwa, ze ich przelozeni w niczym 

juz nie sa w stanie na nich polegac. W tym wiec przypadku, ow niewidzialny Dawid Copperfield 
okropnie musial sie nudzic w chwilach kiedy ja zajmowalem sie czyms innym niz kostka. 
Najwyrazniej tez po jakims czasie takiego nudzenia sie zwykle sobie odlatywal z mojego 

mieszkania aby gdzies zgwalcic jakas Ziemianke czy po dekadencku zapalic sobie skreta z 
marihuany. Kiedy wiec w takim momencie ja zabieralem sie za kostke, jego zwykle przy mnie 
nie bylo. Zanim zas jego koledzy pozostawieni na warcie w moim mieszkaniu zdolali go 

ponownie zaalarmowac - ze wlasnie zabralem sie za kostke, oraz zanim zdolal on przyleciec, ja 
mialem wystarczajaca ilosc tzw. "czasu martwego" aby wyraznie popchnac do przodu owo 
wypracowywanie swojej metody. W ten sposob, dzieki niesolidnosci i typowego dla UFOnautow 

lenistwa w wykonywaniu swoich obowiazkow, na przekor przydzielenia mi owego niewidzialnego 
"eksperta" do spraw magnicznego psucia wynikow na kostce, ja ciagle zdolalem jednak 

wypracowac swoja metode. Daje mi to duza satysfakcje. Dokumentuje bowiem jak bardzo 
nadrzedna nad kretaczymi zasadami postepowania UFOnautow jest totaliztyczna metoda 
dzialania ktora ja stosuje w swoim zyciu, a takze jak nieporowanie uposledzone sa 

powypaczane sposoby myslenia UFOnautow w stosunku do prostolinijnego myslenia ludzi z 
planety Ziemia. Wyjasnia to tez dlaczego UFOnauci nie sa juz w stanie ani budowac, ani 
zasiewac, ani tworzyc. Jedyne do czego sie ciagle nadaja, to uprawianie rozboju i rabowanie 

innych. Mozemy sobie wyobrazic jak przy takiej ich naturze musi wygladac ich rodzima planeta. 
Brr - jak to dobrze ze my nie musimy na niej zyc, oraz jak to doskonale ze UFOnauci nie sa w 
stanie umknac przed kara zycia na ich wlasnej planecie. 

 
Ciekawostka owego przeszkadzania w ukladaniu kostki Rubika jest, ze daje ono niesamowite 
efekty kiedy kostka ta trzymana jest w naszym wlasnym reku. Faktycznie wowczas "czuje sie" 

owa niewidzialna magie zachodzaca na naszych oczach i w naszej obecnosci. Przykladowo, 
dziwne segmenty kostki nagle zaczynaja sie pojawiac w miejscach na kostce im zupelnie nie 
przynaleznych, do jakich nie mialy prawa sie przemiescic bowiem nie istnieje fizyczny lancuch 

przyczynowo-skutkowy jaki moglby je tam przeniesc. Kolejne powtarzanie tego samego 
manewru za kazdym razem zaczyna dawac odmienne wyniki. Sytuacja na kostce zmienia sie o 
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znacznie wiecej niz jest to w stanie uczynic manewr jaki wlasnie wykonalismy. Itd., itp. 
Osobiscie radzilbym kazdemu aby sprobowal samemu doswiadczyc tych niezwyklosci. Sa one 

bowiem naprawde elektryfikujace. To tak jakby za darmo pozwolono nam osobiscie 
uczestniczyc w spektaklu Dawida Copperfielda, zas na dodatek spektakl ten przenieniono do 
naszego domu. A kazdy zapewne moze doswiadczyc samemu tej magii. Wszakze UFOnauci 

znani sa ze swojego zwyczaju poszerzania danych przeszkod na tych wszystkich ktorzy ida w 
tym samym co ja kierunku. Wyrazajac to innymi slowami, poniewaz obecnie bardzo niewielu 
ludzi ma w Polce duza kostke Rubika, zas z tej niewielkiej liczby tylko nieliczni siegna po moj 

algorytm ze strony "rubik_16_pl.htm", jestem gotow sie zalozyc ze UFOnauci wysla podobnego 
niewidzialnego Davida Copperfield do kazdej osoby ktora sprowadzi sobie moja strone 
"rubik_16_pl.htm". Kiedy wiec owa osoba zacznie ukladanie swojej kostki, jest niemal pewne ze 

takze i z jej kostka zaczna sie dziac najrozniejsze niesamowite rzeczy. Osoba ta na wlasnej 
skorze bedzie wiec mogla doswiadczyc magii owej kostki. Na jej oczach i w jej rekach beda 
bowiem z kostka dzialy sie niezwykle rzeczy, jakich nie da sie wyjasnic w sposob racjonalny ani 

fizyczny. Pytanie tylko, czy owa osoba bedzie w stanie owa magie odnotowac. Wszakze 
dzisiejsza telewizja uczy nas abysmy dostrzegali tylko to co wczesniej jest zapowiedziane 

ogromnym afiszem oraz odpowiednia nastrojowa muzyka. Tymczasem dzialania UFOnautow 
zawsze dokonywane sa skrycie i w taki sposob abysmy typowo nie byli w stanie ich odnotowac. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Czytajacym niniejszego bloga przypominam, ze aby wpisac swoj komentarz pod tym 
blogiem wcale NIE trzeba znac zadnego hasla ani NIE trzeba byc zapisanym na jakakolwiek liste 
uzytkownikow "blox.pl". Jesli bowiem nie zna sie hasla ani nie jest sie na liscie uzytkownikow 

"blox.pl", wowczas w naglowku komentarza zostawia sie pole hasla niewypelnione (dobrze 
jednak aby wpisac w wymagane pole jakiegos swojego "nicka" ktorego wymysli sie "z marszu", 
tak aby potem bylo wiadomo jak inni wpisujacy komentarze moga sie zwracac do danej osoby 

kiedy zachca z nia polemizowac). Prosze tylko pamietac, ze jesli nie wpisze sie hasla, wowczas 
serwer tak na wszelki wypadek pobierze i opublikuje numer IP komputera danego wpisujacego. 
Jesli wiec chce sie utrzymac anonimowosc wobec UFOnautow nieustannie cenzurujacych i 

analizujacych tego bloga, wowczas swoje komentarze najlepiej wpisywac z kafejki internetowej. 
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WPIS numer #94 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: sobota, 2006/11/4 
Tekst ten rozwijany jest dalej w punkcie #B15 ze strony military_magnocraft_pl.htm 
 

#94: Jak wehikuly UFO ocieplaja nam klimat na Ziemi 
 
Motto: "Ludzie mawiaja ze za wszystkim kryje sie cos jeszcze innego. W rzeczywistosci jednak 

na Ziemi za wszystkim co złe ukrywaja sie UFOnauci." 
 
Istnieje az kilka metod za pomoca jakich na zyczenie UFOnautow wehikuly UFO moga w sposob 

nieodnotowalny przez ludzi albo szybko ochladzac, albo tez szybko ocieplac klimat Ziemi. 
Pierwszy z owych sposobow wynika z mozliwosci uzycia do zmiany klimatu Ziemi owych "tuneli 
wiatrowych" opisywanych powyzej w punktach #B11 i #B12 tej strony. Tunele takie formuja 

bowiem szybsza niz normalnie cyrkulacje powietrza pomiedzy biegunami Ziemi oraz jej 
rownikiem. Z kolei owa szybsza cyrkulacja wplywa na bardziej efektywne "wyrownywanie sie 

bilansu cieplnego" Ziemi. W rezultacie topnieja lodowce na biegunach, natomiast pogoda przy 
rowniku oraz woda w oceanach staja sie wowczas chlodniejsze. 
 

Istnieje jednak rowniez znacznie bardziej szatanski sposob na jaki wehikuly UFO moga znacznie 
szybciej i efektywniej oziebic lub ocieplic na zyczenie klimat Ziemi. Sposob ten wynika z 
ogromnej pojemnosci energetycznej urzadzen napedowych uzywanych w wehikulach UFO a 

nazywanych "komorami oscylacyjnymi". Ponadto wynika on takze z technicznego opanowania 
przez UFOnautow "telekinetycznych metod pozyskiwania lub wyzwalania energii cieplnej". 
Mianowicie owa pojemnosc energetyczna komor oscylacyjnych UFO jest tak ogromna, ze 

energia przynoszona na Ziemie w "komorach oscylacyjnych wehikulow UFO" jest porownywalna 
do ilosci energii przesylanej na Ziemie przez Slonce. Dlatego wehikuly UFO, jesli tylko ich zalogi 
tak zechca, faktycznie moga byc rodzajami "transporterow ciepla" ktore na dodatek do dzialania 

Slonca beda takze przywozily na Ziemie ogromne ilosci ciepla z przestrzeni kosmicznej. 
Mechanizm tego przywozenia ciepla na Ziemie jest bowiem bardzo prosty. Mianowicie wehikuly 
UFO doladowuja swoje komory oscylacyjne poza Ziemia, wykorzystujac w tym celu zdolnosc ich 

komor oscylacyjnych do dzialania jako "telekinetyczne generatory darmowej energii". Po zas 
przybyciu na Ziemie wehikuly te po prostu uwalniaja energie zgromadzona w swoich komorach 

oscylacyjnych w formie wlasnie ciepla. Wyzwalanie owo technicznie jest latwe do 
przeprowadzenia. Wszakze istnieja zjawiska fizykalne jakie pozwalaja aby energie magentyczna 
zamieniac bezposrednio na cieplo. Wzbudzanie oscylacji i tarcia jonow zawartych w powietrzu i 

wodzie jest jednym z przykladow takich dzialan. Z kolei urzadzenia do tzw. "magnetycznego 
nagrzewania", a takze kuchenki mikrofalowe, sa przykladami technicznego wykorzystywania 
owych zjawisk. Na dodatek, wszystkie owe dzialania masywnego podgrzewania ziemskiej 

atmosfery i wody energia magnetyczna przywozona na Ziemie w komorach oscylacyjnych 
wehikulow UFO moga byc dokonywane w sposob calkowicie ukryty. Nikt wiec z ludzi nie ma 
pojecia ze takie dzialania sa faktycznie prowadzone i to na ogromna skale. W rezultacie zas 

takich dzialan UFOnautow, klimat na Ziemi zaczyna obecnie szybko sie ocieplac. Jednoczesnie 
zas ci z ziemskich naukowcow, ktorzy potrafia sporzadzac bilansy cieplne, oraz którzy jako dane 
do swoich rozwazan przyjmuja jedynie promieniowanie sloneczne, moga ciagle miec powazne 

watpliwosci czy ocieplanie to faktycznie ma miejsce. W przypadku wiec ocieplania sie klimatu 
Ziemi, fakt ze ludzkosc wykazuje az taki brak wiedzy o owym skrytym wyniszczaniu ludzkosci 
przez UFOnautow, w polaczeniu z brakiem wiedzy o militarnych mozliwosciach wehikulow UFO, 

jest rodzajem "zaproszenia" jakie daje UFOnautom licencje i dodatkowe zachety aby uzywali oni 
na nas tego przewrotnego sposobu sekretnego wykanczania naszej obecnej cywilizacji 
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technicznej.  
 

Wszystkie dane zaczynaja tez wskazywac, ze zarowno owe duze epoki lodowe w przeszlosci 
Ziemi, jak i owe okresy goracego klimatu, powodowane byly wlasnie przez techniczne dzialania 
wehikulow UFO ktore transportowaly albo na, albo tez z, Ziemi, owe istotne ilosci ciepla ktore 

decydowaly o bilansie termicznym naszej planety. W podobny tez sposob obecnie UFOnauci 
zdecydowali sie wlaczyc owo ocieplanie klimatu Ziemi do i tak juz bogatego arsenalu srodkow 
jakimi UFOnauci skrycie wyniszczaja ludzkosc. Naprawde najwyzszy juz czas aby ludzie zaczeli 

im patrzec na rece i zwazac na to co UFOnauci wyczyniaja skrycie na Ziemi. 
 
Oczywiscie, powyzsze wyjasnienie dla faktycznych przyczyn obserwowanej obecnie szybkiej 

zmiany klimatu na Ziemie wcale nie oznacza ze ludzie nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za 
owa zmiane. Wszakze zniszczenia jakie ekonomia ludzka obecnie zasiewa w naturze sa 
doskonale widoczne. Jako zas takie zniszczenia te dostarczaja UFOnautom rodzaju "zaslony 

dymnej" poza ktora UFOnauci moga sekretnie dekonywac spotegowania owych zniszczen. 
Ludzie wiec tez sa winni - chocby tylko dlatego ze dostarczaja UFOnautom pretekstu do 

wyzwalania widocznej obecnie masywnej zmiany klimatu. Gdyby nie zadymienie ziemskiej 
atmosfery spowodwane nieczystymi metodami dzialania ludzi, UFOnauci nie mieliby wymowki 
aby sekretnie potegowac zmiany klimatyczne poprzez dowozenie na Ziemie dodatkowej energii 

cieplnej w komorach oscylacyjnych swoich wehikulow UFO. Ludzkosc musi wiec oczyscic swoj 
akt chocby tylko po to aby UFOnauci przestali miec pretekst pod jakim moga nas klimatycznie 
wyniszczac.  

 
Czytelnika zapewne interesuje czy istnieja jakies cechy charakterystyczne jakie pozwalalaby 
nam odrozniac takie ocieplanie sie klimatu Ziemi spowodowane przez "transportowanie ciepla" 

na Ziemie w komorach oscylacyjnych UFO" od naturalnego ocieplania sie klimatu Ziemi. Otoz 
okazuje sie ze faktycznie jest az kilka takich cech. Oto najwazniejsze z nich: 
 

(i) Rownomierne ocieplanie sie klimatu zarowno na rowniku jak i na biegunach. Znaczy, 
temperatura Ziemi sie podwyzsza zarowno na rowniku jak na biegunach. Faktycznie tez z taka 
wlasnie sytuacja mamy obecnie do czynienia na Ziemi. Odnotuj przy tym, ze poniewaz ilosc 

ciepla promieniowana na Ziemie przez Slonce praktycznie sie nie zmienia, w rzeczywistosci nie 
powinno miec miejsca rownoczesne podnoszenie sie temperatury zarowno na biegunach jak i 

przy rowniku. 
 
(ii) Rownomierny zwrost temperatury wody w oceanach. Gdyby lodowce topnialy na Ziemi z 

powodow naturalnych, wowczas ich topnienie powodowaloby pochlanianie ogromnych ilosci 
ciepla. (Wszakze topienie sie lodu wymaga wlozenia w nie energii cieplnej.) To z kolei 
powodowaloby ze temperatura wody w oceanach powinna zwolna sie obnizac. Rzeczywistosc 

jest jednak odwrotna. Mianowicie woda oceanow takze zwieksza obecnie swoja temperature. To 
zas oznacza, ze ktos (tj. wehikuly UFO) przywozi na Ziemie ogromne ilosci ciepla, oraz ze to 
owo przywozone cieplo, a nie cieplo otoczenia, uzywane jest m.in. do topnienia owych 

lodowcow na Ziemi. 
 
* * * 

 
Podane powyzej wyjasnienia sposobu na jaki UFOnauci skrycie ocieplaja klimat Ziemi zwodniczo 
wmawiajac przy tym ludziom, ze to ludzkosc jest wszystkiemu winna, opublikowane sa w 

punkcie #B15 strony internetowej "military_magnocraft_pl.htm". (Ostatnia aktualizacja tej 
strony, zawierajaca juz podane powyzej wyjasnienia datowana jest 5/11/06.) Strona ta powinna 
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byc dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami: 
http://energia.sl.pl/military_magnocraft_pl.htm 

http://jan-pajak.com/military_magnocraft_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/military_magnocraft_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/military_magnocraft_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/military_magnocraft_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/military_magnocraft_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/military_magnocraft_pl.htm 

 
Na wskazywana powyzej strone zapraszam ponownie nie tylko aby czytelnicy mogli poznac jaki 
jest faktyczny mechanizm poza obserwowana obecnie szybka zmiana klimatu na Ziemi, ale 

takze dla poznania kilku dalszych przeaczanych obecnie przez wszystkich faktow. Mianowicie dla 
poznania owych rozlicznych skrytych sposobow za posrednictwem jakich UFOnauci 
bezpardonowo wymordowuja i wyniszczaja obecnie nasza cywilizacje. Czas bowiem aby ludzie 

zaczeli pomalu budzic sie z omamu i przegladac na oczy. Wszakze od tego czy zrozumieja co 
wokol nich sie dzieje zalezy rowniez czy przezyja zblizajaca sie zaglade jaka po cichu UFOnauci 

nam staraja sie zorganizowac.  
 
Z obecna sytuacja ludzkosci jest troche tak jak ze sytuacja z moim zdrowiem opisana na stronie 

"bandits_pl.htm". Mianowicie, w przypadku mojego zdrowia, kiedykolwiek w poblizu mnie ktos 
zakicha czy zakaszle, lub kiedykolwiek stanie sie cokolwiek innego dobrze widocznego co 
zagraza mojemu zdrowiu, nastepnej nocy UFOnauci natychmiast faszeruja mnie jakims swoim 

paskudztwem ktora zagrozenie to wielokrotnie poteguje. Chodzi im bowiem o to, aby mogli 
popsuc mi zdrowie, jednak aby wina za owo popsucie obciazany byl ktos inny niz UFOnauci. 
Oczywiscie, w moim przypadku ja juz przejrzalem na oczy i wiem co jest grane. W wielu 

sytuacjach i przypadkach potrafie wiec juz odbierac UFOnautom sporo z owych pretekstow do 
popsucia mi zdrowia. Najwiekszy wiec czas aby teraz rowniez i cala ludzkosc przejrzala na oczy i 
zaczela dostrzegac skryta gre jaka UFOnauci z nia prowadza. Najwyzszy tez juz czas aby 

ludzkosc nauczyla sie jak odbierac UFOnautom pretekstow do prowadzenia jej wyniszczania. 
Zadymienie naszej atmosfery i zanieczyszczanie srodowiska, obok ludzkiej wojowniczosci i 
niezgody, sa zas jednymi z najbardziej niebezpiecznych takich pretekstow. Z kolei 

dotychczasowa ludzka niewiedza co naprawde wokol nas jest grane jest rodzajem otwartego 
zaproszenia aby UFOnauci korzystali z owych pretekstow. Dopiero kiedy wszyscy zaczniemy 

otwarcie pisac o metodach na jakie UFOnauci nas wyniszczaja, oraz zaczniemy publicznie je 
dyskutowac, wowczas spowodujemy ze owo zaproszenie zostanie pomalu UFOnautom 
uniewaznione. 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inż. Jan Pająk 
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WPIS numer #93 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: poniedzialek, 2006/10/30 
Tekst rozwijany w: rubik_pl.htm 
 

#93: Kostka Rubika: indukuje skromnosc, trenuje cierpliwosc, uczy szacunku dla dorobku 
innych, itp. 
 

Motto: "Postep to nie tylko budowanie od nowa, ale takze dodawanie nastepnego pietra do tego 
co juz istnieje." 
 

Niewiele ludzkich wynalazkow zawojowalo swiat tak dokumentnie jak kostka Rubika. Zaczela 
ona szturmem brac swiat dopiero okolo 1980 roku. Dzisiaj zas jej beznadziejnie powymieszane 
kolory i scianki mozna zobaczyc w praktycznie niemal kazdym domu. Oferuje ja tez na sprzedaz 

niemal kazdy szanujacy sie sklep z artykulami do rozrywki. Co dziwniejsze, w przeciwienstwie do 
innych szeroko upowszechnionych wynalazkow, kostka Rubika nie zaspokaja zadnej potrzeby 

materialnej swojego wlasciciela. Pelni jedynie funkcje moralne. Przykladowo uczy swoich 
wlascicieli skromnosci, cierpliwosci, szacunku dla dorobku innych, oraz kilka innych prawd 
zyciowych o moralnej wymowie.  

 
W chwili obecnej powszechnie dostepne w sklepach sa dwie wersje kostki Rubika. Obie te 
wersje pokazane sa na zdjeciu "Fot. #1" ze strony internetowej "rubik_pl.htm". Pierwsza z tych 

wersji to kostka zwana fabrycznie "Rubik's cube" (tj. "kostka Rubika) o sciankach 9 
segmentowych, w ktorej wzdluz kazdej z jej trzech wspolrzednych wyodrebnionych zostalo po 3 
warstewki segmentow (stad kazda scianka ma 3x3=9 segmentow). Natomiast druga dosyc 

powszechna wersja, to kostka fabrycznie zwana "Rubik's revenge" (tj. "zemsta Rubika") o 
sciankach 16 segmentowych, w ktorej wzdluz kazdej z jej trzech osi wspolrzednych 
wyodrebniono po 4 warstewki segmentow (stad kazda scianka ma 4x4=16 segmentow). Jednak 

zasada dzialania kostek Rubika jest taka, ze praktycznie daje sie skonstruowac doskonale 
dzialajace kostki o nawet wiekszej liczbie warstewek w kazdej z ich trzech osi wspolrzednych. 
Dlatego w przyszlosci zapewne upowszechnia sie rowniez kostki o sciankach 25 segmentowych, 

kostki o sciankach 36 segmentowych, itd., itp. 
 

Kazdy kto gdzies widzial zawody w ukladaniu kostek Rubika, uwaza zapewne ze ukladanie 
takich kostek jest bardzo latwe. Wszakze podczas zawodow odnotowal zapewne szybkosc z jaka 
zawodnicy doprowadzaja do porzadku scianki o dokumentnie wymieszanych kolorach. Jednak 

dopiero po kupieniu sobie takiej kostki i po kilku probach ich ulozenia kazdy zaczyna sobie 
uswiadamiac, ze owa szybkosc zawodnikow wynika z szybkosci, efektywnosci i poziomu 
opanowania metod ukladania tych kostek, jakie wypracowali sobie poszczegolni zawodnicy. Jak 

bowiem sie okazuje, jedynym sposobem na efektywne ukladanie tych kostek jest poznanie i 
opanowanie do perfekcji jakiejs efektywnej metody ich ukladania. Tymczasem opracowanie i 
opanowanie do perfekcji takiej metody nie jest latwe i to z az kilku powodow. Jednym z nich 

jest, ze jesli ktos zna jakas bardzo szybka metode, wowczas nie bardzo jest gotow altruistycznie 
podzielic sie nia z innymi. Faktycznie to w dzisiejszych czasach poznanie niemal kazdej metody 
ukladania tej kostki cos nas kosztuje. Przykladowo, jesli przegladnie sie internet w poszukiwaniu 

takiej metody, wowczas wprawdzie znajdzie sie sporo ofert, jednak niemal kazda co lepsza z 
nich domaga sie jakiejs formy zaplaty. 
 

Owa tendencja do pobierania jakiejs formy oplaty przed udostepnieniem metody ukladania 
kostki Rubika nie powinna dziwic. Wypracowanie bowiem takiej metody jest bardzo 
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pracochlonne. Podczas mojego poprzedniego okresu bezrobocia, tj. w latach 1990 do 1992, w 
ramach wolnego czasu jaki wowczas mialem rozpracowałem swoja wlasna, wysoce efektywna 

metode ukladania kostki Rubika z 16-segmentowymi sciankami. Zajelo mi to dosyc sporo czasu 
- faktycznie to az kilka miesiecy. Oczywiscie, po zainwestowaniu w swoja metode az tak duzego 
wysilku, ja takze chcialem uzyskac jakas forme rekompensaty. W moim wiec przypadku 

wypracowana metode staralem sie gdzies opublikowac. Napisalem wiec artykul naukowy w 
ktorym dokladnie opisalem swoja metode. Nastepnie staralem sie ten artykul opublikowac az w 
kilku odmiennych czasopismach. Niestety bezowocnie. Nie wiedzialem bowiem wowczas, ze 

nawet juz wtedy UFOnauci nalozyli scisla kontrole na wszelkie moje publikacje i uniemozliwiali 
mi wydanie niczego co napisalem. Co ciekawsze, kiedy po wielu bezskutecznych probach 
opublikowania owego artykulu z moja metoda w koncu artykul ten odlozylem do przechowania 

na pozniej wraz z wszelkimi innymi moimi cennosciami, UFOnauci z czasem wykradli mi ten 
artykul. Kiedy wiec przy okazji przygotowywania strony internetowej "rubik_pl.htm" chcialem w 
nim opublikowac rowniez i tamta moja wlasna metode ukladania kostki z 16-segmentowymi 

sciankami, okazalo sie ze artykul ten mi zniknal z dobrze strzezonej teczki. (W podobny sposob 
nieco wczesniej z tej samej teczki zniknal mi tez bez sladu schemat elektryczny telekinetycznego 

generatora darmowej energii zwanego "Thesta-Distatica", ktorego odtworzenie kosztowalo mnie 
ogrom pracy). Na szczescie, chociaz nie jestem juz w stanie odtworzyc z pamieci 
poszczegolnych manewrow mojej metody ukladania kostki Rubika, ciagle pamietam generalne 

podejscie do formowania owej metody. Podejscie to ciagle wiec jestem w stanie wyjasnic 
zainteresowanym osobom. Dziala ono doskonale w praktyce - wszakze je sprawdzilem podczas 
wypracowywania mojej wlasnej motody ukladania kostki z 16-segmentowymi sciankami.  

 
Jesli ktorys z czytelnikow zamierza samemu wypracowac dla siebie jakas wlasna metode 
ukladania kostki Rubika, wowczas najefektywniejsze postepowanie podczas owego 

wypracowywania podane jest na w/w stronie "rubik_pl.htm". Postepowanie to glownie 
sprowadza sie do dwuetapowego dzialania. W pierwszym etapie poznaje sie najpierw jakas juz 
istniejaca metode ukladania kostki Rubika, ktora opracowana byla przez kogos innego. 

Przykladowo, w etapie tym mozemy poznac metode ukladania kostki opisana na mojej stronie 
"rubik_pl.htm". Nastepnie w drugim etapie spozytkowujemy wiedzy zdobyta podczas 
poznawania takiej metody kogos innego, aby wypracowac swoja wlasna metode na bazie 

tamtej metody poznanej wczesniej. Znaczy, w drugim etapie sami wypracowujemy sobie nowa 
metode ukladania kostki, ktora to metoda albo jest lepsza i szybsza od metody poznanej 

wczesniej, albo tez pozwala ona nam na ukladanie innej wersji kostki Rubika. Owa poznana w 
pierwszym etapie metoda ukladania kostki nauczy nas bowiem kilku umiejetnosci jakie beda 
potem nam potrzebne przy wypracowywaniu wlasnej metody. Przykladowo, nauczy nas 

generalnej zasady ukladania kostki, notacji uzywanej do zapisu poszczegolnych manewrow, 
bezblednego wykonywania poszczegolnych manewrow, metody odwracania manewrow, itd. 
Oczywiscie, aby sluzyc jako takie narzedzie nauczajace, owa wczesniej poznana metoda wcale 

nie musi byc uzywana na kostce jaka my sami chcemy rozpracowac, a moze byc uzywana na 
kostce mniejszej. Przykladowo, uczyc sie mozemy czyjejs metody na kostce z 9-segmentowymi 
sciankami, podczas gdy wlasna metode ukladania kostki mozemy wypracowywac dla kostki z 

16-segmentowymi, czy z 25-segmentowymi, sciankami. Oto generalne podejscie jakie powinno 
nas zaprowadzic najszybciej do wypracowania naszej wlasnej metody ukladania wybranej kostki 
Rubika: 

 
(1) Zawsze zaczynamy swe wypracowywanie nowej metody od kostki ktora jest juz ulozona. To 
zas znaczy, ze jesli zakupimy sobie nowa wersje kostki Rubika, np. kostke z 25-segmentowymi 

sciankami, wowczas nie wolno nam "wymieszac" tej kostki az do czasu kiedy mamy juz 
rozpracowane najwazniejsze manewry calkowitej metody jej ukladania. 
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(2) Zanim cokolwiek uczynimy na swojej (nowej lub ulozonej) kostce, zawsze najpierw 

powinnismy dokladnie zapisac w specjalnym notatniku jaki manewr planujemy wlasnie 
wykonac. Najlepiej przy tym zaczynac swe wypracowanie od manewrow ktore juz sie poznalo 
wczesniej z jakichs innych zrodel lub dla jakiejs innej kostki. Wszakze sporo manewrow ktore sa 

uzywane np. na kostce z 9-segmentowymi sciankami dziala rowniez na kostkach z 16-
segmentowymi sciankami (lub wiecej). Tyle tylko, ze ich wyniki na wiekszej kostce czasami sa 
nieco inne niz na owej mniejszej kostce. Duza liczba wysoce uzytecznych manewrow opisana 

jest na stronie "rubik_pl.htm". Pamietac tez trzeba, ze aby moc zapisac sobie jakis planowany 
manewr, konieczna jest dobra znajomosc jakiejs jednoznacznej notacji zapisu tych manewrow - 
przykladowo znajomosc notacji wyjasnionej na rysunku z "Fot. #2" na stronie internetowej 

"rubik_pl.htm". 
 
(3) Wykonujemy na swojej (ulozonej) kostce ow zapisany manewr. Jego wykonywanie trzeba 

przy tym dokonywac bardzo precyzyjnie, tak aby przypadkiem nie popelnic jakiejs pomylki czyli 
falszywego (niezapisanego) ruchu. Pomylka bowiem kosztowalaby nas albo kupe czasu na 

ponowne ulozenie kostki, albo tez cene zakupu nowej kostki. 
 
(4) Zapisujemy sobie wszystkie wyniki wlasnie wykonanego manewru. Znaczy zapisujemy sobie 

w notatniku ktore segmenty ulozonej kostki zmienily swoje polozenia, oraz dokladnie 
zapisujemy jakie sa nowe polozenia tych segmentow.  
 

(5) Wypracowujemy sobie i zapisujemy w notatniku odwrotnosc wlasnie wykonanego manewru. 
Odwrotnosc ta uzyskujemy poprzez wypisanie sobie manewru odwroconego. Taki manewr 
odwrocony to po prostu dany manewr, tyle ze czytany w kierunku poczawszy od konca jego 

zapisu, az do poczatku zapisu, przy czym kazdy z jego ruchow jest rownoczesnie zamieniany na 
ruch do siebie dokladnie odwrotny.  
 

(6) Realizujemy ow manewr odwrotny z kroku (5). Po jego zrealizowaniu kostka powinna wrocic 
do stanu ulozonego, tj. do stanu w jakim byla ona po nabyciu w sklepie, a przed zrealizowanie 
kroku (3). To zas oznacza, ze na tej samej kostce mozemy teraz wyprobowac nastepny manewr 

jaki takze sobie dokladnie zaplanujemy. Itd., itp.  
 

W podobny sposob sprawdzamy setki manewrow, az w koncu stopniowo wypracowujemy sobie 
najwazniejsze manewry naszej wlasnej metody ukladania kostki. Oczywiscie, zaraz po tym jak 
zakonczymy wypracowanie tej metody, musimy ja takze wytestowac czy dziala tak jak powinna. 

W tym celu pozwalamy aby kostka nam sie wymieszala (zwykle takie wymieszanie samo nam 
sie przytrafia zupelnie przypadkowo - i to az kilka razy, podczas kolejnych etapow 
wypracowywania naszej nowej metody ukladania), poczym ja ukladamy od samego poczatku 

nasza wlasna metoda. Podczas takiego testowania zwykle odkrywamy jakie dalsze manewry 
ciagle wymagaja dopracowania, itd. 
 

Osobiscie radze zabrac sie za wypracowanie wlasnej metody ukladania kostki Rubika tylko jesli 
wobec kogos UFOnauci takze zadbali aby byl bezrobotnym - tak jak w wyrazie swojej 
nadgorliwosci w powstrzymywaniu postepu ludzkosci UFOnauci powtarzalnie zadbali o to w 

moim wlasnym przypadku. Jesli bowiem sie pracuje, wtedy nie bardzo bedzie sie w stanie 
wyrobic czasowo. Wszakze kostka ta zjada ogromne ilosci czasu. Jesli jednak ktos nie ma 
owego wolnego czasu, wcale to nie oznacza ze nie powinien w koncu ulozyc juz posiadanej 

przez siebie kostki ktora przynosi mu zapewne wstyd swoimi bezwladnie wymieszanymi 
kolorami scianek. Tyle ze zamiast wypracowywac w tym celu wlasna metode ukladania, 
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powinien raczej skorzystac z prostej i efektywnej metody ukladania kostki Rubika jaka ja oferuje 
mu do uzycia, i to kompletnie za darmo, za posrednictwem swojej strony "rubik_pl.htm" (adresy 

tej strony podane sa ponizej). Z kolei czas jaki ktos ten wygospodaruje poprzez uzycie metody 
ukadania owej kostki udostepnianej gratisowo za posrednictwem mojej strony "rubik_pl.htm", 
zamiast prowadzenia wlasnych eksperymentow, proponuje mu zuzyc na poczytanie kilku 

dalszych moich stron internetowych jakie wywolywane sa z owej strony "rubik_pl.htm". 
Przykladowo poczytania stron "fe_cell_pl.htm", "free_energy_pl.htm", "magnocraft_pl.htm", 
"military_magnocraft_pl.htm", "oscillatory_chamber_pl.htm", "bandits_pl.htm", 

"evidence_pl.htm", "evolution_pl.htm", itp. 
 
Szczegolowy opis mojej (udostepnianej za darmo) metody ukladania kostek Rubika zawarty jest 

na stronie internetowej "rubik_pl.htm". (Jej ostatnia aktualizacja datowana jest 27/10/06.) 
Strona ta powinna byc dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami: 
http://energia.sl.pl/rubik_pl.htm 

http://jan-pajak.com/rubik_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/rubik_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/rubik_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/rubik_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/rubik_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/rubik_pl.htm 
 
Na przekor ze wielu ludzi uwaza ukladanie kostek Rubika za bezproduktywne marnowanie 

czasu, ja osobiscie bym goraco namawial kazdego aby mimo wszystko czasami nimi sie 
pozabawial. Jesli zas ktos ma mloda pocieche w domu, wrecz bym rekomendowal aby pociesze 
tej sprawic taka kostke. Kostka ta bowiem rozwija w ukladajacym caly szereg cech i 

umiejetnosci, wszystkie z ktorych maja wysoce moralny charakter. Przykladowo, w 
przeciwienstwie do dzisiejszych gier komputerowych, kostka ta rozwija pamiec, precyzje 
dzialania, oraz logiczne myslenie, nie wpominajac juz o tym ze nie indukuje brutalnosci, nastraja 

pokojowo, oraz ze wcale nie wydziela zadnego szkodliwego promieniowania - tak jak to czynia 
ekrany komputerowe. Ukladanie tej kostki uczy tez cierpliwosci, naklania do wyrozumialosci, 
indukuje poczucie skromnosci, oraz pobudza szacunek dla dorobku tych co wczesniej opracowali 

juz dzialajace algorytmy jej ukladania. Ponadto, chec udoskonalenia metody ukladania tej kostki 
naklania do poszukiwan lepszych algorytmow i manewrow, inspiruje wlasne proby i 

eksperymenty, naucza metod naukowych poszukiwan i systematycznego dzialania, wyrabia 
spostrzegawczosc, oraz powieksza glebie abstrakcyjnego myslenia.  
 

Jesli wiec czytelniku oczy zaczna cie bolec od patrzenia w telewizor, siegnij po ta kostke i 
sprobuj jak to jest z jej ukladaniem. Moja strona "rubik_pl.htm" wskazana powyzej uchroni cie 
przed przezyciem zbyt wielkiego rozczarowania, czy nawet wstydu. Jesli zas twoja pociecha zbyt 

duzo czasu spedza na bezmyslnych grach komputerowych, kup jej taka kostke. Potem na 
podstawie algorytmu jej ukladania opublikowanego na moich stronach zadokumentuj swej 
pociesze ze ty potrafisz kostke ta ulozyc. W koncu rzuc swej pociesze wyzwanie, czy potrafi ci w 

tym dorownac. Ja zas cie zapewniam, ze wszelkie wyniki tego wyzwania okaza sie owocne, 
inspirujace i wysoce moralne. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #92 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: niedziela, 2006/10/22 
Tekst rozwijany w: karma_pl.htm 
 

#92: Kiedy biedny zmaga sie aby dzialac moralnie, bogaty tylko maskuje swa niemoralnosc jako 
moralnosc 
 

Motto: "Kiedy biedni aktywnie zwalczaja niemoralnosc i zmagaja sie aby postepowac faktycznie 
moralnie, bogaci wkladaja wszystkie swe sily w pozorowanie swej niemoralnosci za moralnosc 
oraz we wmawianie innym ze niemoralnosc ktora praktykuja faktycznie jest moralnoscia." 

 
Gdziekolwiek by nie rozgladnac sie po Ziemi, w dzisiejszych czasach biedni zawsze cierpia z 
powodu niemoralnosci innych, jednak sami czynia wszystko co w ich mocy aby postepowac 

moralnie. Jednoczesnie gro bogatych, od ktorych swiat sie spodziewa ze powinni dawac innym 
przyklad moralnego postepowania, faktycznie postepuja glownie niemoralnie, zas swoje wysilki 

skupia jedynie na wmawianiu innym ze to co czynia faktycznie jest moralne. I wcale nie mam 
tutaj na mysli wylacznie wielkoskalowych niemoralnosci, w rodzaju tego co jedne panstwa 
wyprawiaja dzisiaj z innymi, od ktorych przeciez az przelewa sie obecny swiat. Takie bowiem 

postepowanie niemoralne upozorowane jako moralne widac rowniez w prakytycznie kazdej 
sprawie. 
 

Jak przyklad rozwazmy dzisiejsze rodzenie dzieci. W niektorych krajach, przykladowo w Nowej 
Zelandii, lekarze nadzorujacy porod dostaja szczegolnie niemoralne premie za "pomoc w 
wypadku" jesli rodzaca kobieta musi przechodzic tzw. "cesarskie ciecie". A premia ta jest raczej 

tlusta bo wynosi kilkaset dolarow. Jednak ci sami lekarze dostaja jedynie gola pensje za swoja 
obecnosc w szpitalu jesli owa kobieta urodzi sama bez koniecznosci cesarskiego ciecia. Coz wiec 
sie dzieje. Ano w 2003 roku okolo cwierc wszystkich rodzacych kobiet w Nowej Zelandii 

przechodzila cesarskie ciecie. W chwili obecnej liczba ta jest zapewne jeszcze wyzsza (oficjalnie 
jej nie podano, ale byc moze ze nawet siega ona polowy rodzacych kobiet). Wszyscy zaczynaja 
wiec tam podskawiwac w gore i psioczyc na owe wygodnickie bogate biale kobiety ktorym 

jakoby nie chce sie przechodzic bolow porodowych, wiec nakazuja lekarzom aby ci rozcinali im 
brzuchy i wyjmowali z nich dzieci jak z workow na ziemniaki. Przykladowo w takim wlasnie tonie 

napisany byl artykul "'Wealthy white' caesareans worry midwives" (tj. " 'bogate biale' cesarskie 
martwia arkuszerki") ze strony A5 gazety "The New Zealand Herald", wydanie z piatku (Friday), 
October 20, 2006. Dokladnie tak tez sprawe blednie naswietlaly nowozelandzkie dzienniki 

telewizyjne kiedy w dniu 19/10/06 narzekaly one ze zbyt duza proporcja kobiet poddaje sie tam 
cesarskiemu cieciu, oraz wyjasnialy ze kobieta po cesarkim cieciu posiada zwykle zrujnowane 
nie tylko zdrowie i plodnosc, ale takze swe dalsze pozycie seksualne. Tymczasem wszystkie te 

wrzaski odwracaja tylko uwage ludzi od faktycznej przyczyny calego problemu, mianowicie od 
lakomstwa lekarzy na pieniadze oraz od niemoralnego umiejscowienia finansowych bodzcow (tj. 
np. maskuja one fakt, ze moralnie poprawny system nagrod powinien wynagradzac lekarzy 

kiedy porod jest normalny, a NIE kiedy jest abnormalny). Wszakze lekarze porodowi w Nowej 
Zelandii niemal sila zmuszaja kobiety do poddania sie cesarskiemu cieciu. Przykladowo, lakomi 
na pieniadze lekarze strasza tam biedne kobiety, ze jesli te nie poddadza sie cieciu, wowczas 

beda komplikacje porodowe i moga umrzec albo one, albo ich dziecko. Co zas takie wystraszone 
kobiety maja czynic. Porod przeciez z natury jest bolesny. Nie trudno wiec lekarzowi im 
wmowic, ze cos w nim idzie nie tak. Bez namyslu cierpiace kobiety zgadzaja sie wiec na ciecie, 

wcale nie bedac swiadome ze bol jaki przechodza jest normalnym bolem porodowym. Jak widac 
pieniadz i lakomstwo potrafia kompletnie zaslepic ludzi i powstrzymac ich przed odnotwaniem 
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co jest moralne a co nie. Im zas wiecej ktos ma owych pieniedzy, tym bardziej staje sie nimi 
zaslepiony i tym bardziej jego umysl zostaje nimi wykrecony na opak. 

 
Albo rozwazmy inny przyklad, kiedy pogon za pieniadzem kompletnie wykreca zrozumienie 
moralnego czynu. W dniu 16/10/06 swiatowej slawy piosenkarka przez wszystkich znana jako 

"Madonna" postanowila adoptowac rocznego chlopca pol-sierote o imieniu David, urodzonego w 
Malawi (Afryka). Chlopca tego znalazla w sierocincu, bowiem jego matka juz umarla, chociaz 
biologiczny ojciec ciagle zyje. Z jakiegokolwiek punktu widzenia by sie na adopcje nie patrzylo, 

danie chlopcu z sierocinca przyzwoitego domu, jedzenia, wyksztalcenia i milosci zawsze jest 
dobrym uczynkiem. W owej decyzji adoptowania, podjetej przez Madonne, nie mozna, ani nie 
wolno, dopatrywac sie czegokolwiek innego niz wlasnie checi dokonania dobrego uczynku. 

Tymczasem kiedy wysluchalo sie swiatowe dzienniki telewizyjne w dniu 17/10/06, albo 
poczytalo nastepnego dnia gazety, okazalo sie ze caly swiat naskoczyl na Madonne aby ja 
potepic za ow dobry uczynek - np. patrz artykul "Madonna kicks up a storm" - ze strony A20 

nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie ze srody (Wednesday), October 
18, 2006. Co gorsza, owe ataki byly dokonywane w taki sposob, jakby to owi atakujacy czynili 

dobre uczynki, zas Madonna jedynie grzeszyla. Szczegolnie drapieznie atakowali przy tym 
Madonne przedstawiciele instytucji organizujacych adopcje dzieci. Owe zas instytucje znane sa z 
tego ze zarabiaja ogromne pieniadze na sprzedawaniu dzieci bezdzietnym rodzicom. Slyna tez z 

tego ze celowo stwarzaja one tysiace problemow na drodze tych ktorzy chca adoptowac jakies 
dziecko. Chodzi im bowiem o to, ze kiedy jest duzo prolemow, wowczas za kazda adopcje moga 
zaspiewac sobie duzo pieniedzy. To wlasnie w rezultacie dzialan owych instytucji, swiat pelen 

jest sierocincow przelewajacych sie od niechcianych dzieci, a takze pelen jest bezdzietnych 
rodzin ktore chcialyby adoptowac dziecko - jednak im sie tego nie pozwala uczynic. Madonna 
pokazala droge jak mozna obejsc naokolo owe oblane tluszczem instytucje ktore sie pasa na 

krzywdzie dzieci. Nic dziwnego ze reprezentanci owych instytucji az tak na nia naskoczyli. W 
dawnych czasach adoptowanie sieroty uwazane bylo przez wszystkich za dobry uczynek. W 
swietle kryteriow totalizmu stanowi ono takze dobry uczynek. Wszakze wszyscy nim dotknieci 

uzyskuja jedynie przyrost swojej energii moralnej. Znaczy poprzez adoptowanie tego chlopca 
Madonna dokonywala dobrego uczynku - tak jak dobry uczynek definiuja prawa moralne. Swiat 
jednak wykrecil do gory nogami sprawe tej adopcji i uczynil z niej rodzaj przestepstwa. 

Szczegolnie zajadle Madonna byla atakowana przez rozne "grube ryby" z wysoko rozwinietych i 
bogatych krajow takich jak Anglia, USA, czy NZ. Ludzie z rozwinietych krajow, a za nimi reszta 

swiata, traca wiec zrozumienie dobra i zla, oraz nie potrafia juz odroznic co jest dobrem a co 
zlem. UFOnauci powinni byc dumni z ludzkosci - uczynili juz bowiem ludzi rownie diabelskimi jak 
diablescy sa sami diabli-UFOnauci. Ciekawe przy tym ze mieszkancy Afryki, bedac sami 

biednymi, ciagle wiedza co jest dobrym uczynkiem a co zlem. Nikt z finansowo nie 
zainteresowanych w tej sprawie Afrykanow nie krytykowal wiec adoptowania tego chlopca przez 
Madonne. Przykladowo w artykule "Madonna saintly to mud-hut dwellers" opublikowanym na 

stronie A9 w nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie datowane w piatek 
(Friday), October 20, 2006, biologiczny ojciec Dawida, niejaki Yohane Banda, tak sie wyraza o 
owych wykrzykiwaczach potepiajacych Madonne: "Where were these people when David was 

struggling in the orphanage?" (tj. "Gdzie byli oni wszyscy kiedy Dawid cierpial w przytulku dla 
sierot?"). Jaka przerazajaca przyszlosc czeka ludzkosc jesli mieszkancy Ziemi ulegna obecnej 
niemoralnej ofensywie diablow-UFOnautow oraz zatraca odwieczne zrozumienie dobra i zla, tak 

ze nie beda juz w stanie odroznic co jest dobrem a co zlem. Wszystko bowiem wskazuje na to, 
ze ludzkosc szybko zmierza wlasnie w owym kierunku. 
 

Podobna sytuacja staje sie z "dyscyplinowaniem dzieci". Przykladowo, w wielu krajach 
Anglosaskich wydane jest surowe prawo, ze jesli rodzic uderzy swoje dziecko, wowczas idzie za 
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to do wiezienia. I faktycznie tylko w Nowej Zelandii az kilku rodzicow zostalo niewypowiedzianie 
surowo ukaranych za danie klapsa swojej niegrzecznej pociesze. W rezultacie, wlasnie rosnace 

mlode pokolenie owych krajow nie wie co to dyscyplina, posluszenstwo, czy respekt dla 
starszych. Wszyscy naokolo nich musza czynic to czego owi mlodzi sie domagaja. Jakze bedzie 
wygladal swiat kiedy owe przepelnione fochami snobki i samolubki zaczna rzadzic 

najbogatszymi krajami? W tej chwili w zarzucaniu zdolnosci rozrozniania dobra od zla wioda 
mieszkancy krajow Anglosaskich - ktore jednoczesnie sa najbogatszymi krajami swiata. Jak 
widzac bogactwo i pieniadz zabija w ludziach zdolnosc do rozumienia moralnych podszeptow 

sumienia. 
 
Kilka dni temu zostalem zaszokowany wiadomoscia jaka pokazano w Nowej Zelandii w 

dzienniku telewizyjnym. Raportowano tam bowiem o jeszcze jednym szokujacym przypadku 
jawnie niemoralnej prowokacji jaka miala miejsce na polskiej granicy. Z raportu wynikalo, ze 
trzech polskich celnikow wtargnelo w Swinoujsciu na poklad niemieckiego statku, postawilo 

zalodze owego statku jakies nielogiczne i niezgodne z prawem zarzuty, poczym zaczelo strzelac. 
Jesli ow incydent faktycznie wygladal tak jak go w owym raporcie prezentowano, wowczas byl 

on oczywista prowokacja ze strony urzednikow naszego kraju, za jaka to prowokacje wszyscy 
powinnismy sie tylko wstydzic. Nawet zas kiedy wcale nie wygladal on tak jak go raportowano, 
ciagle rzucal on bardzo brzydki cien na obraz Polski i Polakow w swiecie. Ja sam musialem sie z 

jego powodu wstydzic az w dalekiej Nowej Zelandii. Wszakze incydent ten mial miejsce kiedy 
statek sasiadow skladal wizyte w naszym porcie. Jako zas gospodarzy obowiazuje nas kurtuazja 
wobec naszych gosci. Nie jest ladnie wyciagac pistolet i wszczynac strzelanine jak na jakims 

filmie gangsterskim. Nie wspominajac juz o fakcie, ze czyjs statek jest przedluzeniem czyjegos 
terytorium. Wejscie zas na czyjes terytorium i rozrabianie jak pijany zajac w kapuscie nazywa 
sie "agresja" i jest potepiane przez prawa moralne. Jesli ma sie do kogos zal, nie wolno 

agresywnie wchodzic na jego terytorium i dawac mu tam lekcje czy mu tam pokazywac kto ma 
racje. Istnieja wszakze ku temu specjalne metody postepowania i specjalne kanaly pokojowego 
rozwiazywania problemu. Wszczynanie zas strzelaniny dla kazdego wyglada tylko jak typowa 

prowokacja. Ciekawe czy osobnicy ktorzy spowodowali ten incydent nie wywodzili sie 
przypadkiem z tej samej grupy podmiencow ktora prowadzi antytotaliztyczna strone 
internetowa " http://ruchoporu.org/ " . Wszakze dla owych UFOnautow-podmiencow z 

http://ruchoporu.org/ Swinoujcie lezy w zasiegu lotu ich napedow osobistych. Co mnie 
najbardziej szokuje, to ze takich incydentow starannie raportowanych calej reszcie swiata i na 

polkuli Ziemi w jakiej ja mieszkam wygladajacych wlasnie jak brutalne prowokacje wzniecane 
przez polskich urzednikow przeciwko pokojowym sasiadom Polski, ostatnio pojawia sie coraz 
wiecej. Niedawno duzo zlej publicystyki przyniosly Polsce takie wlasnie prowokacje dokonywane 

na wschodniej granicy naszego kraju. Obecnie zaczynaja sie one pojawiac na zachodniej 
granicy. Byc wiec moze warto aby Polacy przetarli oczy i odnotowali komu naprawde zalezy aby 
Polska miala klopoty ze swoimi sasiadami i zaslynela w calym swiecie jako kraj w ktorym 

urzednicy sa szybcy w pistoletach jednak wolni w kurtuazji wobec wizytujacych oraz w 
pokojowym rozwiazywaniu problemow. 
 

Kiedy zaczyna sie zwracac uwage na dzisiejsze nagminne zastepowanie prawdziwego 
moralnego postepowania przez postepowanie niemoralne ktore tylko udaje i wmawia wszystkim 
ze jest moralnym, natychmiast rzuca sie w oczy, ze na Ziemi dziala doskonale zorganizowana 

banda ktora nam narzuca taka wlasnie sytuacje. Owa banda to nasi bandyccy krewniacy 
kosmiczni z UFO, dawniej nazywani "diablami", zas dzisiaj opisywani slowem "UFOnauci". 
Krewniacy owi skrycie zyja wsrod nas, zas w tlumie dla niepoznaki wymieszani sa z nami. Na 

Ziemi dzialaja oni jako nasi przywodcy, nasi przelozeni, nasze slawy, nasze wzorce 
postepowania, nasi wiodacy naukowcy, itp., itd. Poniewaz wygladaja oni dokladnie tak samo jak 
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my, narazie nie jestesmy ich w stanie odrozniac od siebie. Zamiast wiec starac sie ich odrozniac 
od nas, odrozniajmy ich dzialania od dzialan ludzkich. Wszakze Biblia radzi "po czynach ich 

poznacie". Ich dzialania sa zreszta bardzo proste do odroznienia. Sa one bowiem wyraznie 
krzywdzace i wyraznie niemoralne, jednak rownoczesnie zawsze sa tak przybrane i 
zamaskowane, aby wmawialy soba ze sa one moralne i legalne. Jesli wiec w zyciu ktos nam 

nakazuje cos uczynic, czy w cos uwierzyc, o czym nasze sumienie wypowiada sie ze jest to 
niemoralne, wowczas jest pewne ze wywodzi sie to wlasnie od nich. Praktycznie mamy wtedy 
obowiazek aby znalezc jakis sposob na NIEzrealizowanie danego niemoralnego nakazu, lub na 

NIEzaakceptowanie danej wmawianej nam niemoralnosci. Jesli zas to my jestesmy ofiarami 
niemoralnych dzialan wywodzacych sie od owych UFOnautow-podmiencow, wowczas wyraznie 
musimy sobie to uswiadomic, ze to oni sa winni, a nie ludzie-marionetki jakimi oni steruja. 

Wszakze takie swiadome obciazanie wlasnie ich wina za wszelkie zlo jakie nam wyrzadzaja, jest 
esencja naszej obrony karmatycznej, jaka to obrona opisana zostala w punkcie #G6 strony 
internetowej "bandits_pl.htm". 

 
Jeden z naszych wieszczy narodowych kiedys pisal cos w rodzaju "miej serce i patrz w serce". 

Faktycznie mial on wowczas na mysli, aby miedzy innymi samemu postepowac moralnie oraz 
aby odnotowywac i doceniac moralne postepowanie innych ludzi. Wezmy sobie do serca owe 
slowa. Wszakze sa one jednym z niezliczonych wyrazen tego samego co Jezus nas nauczal juz 

2000 lat temu, o co walcza niemal wszystkie religie na Ziemi, oraz co totalizm nam udowadnia 
czarno na bialym ze jest najkorzystniejszym postepowaniem zyciowym dla kazdego z nas. Nie 
drepczmy tysiecy lat moralnego dorobku ludzkosci tylko dlatego ze dzisiejsze wzorce 

postepowania podsuwane nam przez faktycznie szatanskich UFOnautow-podmiencow usiluja 
nas naklonic abysmy postepowali niemoralnie, a jedynie udawali ze nasza niemoralnosc jest 
moralnoscia. 

 
Problem rozrozniania moralnosci od niemoralnosci, a takze zasad moralnego postepowania w 
zyciu oraz najrozniejszych nagrod jakie sie otrzymuje za nasze moralne postepowanie, jest 

szczegolnie uwypuklany przez filozofie totalizmu. Jako taki jest on poruszany na licznych 
totaliztycznych stronach internetowych - przykladowo patrz strony "totalizm_pl.htm", 
"karma_pl.htm", "morals_pl.htm", "bandits_pl.htm", "evolution_pl.htm", czy "fe_cell_pl.htm". 

Jesli ktos zechce sobie przypomniec co totalizm ma do ujawnienia na ten temat, moze np. 
przegladnac strone "karma_pl.htm" dostepna m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi: 

http://energia.sl.pl/karma_pl.htm 
http://jan-pajak.com/karma_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/karma_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/karma_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/karma_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/karma_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/karma_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #91 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Data opublikowania: 2006/10/23 
Tekst rozwijany w: "changelings_pl.htm", evolution_pl.htm 
 

#91: A swiat pelen jest nowin rosnacych pod gore glowy, tak jak wlosy Hitlera, Stalina, czy Mao 
Tse Tunga 
 

Motto: "Jesli chcesz wiedziec komu sluzy jakies glosne wydarzenie, przygladnij sie uwaznie 
wlosom ich glownego bohatera." 
 

Ja wyrobilem juz w sobie taki zwyczaj, ze kiedy cos bardzo glosnego zaczyna dziac sie na 
swiecie, zawsze wowczas uwaznie przygladam sie wlosom "glownego bohatera" danych 
wydarzen. Mianowicie zawsze sprawdzam czy wlosy tego "bohatera" naturalnie rosna w 

odwrotnym kierunku do wlosow "normalnych ludzi" - znaczy pod gore tak jak u jeza ponad 
czolem, oraz poziomo ku tylowi na bokobrodach kolo uszu. Jeszcze zas wymowniejszy jest ow 

porost wlosow jesli dany "bohater" zdarzen jest kurdupelem - znaczy kims o wzroscie znacznie 
nizszym od typowych dzisiejszych ludzi. Kiedy zas faktycznie wlosy owego "bohatera" rosna w 
owych nienaturalnych dla ludzi kierunkach, czyli kiedy rosna one dokladnie tak samo jak rosly u 

owych rzekomo ludzkich potworow znanych nam z historii, np. Hitlera, Stalina, czy Mao Tse 
Tunga, wowczas od razu mam doskonala informacje o co naprawde chodzi w danych glosnych 
wydarzeniach. 

 
Jednym z ogromnie glosnych ostatnio wydarzen byla owa probna eksplozja atomowa. W jej 
centrum stoi wlasnie taki bohater niskiego wzrostu z wlosami rosnacymi pod gore glowy jak u 

Mao Tse Tunga. Stad jeden rzut oka na wlosy owego bohatera, oraz porownanie wynikow z 
trescia strony "changelings_pl.htm", natychmiast nam wyjasnia jakie to sily "jezoglowych" stoja 
za owa eksplozja. Jedyne co nadal pozostaje dla nas niewiadoma, to DLACZEGO ci "z glowami 

jak jeze" otworzyli sobie jeszcze jeden kierunek ofensywy, kiedy sporo ich wysilkow i srodkow 
od dawna jest juz zaangazowanych w ofensywe przeciwko ludzkosci prowadzona na froncie 
"wojny religijnej". 

 
Jesli dobrze sie zastanowic, powodow dla jakich niezaleznie od prowadzonej juz od 2001 roku 

"wojny religijnej", owe zaczepne sily "jezoglowych" zdecydowaly sie otworzyc ostatnio rowniez 
drugi front "neklearnego zagrozenia ludzkosci" nie ma az tak wiele. Faktycznie to po dluzszych 
analizach udaje sie racjonalnie uzasadnic tylko jeden taki powod. Mianowicie, moze nim byc 

tylko fakt ze z badania przyszlosci "jezoglowcy" zaczynaja sobie uswiadamiac ze "wojna 
religijna" nie doprowadzi jednak do wynikow jakich sie spodziewali (znaczy nie doprowadzi do 
wojny swiatowej pomiedzy chrzescijanami i muzulmanami oraz do calkowitego wyniszczenia 

ludzkosci). Aby wiec ciagle znalezc jakis sposob na zniszczenie obecnej cywilizacji technicznej 
na Ziemi, jezoglowcy wymyslili sobie ze musza spowodowac jakas forme wojny jadrowej. To 
stad wlasnie biora sie ostatnie wydarzenia - wlaczajac w to niedawna probna eksplozje 

nuklearna, a takze wysilki innego rownie zwodzonego i oklamywanego kraju aby szybko takze 
opracowac dla siebie bron jadrowa. 
 

Na przekor wiec ze dla nas owa probna eksplozja nuklearna to straszna wiadomosc, zajasnial w 
niej rowniez maly promyk nadziei. Ujawnia on nam bowiem, ze owe owe szatanskie moce ktore 
obecnie staraja sie zniszczyc ludzkosc, maja przeciwko sobie rowniez i potege jakiej sami nie 

uznaja - tj. wszechswiatowy intelekt. Jak bowiem wlasnie wynika z faktu zaistnienia owej 
probnej eksplozji, intelekt ten juz jakos rozegral na korzysc ludzkosci intryge terroryzmu i 
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"swiatowej wojny religijnej", ktora to intryge owi "jezoglowi" uknuli przeciwko ludzkosci. Chociaz 
wiec dzialan owego intelektu nie bardzo widac naszymi nawyklymi do krzykliwosci oczami, 

ciagle daja one konkretne wyniki. Modlmy sie wiec aby intelekt ten dopomogl ludzkosci rowniez 
w sprawie nastepnych intryg jakie owi szatanscy "jezoglowi" knuja obecnie, lub unknuja juz 
wkrotce, przeciwko naszej cywilizacji. 

 
Z innych nowin widocznych na globalnej arenie dobrze jest zwracac szczegolna uwage na 
"anomalie pogodowe" oraz na coraz liczniejsze tzw. "naturalne kataklizmy". Przykladowo, 

ostatnio Australia przechodzi przez susze i pozary lasow ktore oceniane sa jako najwieksze i 
najsilniejsze w dotychczasowej historii owego kontynentu. Z kolei pobliska Nowa Zelandia ma 
tyle deszczow ze doslownie cala zamienia sie w bagno i jezioro blota. W owych dziwnych 

wybrykach pogody i jakoby naturalnych kataklizmach chodzi bowiem o to, ze te rzekome 
dzialania natury rowniez sa technicznie indukowane przez te same moce ktore narzucaja nam 
swoich "jezoglowych" za przywodcow. Zamiast wiec jedynie narzekac na pogode i przeklinac 

kominy fabryczne, raczej starajmy sie zaobserwowac, rozpoznac, oraz wypracowac zasady i 
mechanizmy za pomoca jakich owe mroczne moce skrycie indukuja nam swoimi urzadzeniami 

technicznymi taka wlasnie pogode. Kilka z owych mechanizmow i zasad, jakie wyjasniaja 
techniczne formowanie silnych wiatrow, zostalo juz przez nas poznanych i jest opisane np. na 
totaliztycznych stronach "hurricane_pl.htm", "katrina_pl.htm", "tornado_pl.htm", oraz 

"cloud_ufo_pl.htm". Inne ciagle odczekuja na rozpracowanie i opisanie. Szczegolnie te jakie 
dotycza zasad technicznego formowania wyladowan elektrycznych i piorunow. Przykladowo, w 
nowozelandzkiej gazecie "The New Zealand Herald", wydanie datowane w czwartek (Thursday), 

September 28, 2006, na stronie A20 opublikowane zostalo zdjecie dziwnego pioruna jaki uderzyl 
od ziemi do chmur (zdjecie to opublikowano pod tytulem "Shock in the dark"). Jedna z 
glownych iskier tego pioruna na swej drodze formuje jakby kilka zwojow krotkiego gwintu ktory 

owija sie wokol - szokujaco, cygaroksztaltnego wehikulu UFO ktory zawisal ponad miejscem na 
ziemi z jakiego piorun ow wyszedl aby uderzyc w chmury. (Niestety zdjecia tego nie moge 
zreprodukowac bo ma ono nalozone zastrzezenia "copyright".) W Nowej Zelandii normalnie 

niemal nie wystepuja pioruny. Szczegolnie zas pioruny bijace od ziemi do chmur w chwili kiedy 
deszcz wcale nie pada i na dodatek zakrecajace sie wokol wehikulu UFO. Cos mi wiec 
podszeptuje, ze ow pierun zostal zaindukowany technicznie przez UFOnautow z tamtego 

wehikulu UFO. Pytanie jest jednak jak oni tego dokonali swoim wehikulem UFO. Czy ktorys z 
czytelnikow widzi mechanizm i zasade jakie moglyby w tym celu zostac przez nich uzyte? 

Poniewaz owe dziwne zjawiska rozgrywaja sie doslownie na naszych oczach, mamy doskonala 
okazje aby im uwaznie sie przygladac, analizowac ich przebiegi i mechanizmy, oraz opisywac je 
w internecie - tak abysmy wszyscy szybko poznali jak sa one skrycie na nas realizowane.  

 
Inna nowina do rozwazenia, ktora tym razem okazuje sie byc wysoce konstruktywna, dotyczy 
najnowszych wynikow badan wielorybow i delfinow opublikowanych przez brytyjczyka o 

nazwisku Mark Simmonds (jest on dyrektorem organizacji zwanej "the Whale and Dolphin 
Conservation Society" - tj. "Stowarzyszenie Ochrony Wielorybow i Delfinow"). Otoz z owych 
najnowszych badan wynika, ze te zwierzeta wodne bija na glowe malpy pod wzgledem 

inteligencji i czysto ludzkich zachowan. Najnowsze badania wykazuja bowiem, ze wieloryby i 
delfiny nie tylko demonstruja posiadanie bardzo zlozonych uczuc, jakie oprocz nich wystepuja 
jedynie u ludzi (a jakich malpy wcale nie znaja), takich jak poczucie humoru czy odczucie 

zaloby, ale wrecz maja swoja wlasna kulture grupowa jakiej ucza sie w sposob spoleczny. Nie 
wspominajac juz o tym ze rozpoznaja siebie samych w lustrze (oprocz nich do rozpoznawania 
siebie samych w lustrze sa zdolni tylko ludzie). Szokujaco wiec, coraz wiecej materialu 

dowodowego podpiera prawdziwosc tezy z ktora ja mialem honor wyjsc jako pierwszy 
naukowiec na swiecie, mianowicie ze naszymi najblizszymi ciagle zyjacymi krewniakami 
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zwierzecymi sa wieloryby i delfiny, a nie malpy - tak jak to niektorzy zaslepieni naukowcy 
ortodoksyjni nam wmawiaja. 

 
Najnowsza publikacje z opisanymi tu wynikami badan wielorybow i delfinow dokonanych przez 
Marka Simmonds wskazalem i omowilem szerzej w punkcie #5 (12) strony internetowej 

"evolution_pl.htm" - aktualizacja datowana 8 października 2006 roku. Strone ta, jak zwykle, 
mozna sobie ogladnac m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/evolution_pl.htm 

http://jan-pajak.com/evolution_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/evolution_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/evolution_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/evolution_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/evolution_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evolution_pl.htm 

 
Skoro juz mowa o nowinach w sprawach totaliztycznych stron internetowych, to wlasnie 

zakonczylem glowna czesc prac nad strona internetowa "bandits_pl.htm" ktora podsumowuje 
najwazniejsze metody skrytego wyniszczania i przesladowania ludzi. Koncowa, tj. najpelniej 
dopracowana wersja owej strony jest datowana 15 pazdziernika 2006 roku. Kilka spraw na jakie 

staram sie na owej stronie zwrocic uwage obejmuja m.in. fakt, ze owo skryte wyniszczanie i 
usmiercanie ludzie jakie obecnie rozprzestrzenia sie po swiecie wcale nie jest wynalazkiem 
ostatnich lat. Faktycznie okresowo jest ono powtarzane na Ziemi juz od najdawniejszych 

czasow. Tyle tylko, ze ostatnio stalo sie ono wyjatkowo zawziete i nastawione na calkowite 
zniszczenie obecnej ludzkiej cywilizacji technicznej. Dawniej zas bylo ono glownie nastawione na 
systematyczne mordowanie mozliwie najwiekszych liczb ludzi, oraz na powstrzymywanie 

szybkiego postepu technicznego ludzkosci. Przykladowo, juz z sredniowieczu zaobserwowano ze 
przed wybuchem plagi na jakims obszarze najpierw pojawialy sie tam dziwne zakapturzone 
istoty, ubrane bardzo podobnie kombinezony ochronne jak te w ktore obecnie ubierani sa 

zolnierze rozprzestrzeniajacy bakterie lub majacy do czynienia z dzialaniem broni 
bakteriologicznej. Owe istoty rozpylaly jakas mgle - zapewne zawiesine ktora zawierala zywe i 
dobrze podkarmiane zarazki chorobotworcze. Owo zas urzadzenie jakie owe zakapturzone istoty 

uzywaly do rozpylania tejze mgly, ksztaltem przypominalo kose - to zapewne dlatego smierc 
rysowana potem byla z symboliczna kosa w rece. Ciekawe jest takze ze rodzaj metrowej 

dlugosci morderczego podskornego nicienia, po polsku nazywanego riszta, opisywany jest juz w 
Biblii pod nazwa "ognistego serpenta" (w polskojezycznych bibliach zwykle tlumaczonego 
blednie jako "ognisty waz"). Powod dla wlasnie takiego nazywania w Biblii morderczego robaka 

zyjacego pod skora ludzka jest przedmiotem wielu spekulacji. Przykladowo najczesciej stwierdza 
sie ze zapewne jego nazwa wywodzi sie z faktu, iz w miejscu gdzie robak ten kogos ugryzl cialo 
ugryzionego puchlo i ulegalo rozognieniu. Istnieja jednak przeslanki, ze nazwa ta wynikala z 

prostego faktu ze w bibilijnych czasach ludzie wiedzieli iz nicien ten rozsiewany jest wsrod ludzi 
przez "serpenta" - czyli przez to co dzisiaj znamy pod nazwa UFO. Podsumowujac, ostatnie 
czasy kiedy UFOnauci z niespotykana poprzednio zawzietoscia zaczeli przesladowac ludzi wcale 

nie sa jedynymy czasami przesladowan w dziejach ludzkosci. Z jakichs bowiem powodow owi 
UFOnauci przesladuja ludzi praktycznie od poczatka czasow. Tyle ze w przesladowanich tych 
maja "okresy" i "napady" Znaczy istnieja okresy kiedy przez jakis czas jakby zaprzestaja owych 

przesladowan. Potem zas wszczynaja je ze zdwojana zawzietoscia. Ostatnim okresem kiedy na 
Ziemi UFOnauci jakby zaprzestali przesladowania ludzi, byly lata od jakiegos 1950 do 2000. Co 
jednak ciekawe, byly to takze lata kiedy ludzkosc stala na krawedzi jadrowej wojny. Czyzby wiec 

owo zaprzestanie przesladowania ludzi wynikalo wowczas tylko z faktu iz UFOnauci liczyli wtedy 
ze ludzkosc po prostu zniszczy sie sama wojna jadrowa zupelnie bez ich udzialu ani bez ich 
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wyniszczajacego wkladu? 
 

Owa strona "bandits_pl.htm" jest jedna z kilku totaliztycznych stron ktore staraja sie 
podsumowywac i wyjasniac najrozniejsze aspekty wysoce mylacych zdarzen ktore jednak 
wszystkie nastawione sa na wyniszczanie ludzkosci, jakie rozgrywaja sie obecnie doslownie na 

naszych oczach. Inne strony nalezace do tej samej co ona kategorii obejmuja m.in. strony 
"military_magnocraft_pl.htm", "evidence_pl.htm", oraz "predators_pl.htm". (Owe inne strony 
mozna sobie ogladnac jesli w adresach przytoczonych powyzej nazwe fizyczna strony 

"evolution_pl.htm" wymieni sie na nazwe fizyczna stron jakie sie chce ogladnac, czyli np. na 
"military_magnocraft_pl.htm" czy np. na "evidence_pl.htm".)  
 

Korzystajac z okazji tego wpisu, chcialbym jeszcze raz podkreslic czytajacym dobroczynne 
dzialanie metody naszej obrony opisanej w punkcie #G6 strony "bandits_pl.htm", jaka polega 
na kierowaniu karmy pod wlasciwy adres. Przykladowo w zwiazku ze smiercia Teecee (opisana 

na "bandits_pl.htm") mialem okazje dokladnego porownywania ilosci bolu i zaloby jakie 
przezywa ktos kto cala karme za dane nieszczescie faktycznie kieruje do UFOnautow, w 

porownaniu z bolem i zaloba tych co karme ta kieruja na kogos lub cos, kto wcale nie jest 
winnym danego nieszczescia. Porownanie to wykazuje, ze kierujac uczuciowo odpowiedzialnosc, 
a stad i karme, za dane nieszczescie na UFOnautow, przezywa sie mniej niz polowe, a byc moze 

nawet tylko okolo 30%  bolu, w porowaniu z tymi co nie wiedza, lub nie chca wiedziec, co 
naprawde ich uderzylo. Dlatego jeszcze raz podkreslam tutaj ogromna wage uczuciowego 
kierowania na UFOnautow odpowiedzialnosci, a stad i karmy, za kazde nieszczescie jakie nam 

sie przytrafia. Cokolwiek bowiem przykrego nam sie staje, winni za to zawsze sa UFOnauci. Stad 
kierujac do nich karme za dane nieszczescie, karma ta wcale nie odbija sie do nas z powrotem. 
W ten sposob cierpimy jedynie ulamek tego co musielibysmy wycierpiec gdybysmy kierowali 

karme na kogos lub cos faktycznie niewinnego. Zawsze wiec pamietajmy po tej ogromnie 
waznej zasadzie! 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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#90: Pozostaje nam tylko indywidualna obrona 
 
Nasz dotychczasowy swiatopoglad ugruntowal w nas przekonanie, ze kiedy jestesmy 

zaatakowani przez jakiegos agresora, wowczas nie jestesmy w stanie sie bronic az do czasu 
kiedy do naszej obrony wlaczy sie armia. Byc moze wiec, ze to wlasnie z tego powodu, na 
przekor ze coraz wiecej z nas nabywa potwierdzenia i przekonania ze nasza planeta jest skrycie 

okupowana i rabowana przez UFOnautow, jak narazie niemal nikt przed UFOnautami tymi sie 
nie broni. Wszyscy zapewne czekaja az za obrone ta zabierze sie nasza armia oraz inne 
instytucje rzadowe. Tymczasem nie trzeba byc geniuszem aby szybko sie zorientowac, ze ani 

nasz rzad, ani instytucje rzadowe, ani armia, ani tez rzady czy armie jakiegokolwiek innego 
kraju na swiecie, nigdy nie zabiora sie za bronienie nas przed UFOnautami. Oto najwazniejsze 

ku temu powody: 
 
(A) Prymitywnosc dzisiejszych urzadzen i metod instytucjonalnej obrony. Dzisiejsze rodzaje 

broni oraz metody walki jakie uzywane sa przez ludzkie instytucje obronne, tak porownuja sie 
do urzadzen i metod uzywanych przez UFOnautow, jak luki i maczugi porownuja sie do czolgow, 
helikopterow, oraz karabinow maszynowych. Gdyby wiec nasza armia faktycznie zaczela 

obecnie walczyc z UFOnautami, zostalaby w calosci zmasakrowana w mgnieniu oka. 
 
(B) Dzialalnosc UFOnautow-podmiencow w naszych rzadach oraz sztabach glownych naszych 

instytucji rzadowych i armii. Faktycznie w chwili obecnej rzady i politycy praktycznie kazdego 
kraju naszpikowane sa UFOnautami-podmiencami udajacymi ludzi. Faktycznie wiec podmiency 
ci niemal otwarcie dzialaja w zgodzie z interesami okupacyjnymi UFOnautow, a nie z interesami 

obronnymi ludzkosci. Jakze wiec owi UFOnauci-podmiency zajmujacy stanowiska naszych 
przywodcow mieliby zorganizowac obrone ludzkosci przeciwko sobie samym? 
 

(C) Wyniszczanie przywodcow obrony przez UFOnautow zanim przywodcy ci sa w stanie 
zorganizowac obrone. Podjecie instytucjonalnej obrony nie jest mozliwe bez pojawienie sie 

jakiegos przywodcy, czy kilku przywodcow ktorzy ja zorganizuja. Aby zas obrona taka przyjela 
forme instytucjonalna, owi przywodcy na dodatek musza byc waznymi osobami publicznymi 
(jednak nie UFOnautami-podmiencami). Jak wierze, ja bylem wlasnie takim pierwszym 

przywodca ktory staral sie zorganizowac jakas forme obrony ludzkosci przed UFOnautami. Po 
moich losach doskonale mozna wiec sie rozeznac co UFOnauci uczynia kiedy taki przywodca sie 
ujawni. Mianowicie UFOnauci rozpoczna jego wyniszczanie, osmieszanie, przesladowanie, 

zameczanie, torturowanie, spychanie w dol, pozbawianie wplywow i dochodow, oraz 
ograniczanie na tysiace odmiennych sposobow. Nie ma wiec najmniejszej szansy aby zdolal 
zorganizowac jakakolwiek forme obrony instytucjonalnej. 

 
(D) Dezorganizowanie i sabotazowanie ewentualnej obrony przez UFOnautow-podmiencow. 
Poniewaz UFOnauci wygladaja identycznie do ludzi, w sposob nieuswiadamiany przez wiekszosc 

ludzi zajmuja oni kluczowe pozycje w praktycznie kazdej instytucji na Ziemi. W to rowniez 
wlaczone sa wszelkie instytucje obronne, w rodzaju wojska, policji, itp. Oczywiscie, gdyby 
jakakolwiek obrona instytucjonalna ludzkosci zostala rozpoczeta, owi UFOnauci-podmiency 

zaczeliby ja dezorganizowac i sabotazowac. Jak takie dezorganizowanie i sabotazowanie byloby 
dokonywane doskonale widzimy na niedawnym przykladzie wojny w Iraku. Wszakze tam owi 
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UFOnauci-podmiency dokonywali takich wlasnie sabotazy i dezorganizacji - jako przyklad rozwaz 
zakulisowe zdarzenia w wiezieniu z "Abu Ghraib" kolo Bagdadu, opisane na stronie o 

podmiencach, a takze na licznych artykulach w gazetach (np. w artykule "Brutality now 
acceptable", ktory pojawil sie na stronie B5 w nowozelandzkiej gazecie "The Dominion Post", 
wydanie datowane w piatek (Friday), October 6, 2006). (W "Abu Ghraib" owi UFOnauci-

podmiency dzialajacy jako oficerowie wywiadu amerykanskiego i sami nie dajacy sie 
sfotografowac, nakazali fotografowanie torturowanych wiezniow irackich aby potem moc owe 
zdjecia uzyc dla poderwania dobrego imienia Ameryki, dla nasilenia terroryzmu, oraz dla 

namnozenia Ameryce wrogow.) W rezultacie, nawet gdyby ludzkosc zdobyla sie kiedys na 
instytucjonalna obrone przed UFOnautami, w praktyce UFOnauci-podmiency kierujacy taka 
instytucja tak by wypaczyli jej dzialania, ze zamiast przeciwko UFOnautom instytuacja ta 

walczylaby przeciwko ludziom i ludzkosci. Istytucja taka stalaby sie wiec dokladnym 
powtorzeniem Inkwizycji, ktora bedac powolana wlasnie do walczenia z UFOnautami-diablami, 
faktycznie zwalczala jedynie ludzi ktorzy jakos podpadli owym UFOnautom-diablom. 

 
(E) Obracanie glupszej i emocjonalnie slabszej czesci spoleczenstwa przeciwko tym co obrone 

taka realizuja. Machina okupacyjna UFOnautow posiada do swojej dyspozycji cala ta ciezka 
artylerie jakiej uzycie zademonstrowala ona juz az w kilku innych obszarach. Moze wiec 
przykladowo telepatycznie indukowac histerie spoleczne, a takze wzbudzac zbiorowe 

potepnianie okreslonych posuniec czy decyzji. Moze wydawac po-hipnotyczne rozkazy 
poszczegolnym przywodcom czy bojownikom. Moze indukowac potepiajace trendy, mody, czy 
nastroje spoleczne. Itd., itp. Jak ta ich ciezka artyleria dziala, widzimy to na dzisiejszych 

reakcjach na slowo "UFO" demonstrowane przez co glupszych i co bardziej pozbawionych 
wlasnej opinii czlonkow dzisiejszego spoleczenstwa. Oczywiscie, gdyby ktos zorganizowal 
obrone instytucjonalna przeciwko UFOnautom, owi UFOnauci uzyliby tejze ciezkiej artylerii 

przeciwko tamtej instytucji obronnej. W rezultacie juz wkrotce przeciwko owej insytytucji oraz 
przeciwko jej bojownikom obrociloby sie niemal cale spoleczenstwo. Mamy zreszta przyklad 
historyczny co wowczas by sie stalo. Wszakze w historii Ziemi powolana zostala juz jedna 

instytucji do walki z UFOnautami - w owym czasie zwanymi "diablami". Instytucja ta zwana byla 
"Inkwizycja". Machina okupacyjna UFOnautow nagenerowala tyle smrodu wokol owej instytucji, 
ze az do dzisiaj kazdy sie wzdryga na samo jej wspomnienie. 

 
Jak z powyzszego wynika, nie ma najmniejszej szansy aby ludzkosc kiedykolwiek zdolala sie 

zdobyc na podjecie obrony instytucjonalnej.  
 
Na szczescie, istnieje jeszcze inny sposob obrony. Ten inny sposob juz raz w historii Ziemi zdolal 

zatriumfowac nad UFOnautami. Bylo to wowczas jak po usmierceniu Jezusa UFOnauci starali sie 
wytepic postepowe idee ktore Jezus zdolal upowszechnic na Ziemi. Sposob ten polega na 
szerzeniu obrony indywidualnej. Znaczy na dokonywania rodzaju niezorganizowanego 

"pospolitego ruszenia". Po prostu coraz wiecej ludzi musi sie przylanczac do wysilkow 
obronnych. Tyle ze kazdy z nich podejmuje i realizuje te wysilki w sposob indywidualny oraz w 
oderwaniu od innych ludzi. W ten sposob UFOnauci nie maja zadnej instytucji do zwalczania, 

zadnych przywodcow do wyniszczania, zadnych oficjalnie zaangazowanych w obrone do 
wyszydzania czy publicznego napietnowania, ani zadnych dzialan obronnych do sabotazowania i 
wypaczania. Na dodatek do tego, takiej obrony indywidualnej nie daje sie im zdefiniowac jako 

obrona. Bedzie ona wszakze nieodroznialna od normalnych zdarzen zyciowych, ani od 
normalnych trendow spolecznych. Podsumowujac, na przekor absolutnej niemoznosci podjecia 
przez ludzkosc obrony instytucjonalnej, wcale nie jestesmy zupelnie bezbronni w naszej 

konfrontacji z UFOnautami. Kazdy bowiem z nas jest w stanie juz obecnie i od zaraz podjac taka 
obrone indywidualna przed UFOnautami. Kazdy wiec z nas moze zaczac walczyc z kosmitami 
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bez czekania az zajma sie tym np. politycy czy armia (ktorzy wszakze w swojej wiekszosci 
znajduja sie pod kontrola tychze UFOnautow). Ponizej zestawilem najwazniejsze srodki i 

sposoby naszej indywidualnej obrony przed UFOnautami, jakie ciagle pozostaja do dyspozycji 
kazdego z nas. 
 

Jednym z kilku metod obrony indywidualnej opisanych na stronie "bandits_pl.htm", jest uzycie 
urzadzen technicznych w celu utrudniania UFOnautom naszych uprowadzen oraz utrudniania im 
dokonywania sabotazy w naszych mieszkaniach. Wiekszosc bowiem niszczycielskich dzialan 

UFOnautow na Ziemi odbywa sie wlasnie w naszych mieszkaniach, szczegolnie zas w naszych 
sypialniach nocami kiedy spimy. Wszakze to wlasnie z naszych sypialni UFOnauci nas 
uprowadzaja w celu obrabowania ze surowcow biologicznych. W sypialniach tez UFOnauci 

czesto nas morduja np. poprzez potraktowanie nas swoja "maszyna do indukowania raka", albo 
poprzez zarazanie nas wirusami jakiejs smiertelnej choroby. Jak zas dotychczas, tylko bardzo 
niewielu z nas utrudnialo UFOnautom takie bandyckie dzialania w naszych domach i sypialniach. 

Tymczasem owo utrudnianie jest dosyc latwe do osiagniecia. Ponadto stanowi ono obrone typu 
pasywnego - tj. taka jaka UFOnautom trudno bedzie zaklasyfikowac jako obrone oraz trudno 

przyjdzie im ja zwalczac. Przykladowo, utrudnianie to mozemy osiagnac na jeden lub nawet 
kilka z nastepujacych sposobow: 
 

1. Uruchamianie jakiejs maszyny indukujacej silne iskry elektryczne w kazdej sytuacji kiedy 
posadzamy ze UFOnauci sa w naszym mieszkaniu. Wszakze, jak to opisane zostalo w 
podrozdziale N4 z tomu 11 monografii [1/4], silne iskry elektryczne generuja rownie silny tzw. 

"halas telepatyczny". Z kolei ow halas telepatyczny blokuje telepatyczny system komunikacyjny 
UFOnautow. W rezultacie, kiedy wlaczamy jakies urzadzenie generujace silne iskry elektryczne, 
UFOnauci traca moznosc porozumiewania sie ze soba. Nie sa wiec w stanie niczego osiagnac. 

Musza czasowo opuscic nasze mieszkanie i odczekac az wylaczymy nasze urzadzenie generujace 
iskry. Z kolei nasze bawienie sie takim urzadzeniem nie stanowi zadnego przestepstwa. 
Kazdemu wolno go dokonywac. Takze maszyny jakie mozemy do tego celu uzywac daje sie 

kupic bez trudu. Moze wszakze to byc maszyna Winshursta, generator Van Der Graaffa, czy 
nawet cewka Tesli, jakie bez trudu nabedziemy w przedsiebiorstwach zaopatrujacych szkoly. 
Moze to tez byc ktores z owych domowych urzadzen ozdobnych z iskrami w kloszu, jakie 

czasami sprzedaja w sklepach radiowych. Mozemy tez sami sobie cos takiego zbudowac, 
uzywajac np. cewki i swiecy zaplonowej do samochodu oraz dzwonka elektrycznego lub obwodu 

drgajacego. 
 
2. Zainstalowanie w naszej sypialni kamery wideo na promieniowanie podczerwone. Kamery 

takie sa obecnie do nabycia w sklepach. Umozliwiaja nam one spowolnione nagrywanie 
wszystkiego co dzieje sie w naszej sypialni nocami kiedy spimy. Z kolei fakt ze kamery te 
dzialaja na promieniowanie podczerwone, umozliwia nagrywanie UFOnautow nawet jesli 

dzialaja oni w sypialni w niewidzialnym dla ludzkich oczu tzw. stanie telekinetycznego 
migotania. Taka kamera ogromnie wiec utrudnia UFOnautom dzialalnosc w naszej sypialni. 
 

3. Zainstalowanie w naszej sypialni wykrywaczy UFO. Istnieja setki najrozniejszych rodzajow 
wykrywaczy UFO. Najprostrze z nich daje sie nabyc w niemal kazdym sklepie radiowym. Sa nimi 
bowiem niemal wszystkie radio-budziki z LCD wyswietlaczem godziny, jakie zasilane sa z sieci 

poprzez transformator oraz jakich wskazania zaczynaja migac kiedy doplyw pradu z sieci 
zostanie przerwany. Przybycie zas UFO do sypialni wlasnie czesto przerywa doplyw pradu. 
Dlatego owe radio-budziki nie tylko wskazuja ze UFOnauci przybyli, ale takze zapisuja o ktorej 

dokladnie godzinie. Sporo odmiennych rodzajow wykrywaczy UFO opisanych zostalo w 
podrozdziale U3.8 z tomu 15 monografii [1/4]. 
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4. Zainstalowanie termowizji w naszej sypialni. Termowizja pokazuje obecnosc UFOnautow 

nawet kiedy ukrywaja sie przed nami w "stanie telekinetycznego migotania". Aczkolwiek jest 
ona droga, jej uzycie zapobiega niepostrzezonemu przybyciu UFOnautow do naszej sypialni. 
(Oczywiscie zapobiega jedynie do czasu kiedy UFOnauci naucza sie wylaczac nasza kamere 

termowizyjna na czasokres swego przebywania w naszej sypialni.) 
 
Pechowo dla nas UFOnauci sa istotami bardzo inteligentnymi. Cokolwiek bysmy wiec przeciwko 

nim nie uzyli, oni szybko naucza sie to wylaczac, neutralizowac, albo tez obchodzic naokolo. 
Jednak mimo wszystko bedzie to udtrudnialo im dzialanie. Wszakze za kazdym razem kiedy 
zechca nas uprowadzic, skrzywdzic, czy obrabowac, najpierw beda musieli zneutralizowac te 

nasze srodki obrony. To zas bedzie zjadalo ich czas oraz angazowalo coraz wieksze ich sily. 
Ponadto, od czasu do czasu pozwoli nam ich przylapac na "goracym uczynku". Wszakze 
UFOnauci sa dalecy od doskonalosci i nieodwolalnie z czasem popelnia oni najrozniejsze bledy w 

owym wylaczaniu, neutralizowaniu, czy obchodzeniu naokolo tych naszych przeszkod. 
 

Dalsze metody obrony indywidualnej przed UFOnautami opisane zostaly w czesci G strony 
internetowej "bandits_pl.htm" (aktualizacja z dnia 8/10/06). Strona ta powinna byc dostepna 
m.in. pod nastepujacymi adresami: 

http://energia.sl.pl/bandits_pl.htm 
http://jan-pajak.com/bandits_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/bandits_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/bandits_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/bandits_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/bandits_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/bandits_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Kumotrzy UFOnauci. Z szeregu przypadkow ktore znam a ktore opisalem w I4.1.1 z [1/4] 

doskonale mi wiadomo ze wszystko co nabroicie w razie potrzeby jestescie w stanie odwrocic. 
Macie wszakze wehikuly czasu. Niniejszym rzucam wam wiec kumotrzy wyzwanie abyscie 

odwrocili wasze zamordowanie Teecee. Jesli podejmiecie owo wyzwanie i pewnego dnia znajde 
Teecee spiacego w swoim zwyklym miejscu, wowczas nie bede zadawal zadnych pytan ani 
rozglaszal wyniku po swiecie. Ponadto ponownie odtworze ten blog na wasze kumotrzy 

komentarze i zaprzestane deletowania waszych wpisow bez wzgledu na to jak szkodliwe i 
niecenzuralne by one nie byly. Nie wspominajac juz o tym, ze po odwroceniu smierci Teecee 
naturalnie zaprzestane wysylania do was karmy ze wszelkie cierpienia i problemy jakie jego 

smiercia wywolaliscie. 
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WPIS numer #89 
Blogi: totalizm.blox.pl/html/, totalizm.wordpress.com 

Daty opublikowania: 2006/10/1, 2006/10/11 
Tekst rozwijany w: bandits_pl.htm 
 

#89: Bandyci z UFO znalezli moje slabe miejsce - zamordowali mi ukochanego Teecee 
 
Motto: "Teecee - byles taki niewielki, jednak dla mnie byles jak caly swiat." 

 
Ci czytelnicy ktorzy interesuja sie moimi losami, wiedza zapewne ze od dnia 23 wrzesnia 2005 
roku jestem bezrobotnym. Z uwagi tez na moje uparte demaskowanie sekretnej okupacji Ziemi 

przez UFOnautow, UFOnauci ci uzyli swojej maszyny organizacyjnej oraz wplywow abym nie 
znalazl juz nastepnej pracy. Zreszta nawet i bez nich, znalezienie pracy byloby bardzo trudne. 
Wszakze w dzisiejszych czasach niemal nikt nie chce juz zatrudniac osobe po 60-tce. Nie 

wspominajac juz o fakcie, ze ja nie tylko poszukuje zrodla zarobku i utrzymania, ale rowniez 
specjalnego rodzaju pracy w ktorej moglbym prowadzic prace badawczo-rozwojowe nad 

ktoryms z urzadzen mojego wynalazku, przykladowo nad ogniwem telekinetycznym albo nad 
komora oscylacyjna.  
 

Poniewaz nie mam pracy, a takze poniewaz odmowiono mi zasilku dla bezrobotnych - za 
pobieranie ktorego moglbym byc powolywany do wykonywania jakichs prac dla miasta, gro 
swego czasu spedzam w domu przy komputerze, pracujac nad udokonalaniem owych licznych 

stron internetowych jakie autoryzuje. W domu zas przez wiekszosc czasu moim jedynym 
towarzyszem byl kot zwany "Teecee". Teecee byl wspanialym kotem, wigornym i pelnym zycia. 
Wszakze w chwili smierci mial niecale 8 lat, byl wiec w swoim najlepszym wieku. Byl on duzy, 

wazyl przecietnie 8.6 kilograma. Byl takze bardzo piekny o puszystym, miekkim, oraz ogromnie 
przyjemnym w dotyku futrze. Czasami nazywalem go "Teecee Golden Eye" bo mial takie piekne 
zlote oczy. Innym razem nazywalem go "Tiger-Tiger" bo wygladal jak maly tygrys. Poniewaz byl 

on moim glownym towarzyszem przez wiekszosc dnia, zzylismy sie ogromnie. Wszystko co 
wypadalo mi czynic, zawsze czynilismy razem - ja i on. On zawsze tez maszerowal ze mna ufnie 
u mojego boku, bardziej jak pies niz jak kot, z ogonem dumnie wyprostowanym prosto w gore. 

Wiedzial ze jest ogromnie kochany i odwzajemnial ta milosc. Bezgranicznie tez ufal ze jest 
bezpieczny w mojej obecnosci i pod moja opieka - przepraszam Cie Teecee, ze zawiodlem 

Twoje zaufanie i nie zdolalem Cie jednak uchronic przed zemsta zezwierzeconych UFOnautow. 
Naweet kiedy pracowalem przy moim komputerze, lubial czasami usiasc na moich kolanach i z 
zainteresowaniem poprzygladac sie ekranowi. Jako ze czesto z nim "rozmawialem", wyrobil w 

sobie zrozumienie dla wielu slow i reagowal we sposob wlasciwy dla ich znaczenia. Faktycznie 
to ocenialem, ze z uwagi na jego niemal ludzkie traktowanie jakie otrzymywal, osiagnal on i 
wykazywal inteligencje kilkuletniego dziecka. 

 
Zdjecie mojego ukochanego Teecee pokazuje na "Fot. #A1" ze strony internetowej o nazwie 
"bandits_pl.htm". Jesli ktos tam zajrzy aby je ogladnac, proponuje zwrocic w nim uwage na 

koncowki uszow Teecee poupalane jakims poteznym promieniowaniem. Jak z owego zdjecia 
czytelnik odnotuje, nawet na jeden dzien przed swoja smiercia Teecee wygladal dumnie i 
pieknie, zas jego rysy byly pelne wyrazu odwzajemnianej milosci. Strona "bandits_pl.htm", ze 

zdjeciem Teecee, a takze z opisem wiedzy poznawczej na temat dzialania "maszyny UFOnautow 
do indukowania raka" jaka jego smierc nam wniosla, powinna byc dostepna pod nastepujacymi 
adresami: 

http://energia.sl.pl/bandits_pl.htm 
http://jan-pajak.com/bandits_pl.htm 
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http://members.fortunecity.com/timevehicle/bandits_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/bandits_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/bandits_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/bandits_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/bandits_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/bandits_pl.htm 
 
Zapowiedz ze cos sie swieci uzyskalem z komentarzy do niniejszego bloga. Wszakze blog ow 

otwarlem aby istnial jakis kanal dialogu i porozumienia z okupujacymi ziemie UFOnautami. Jak 
tez sie okazalo, wiekszosc komentarzy do niego faktycznie wpisywana byla przez UFOnautow. 
Niestety, od jakiegos czasu UFOnauci ci zaczeli wykorzystywac ow blog glownie jaki forum coraz 

bardziej niecenzuralnych napasci na moja osobe oraz na totalizm. Poczatkowo deletowalem owe 
niecenzuralne wypowiedzi. Z czasem jednak bylo ich az tak duzo, zas ich jezyk az tak obrazliwy 
i wulgarny, ze w dniu 13 wrzesnia 2006 roku zmuszony zostalem aby zamknac dalsze 

komentowanie owego bloga. Tuz przed zamknieciem owych komentarzy, trzech UFOnautow 
wpisalo pod owym blogiem dosyc wymowny komentarz. Dokladnych slow teraz juz nie 

pamietam, wszakze komentarze te wydeletowalem. Jednak wyrazalo to cos wzdluz linii, ze to 
juz rok minal jak spowodowali wyrzucenie mnie z pracy, oraz ze chociaz nie otrzymuje zadnego 
zasilku dla bezrobotnych jakos nadal nie kwicze z braku srodkow do zycia. Trzeba wiec mnie 

"zalatwic" finansowo na jakis inny sposob. 
 
Czytajac owe komentarze nie mialem jeszcze pojecia, ze w celu owego finansowego 

"zalatwienia" mnie, UFOnauci uzyja najbardziej zezwierzecony i barbarzynski sposob jaki tylko 
daje sie komus wymyslic. Mianowicie ze zamorduja mi Teecee - mojego czworonoznego 
towarzysza i sloneczko moich dni. Wszakze bedac wyznawca totalizmu, ktory w mysl owej 

filozofii stara sie kochac i rozumiec nawet swoich wrogow i przesladowcow, w glowie mi nie 
moze sie pomiescic, ze aby zemscic sie na kims, UFOnauci moga faktycznie skrzywdzic kogos 
zupelnie innego niz bezposredni adresat ich zemsty. Wprawdzie podczas profesury na Cyprze 

poznalem tureckie przyslowie "jesli nie mozesz zbic sasiada - zbij jeg osla". Jednak idee 
przewodnia tego przyslowia uwazalem za odpowiednia tylko dla zdziczalych nomadow z pustyni, 
jednak nie nie dla reprezentantow cywilizacji liczacej juz ponad 500 milionow lat, na dodatek 

bedacymi najblizszymi krewniakami ludzkosci. 
 

Trzeba tu przyznac, ze zanim UFOnauci kogos zaczynaja niszczyc, przedtem doskonale 
wybieraja obiekt ataku. Moim zdaniem wybrali Teecee do zamordowania az z kilku powodow. 
Najwazniejszym z nich zapewne bylo, ze wiedzieli o mojej milosci do tego kota. Mordujac go 

osiagali wiec za jednym zamachem az dwa cele, mianowicie rujnowali mnie finansowo, a 
ponadto niszczyli mnie emocjonalnie. Drugim rowniez istotnym powodem zapewne bylo, ze oczy 
Teecee zawsze wykrywaly obecnosc UFOnautow w mieszkaniu i robily sie czarne ze strachu. 

Kiedykolwiek wiec Teecee patrzyl w przerazeniu na jakies miejsce w mieszkaniu, wiedzialem ze 
to tam ukrywaja sie UFOnauci w owym niewidzialnym dla ludzkich oczu "stanie telekinetycznego 
migotania".  

 
W niedziele 17 wrzesnia 2006 roku, wieczorem przed pojsciem spac bawilem sie jak zwykle z 
Teecee. Jak zawsze tez byl on wowczas pelen zycia, zabawy i zywiolowosci. Nie wiedzialem ze 

jest to ostatni raz jak go takim widze. Owego wieczora nie wiedzialem bowiem jeszcze, ze 
UFOnauci w swoich poskrecanych przewrotnie umyslach wlasnie wydedukowali, ze skoro tak 
bardzo kocham tego kota, nie beda zalowal swoich skapych funduszy na jego ratowanie kiedy 

mi go "zalatwia". Stad "zalatwiajac" Teecee zalatwiali tez mnie zarowno emocjonalnie jak i 
finansowo. Wszakze chory Teecee dla mnie oznaczal katusze martwienia sie o jego zdrowie oraz 
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duze wydatki na weterynarzy - którzy w Nowej Zelandii kosztuja drogo. W poniedzialek rano, 
dnia 18 wrzesnia 2006 roku, kiedy wstalem z lozka, przezylem rozbijajace mnie w proch 

uderzenie. Ukochany Teecee lezal niemal bez zycia. Z ogromna trudnoscia ledwie mogl 
oddychac. Przygladajac sie mu z uwaga, odnotowalem ze koncowki jego siersci na grzbiecie 
klatki piersiowej wygladaly pozwijane tak jak wlosy ktore ktos przypalil goracym plomieniem. 

Faktycznie to Teecee wygladal jakby ktos uderzyl w jego klatke piersiowa od gory krotkim 
podmuchem goracego plomienia. Od razu bylo wiec oczywiste, ze to UFOnauci cos mu 
wyrzadzili. Wszakze owej nocy Teecee nie opuscil mieszkania ani na chwile. Nie bylo zas 

zadnego plomienia w samym mieszkaniu. Weterynasz po przeswietleniu odkryl, ze niemal cale 
jego malenkie plucka zalane sa plynem. Zmuszony byl wiec odpompowac ten plyn przez gruba 
igle wbita mu w klatke piersiowa (tj. "aspirate" go). Po odpompowaniu plynu z pluc, Teecee 

mogl oddychac nieco latwiej. Aby jednak sie przekonac dlaczego ow plyn pojawil sie w plucach 
Teecee, weterynarz wykonal skan ultradzwiekowy. Skan wykazal, ze Teecee ma w plucach 
obszar jakiejs dziwnej zmiany. Pobrane probki tkanki z tego zmienionego pluca wyslane zostaly 

do laboratrium. Badania wykazaly rodzaj jakiejs nieznanej medykom wczesniej tkanki rakowej. 
Tkanka ta miala wszelkie cechy raka zlosliwego. Jednak nie dala sie zakwalifikowac do zadnego 

znanego tym weterynarzom rodzaju raka. Jej niezwykla cecha bylo takze, ze pierwotnie pojawila 
sie ona na plucach Teecee, podczas gdy wiadomo, ze pluca typowo atakowane sa rakiem 
wtornym, podczas gdy rak pierwotny usadawia sie gdzies indziej. 

 
W miedzyczasie ja publikowalem swoj wpis numer #88 (ponizej) na niniejszym blogu totalizmu. 
Z kolei blog ten zamierzony byl wlasnie jako kanal komunikacji z UFOnautami. W owym zas 

czasie bylo juz jasne ze owa zmiana w tkance plucnej Teecee z cala pewnoscia spowodowana 
zostala przez UFOnautow - zapewne z uzyciem owej ich slynnej "maszyny do wywolywania 
raka" ktora UFOnauci strasza niektorych ludzi na pokladach swych wehikulow. Korzystajac wiec 

z okazji wpisu #88 zaapelowalem do UFOnautow aby zadowolili sie ruina finansowa jaka u mnie 
juz spowodowali owym atakiem na Teecee, oraz aby wyleczyli Teecee od niechybnej smierci. 
UFOnauci jednak nic nie uczynili. Najwyrazniej ich zezwierzeconym i pozbawionym czlowieczych 

odruchow naturom sprawilo tylko przyjemnosc, ze zamordowaniem Teecee moga mi sprawic az 
taki bol. Stan Teecee nadal wiec raptownie sie pogarszal. Wykazywal on objawy jakie ludzie 
znaja z ogromnie intensywnej choroby popromiennej. Co 3 dni pluca Teecee zapelnialy sie tez 

ponownie plynem, zas moj biedny kot zaczynal sie dusic i musial ponownie przechodzic bolesny 
proces "aspirate" aby mogl jakos oddychac. Po trzeciej z kolei "aspirate", kiedy losy Teecee 

zaczely wygladac beznadziejnie, biedny kot musial zostac poddany otwarciu klatki piersiowej 
aby weterynarze mogli zobaczyc czy nie uda sie usunac owego obszaru nowotworowego, zas po 
jego usunieciu, czy z pomoca terapii chemicznej nie uda sie tez jakos usunac powodow owego 

zalewania jego pluc. Niestety, po otwarciu jego klatki piersiowej okazalo sie, ze cala 
powierzchnia jego pluc pokryta jest setkami drobniutkich, o milimetrowej wielkosci, plam od 
wlasnie inicjujacych sie kolejnych zarodkow owego raka. Aby zaoszczedzic mu cierpien, biedny 

Teecee musial zostac poddany wiecznemu uspieniu bez budzenia go juz z owej narkozy 
operacyjnej. Byl wiec juz niezywy w zaledwie 10 dni po tym jak UFOnauci uzyli na nim swojej 
"maszyny do indukowania raka". Dla mnie smierc Teecee byla tragedia jakiej nawet nie potrafie 

tutaj opisac. Moje serce rozpadlo sie na male kawalki. Swego uczucia zalu, bolu, straty, oraz 
zaloby nie jestem w stanie nawet wyrazic slowami. Caly tez moj swiat jakby sie zawalil. Nawet 
do chwili obecnej nie zdolalem sie z tego otrzasnac. Kiedykolwiek cos mi go przypomni, a 

przypomina mi go praktycznie wszystko, nie potrafie sie powstrzymac przed rozplakaniem sie 
jak dziecko. Wszakze Teecee byl moim czworonoznym towarzyszem we wszystkim co czynilem, 
obiektem mojej ogromnej milosci, a takze przyjacielem ktory wiernie obstawal u mojego boku 

kiedy niemal caly swiat wygladal jakby mnie opuscil w biedzie. Od chwili jego smierci caly moj 
swiat wyglada juz zupelnie odmiennie niz kiedys. 
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Odczuwajac ten niewypowiedziany bol i zalobe po stracie ukochanego Teecee, jeszcze bardziej 

niz dawniej odczuwam solidarnosc i wspolczucie dla wszystkich tych milionow innych ludzi na 
Ziemi ktorzy stracili lub straca kogos im bliskiego. Nie ma wszakze znaczenia kim jest 
odczuwajacy zalobe, ani gdzie mieszka, czy jaka religie wyznaje. Jesli bowiem ktos taki kochal 

jak czlowiek, w momencie straty tego kogos ukochanego bedzie rowniez cierpial jak czlowiek. 
Milosc i uczuciowe cierpienie przynaleza do owych atrybutow czlowieczenstwa, ktore odczuwane 
sa przez niemal wszystkich ludzi. Tylko UFOnauci sa ich juz pozbawieni. Nie bawmy sie wiec w 

zezwierzecenie UFOnautow, a pozostanmy ludzmi i nie wysylajmy naszych zolnierzy do innych 
krajow aby tam zabijali. Wszakze kazdy kogo oni zabija pozostawi innych ktorzy go kochali i 
ktorzy beda cierpiec w sposob z jakiego zabijajacy zwykle nawet nie zdaje sobie sprawy. 

 
Z zaszczytem przyznaje sie tutaj ze Teecee okazal sie wielkim nauczycielem. Uczyl rzadka w 
dzisiejszych czasach metoda dawania osobistego przykladu. I to zarowno w swoim krotkim 

zyciu, jak i w chwili swojej smierci. Nauczyl mnie bowiem aby okazywac wszystkim naokolo tak 
wiele milosci jak tylko jestesmy w stanie ze siebie wykrzesac. Wszakze sens naszego zycia i 

sens czlowieczenstwa polega na kochaniu wszystkiego co nas otacza. Zaprzestajmy wiec wojen 
i walki - jest wystarczajaco duzo miejsca zarowno na Ziemi jak i w pustym kosmosie dla nas 
wszystkich. Otworzmy nasze serca do wszystkiego co zyje, tak jak otwieral je moj maly 

czworonozny przyjaciel z ogromnym serduszkiem calym przepelnionym miloscia. Jego filozofia 
zyciowa w sprawach milosci byla bardzo prosta - jesli kogos kochasz pokaz mu to teraz i 
natychmiast, nie odkladaj tego na pozniej. Ciesz sie tez kazda chwilka jaka spedzasz z tym kogo 

kochasz. Drugiej rzeczy jakiej Teecee tez mnie nauczyl na przykladzie swojej smierci, to abysmy 
cenili zycie i byli swiadomi jego kruchosci. Wszakze moze minac nie wiecej niz 10 dni od chwili 
gdy czyjas szatanskosc nas dosiegnie, az do czasu gdy nas juz nie bedzie wsrod zyjacych. 

Cieszmy sie wiec z kazdej chwili jaka los nam dal przezyc, oraz doceniajmy kazdy promyk slonca 
jaki nas w zyciu dosiega. Uczynmy tez najlepszy uzytek z czasu jaki mamy, tak aby potem nie 
zalowac kiedy nasz czas dobiegnie juz do konca. 

 
Jedna z nawazniejszych informacji poznawczych jakie smierc Teecee nam wszystkim przyniosla, 
to ze jego cierpienia daly nam moznosc dokladnego zaobserwowania jakie sa skutki zadzialania 

owej "maszyny do wywolywania raka" uzywanej przez szatanskich UFOnautow. Wszakze 
maszyna ta moze zostac uzyta przez UFOnautow na kazdym z nas. Dobrze wiec wiedziec jak 

ona dziala i czego wygladac po jej uzyciu na kims. I tak przykladowo dzieki Teecee wiadomo 
nam juz, ze jesli maszyna ta wlaczona jest na duza moc, ma ona zdolnosc do upalania 
koncowek siersci i wlosow, a takze upalania wszystkiego co cienkie i co odstaje od rownej 

powierzchni - jako przyklad patrz upalenia koncowek uszu Teccee widoczne w/w na zdjeciu 
"Fot. #A1". Upalenia te wyraznie widac wzrokowo. Oczywiscie o maszynie tej wiadomo nam juz 
takze i wiele wiecej - co opisalem na w/w stronie "bandits_pl.htm". 

 
Dalsze wartosci poznawcze jakie wyniknely ze smierci ukochangeo Teecee opisane sa na w/w 
stronie "bandits_pl.htm". 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #88 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/9/30 
Tekst rozwijany w: evidence_pl.htm 
 

#88: Rozbicie lustra ktore odzwierciedla wyglad - a rozwiazanie problemu czyjejs szkaradnosci 
 
Motto: "Czy dentyste powinno sie nienawidziec z uwagi na bol jaki nam zadaje, czy tez go 

powazac i tolerowac z uwagi na cierpienia jakich jego dzialania nam zaoszczedza?" 
 
Wszystko dokladnie zgadzalo sie z klasycznym ladowaniem czteropednikowego UFO. Okolo 

godziny 3 po poludniu, we wtorek dnia 12 wrzesnia 2006 roku, niemal cala Wyspa Poludniowa 
Nowej Zelandii zostala wstrzasnieta nieslychanym hukiem sonicznego bangu jakiegos obiektu 
przechodzacego bariere dzwieku. Bang ten byl az tak potezny, ze budynki w polowie Nowej 

Zelandii sie zatrzesly, zas ludzie w panice powyskakiwali z domow sadzac ze zaczelo sie jedno z 
owych niebezpicznych trzesien Ziemi z jakich Nowa Zelandia slynie. Ci zas co byli juz na 

zewnatrz z szokiem odnotowali lsniacy srebrzyscie obiekt jaki przecinal niebo zdazajac do Ziemi 
po linii prostej nachylonej pod katem okolo 30 stopni. Obiekt ten mial srebrzysta, metaliczna 
powierzchnie, otoczony byl jednak wirujacym czerwonym jarzeniem. Ponadto zdazal on w linii 

prostej do ziemi, niemal dokladnie od polnocy ku poludniu, czyli w kierunku w jakim nigdy nie 
przylatuja meteoryty. (Z uwagi wszakze na plaski ksztalt naszego ukladu slonecznego, 
praktycznie wszystkie meteoryty lecace prostoliniowo, na szerokosciach geograficznych Nowej 

Zelandii (a takze Polski) przybywaja juz na Ziemie tylko albo od wschodu, albo od gory, albo tez 
od zachodu - nigdy jednak nie od polnocy ani od poludnia.) W sumie byl wiec to klasyczny 
przylot i ladowanie czteropednikowego wehikulu UFO. Jak obserwatorzy to odnotowali, po 

przelocie przez odleglosc okolo 1000 kilometrow na oczach niezliczonych widzow, obiekt ten 
osiagnal ziemie gdzies w okolicach nowozelandzkiej miejscowosci Hinds. Znalezli sie bowiem 
rowniez obserwatorzy ktorzy widzieli go jak ciagle sie jarzyl juz na powierzchni ziemi.  

 
Jakies 15 lat temu, takie wlasnie ladowania czteropednikowych UFO z sonicznym bangiem byly 
dosc dobrze znane w Nowej Zelandii. UFO tego typu relatywnie czesto ladowaly bowiem 

wowczas w okolicach Dunedin. W miejscowej prasie opisywane tez one wtedy byly jako 
dokladnie to czym faktycznie byly - znaczy jako ladowania wehikulow UFO. Jednak od czasow, 

kiedy ludzie ciagle nazywali jeszcze rzeczy po imieniu, minelo juz ponad 15 lat. Teraz czasy sa 
inne. Ludzie nie maja juz odwagi nazywac rzeczy po imieniu. Dlatego na przekor ze owo 
ladowanie czteropednikowego UFO z wtorku 12 wrzesnia 2006 roku stalo sie tak slawne, ze 

przez dwa kolejne dni raportowano je praktycznie w kazdym nowozelandzkim dzienniku 
telewizyjnym oraz opisywano w praktycznie kazdej nowozelandzkiej gazecie, ja nigdzie nie 
natknalem sie aby ktos obiekt ten nazwal "wehikulem UFO" - na przekor ze celowo 

poszukiwalem takiego jego nazwania. Za to w telewizji pojawil sie az caly szereg znakomitych 
naukowcow nowozelandzkich, ktorzy nawet bez jednego mrugniecia okiem klamali sluchajacym 
ich ludziskom ze byl to meteoryt, przescigiwali sie tez w wymyslaniu powodow dlaczego na 

przekor tak glosnego huku oraz sprawiania wrazenia az tak duzych rozmiarow, faktycznie byl on 
nawet mniejszy od pilki do rugby, a takze spekulowali dlaczego odlamki z tego meteorytu nigdy 
nie beda mogly byc znalezione. Ja wysluchiwalem tych bajeczek renomowanych naukowcow z 

coraz wiekszym szokiem. Wszakze z materialu faktologicznego bylo jasne jak slonce ze ow  
obiekt byl czteropednikowym UFO, a nie zadnym meteorytem. Jednak nikt w calej Nowej 
Zelandii nie mial odwagi publicznie wypowiedziec slowa "UFO" w odniesieniu do tego obiektu. 

 
Sensacja i slawa jakie obiekt ten wzbudzil w Nowej Zelandii spowodowaly, ze wszyscy rolnicy w 
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okolicach miejsca jego ladowania wyruszyli na poszukiwania "szczatkow tego meteorytu". 
Pechowo jednak dla owych luminarzy nauki ktorzy twierdzili ze byl to meteoryt, faktycznie tez 

jedna rolniczka z nowozelandzkiej miejscowosci "Dunsandel" z South Canterbury znalezla na 
swoim pastwisku dokladne miejsce w ktorym obiekt ten wyladowal. Aby bylo smieszniej, w 
miejscu tym od owego UFO odlamal sie spory kawal substancji ktora formuje sie wylacznie na 

powierzchniach wehikułow UFO, a ktora ja nazywam "weglem warstwowym". (Substancja ta 
opisana jest dokladniej w podrozdziale O5.4 z tomu 12 monografii [1/4]. Jest ona lekka jak 
wegiel drzewny, jest krucha jak wegiel drzewny, oraz ma konsystencje wegla drzewnego. Juz 

na pierwszy rzut oka jest wiec oczywiste, ze samoistnie nie mogla ona spasc z kosmosu - 
aczkolwiek czesto spada wlasnie z kosmosu przyklejona do powloki UFO. Z kolei jej sklad i 
cechy sa tak niezwykle, ze bez trudu wiadomo iz nie powstala ona rowniez na Ziemi - aby 

zobaczyc jej zdjecie ogladnij sobie strone internetowa wskazywana ponizej.) Substancja ta jest 
najbardziej oczywistem dowodem ladowania UFO jaki tylko moze istniec. Ponownie jednak kilku 
luminarzy nauki zaczelo spekulowac publicznie w telewizji nowozelandzkiej, oraz w prasie, o 

mozliwym kosmicznym pochodzeniu owej substancji. W koncu doszli do wniosku ze jest to 
"space junk" - bez wyjasnienia jednak czym wlasciwie jest ow "spacer junk" ani w jaki sposob 

zostal on uformowany. 
 
Mi doskonale sa znane zarowno zjawiska towarzyszace ladowaniu czteropednikowych UFO, jak i 

formowaniu owego wegla warstwowego. Wszakze o sonicznym bangu oraz o innych zjawiskach 
towarzyszacych ladowaniom (oraz ulatywaniu w kosmos) czteropednikowych UFO wiem juz od 
czasow kiedy w dniu 10 maja 1978 roku takie wlasnie UFO wyladowalo w Polsce kolo malej 

wioski Emilcin z okolic Opola Lubelskiego, aby dokonac slynnego wowczas na cala Polske 
uprowadzenia rolnika s.p. Jana Wolskiego. W pozniejszych czasach badalem przypadki czestych 
ladowan takich samych czteropednikowych UFO w okolicach nowozelandzkiego miasta Dunedin. 

Otwarte klamstwa nowozelandzkich luminarzy nauki ze w dniu 12 wrzesnia 2006 roku opadl 
tam spory meteoryt nie byly wiec w stanie wywolac u mnie zamierzonych watpliwosci. Wiele 
razy w zyciu badalem tez wegiel warstwowy. Stad twierdzenia rownie pozbawionych realizmu 

naukowcow Nowej Zelandii ze owa substancja byla "space junk", tez nie mialy szansy aby mnie 
przekonac. 
 

* * * 
 

Aby wiec jakos zaradzic zlu jakie takie otwarte oklamywanie ludnosci Nowej Zelandii 
powodowalo, postanowilem przygotowac strone internetowa w ktorej wyjasnilem dokladnie co 
faktycznie spodlo w owym pamietnym dniu z nieba na farmy rolnikow Nowej Zelandii. Strona ta 

nosi nazwe "evidence_pl.htm". Jest ona juz zainstalowana na serwerach totalizmu, zas 
czytelnicy moga ja znalezc pod nastepujacymi adresami: 
http://energia.sl.pl/evidence_pl.htm 

http://jan-pajak.com/evidence_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/evidence_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/evidence_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/evidence_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/evidence_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evidence_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/evidence_pl.htm 
 
Przypadek owego ladowania czteropednikowego UFO zaczyna nastrajac mnie pesymistycznie. 

Jak bowiem sie okazuje, UFOnauci maszeruja w swojej skrytej okupacji ziemi od jednego 
sukcesu do drugiego. Coraz mniej tez juz widoczna sie staje nadzieja na zakonczenie ich 
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sekretnego zniewalania Ziemi i ludzkosci. W chwili obecnej UFOnauci zdolali juz spowodowac, 
ze ludzie na stanowiskach odpowiedzialnosci panicznie boja sie uzyc slowa UFO - i to nawet jesli 

na ziemie zlatuje cos z nieba, co nawet dla slepego wyglada jak wehikul UFO. W taki wiec oto 
sposob my ludzie stajemy sie coraz podobniejsi do owych UFOnautow. Wszakze dokladnie tak 
somo jak oni, my tez boimy sie juz wypowiadac slowa prawdy. Podobnie tez jak spoleczenstwo 

UFOnautow na ich wlasnej planecie, my tez nawzajem czynimy sobie zycie tak trudne i tak 
pelne cierpienia, ze Ziemia juz obecnie zasluguje na miano "piekla" - tj. na nazwe za pomoca 
ktorej nasi przodkowie opisywali kiedys planete UFOnautow. W taki oto sposob UFOnauci zdolali 

poszerzyc rowniez i na Ziemie pieklo jakie wczesniej utworzyli na swojej wlasnej planecie. Teraz 
zas pomalu przeksztalcaja niektorych ludzi na swoj wlasny wzor i podobienstwo - tak aby ludzie 
rowniez stali sie podobnie zli jak owe diably z UFO.  

 
Co mnie jednak najbardziej intryguje, to kto ciagle pozostanie UFOnautom do zwalczania kiedy 
juz szatanskosc i zlo zapanuja na wszystkich planetach bedacych w mocy owych UFOnautow. Z 

braku zewnetrznych przeciwnikow z nudow zapewne UFOnauci zaczna wowczas obracac sie 
przeciwko samym sobie - tak jak juz teraz na ziemi czynia to ci ludzie ktorych UFOnauci zdolali 

calkowicie przekabacic na swoja agresywna religie i filozofie. Wyrazajac to innymi slowami, 
calkowite zniewolenie ludzkosci dla UFOnautow okaze sie rowniez dodatkowym zniewoleniem 
samych siebie. Nawet wiec patrzac na to z punktu widzenia niewolnika wyniszczanego i 

zwalczanego przez owych UFOnautow, dla mnie staje sie coraz oczywistrze, ze faktycznie to 
jedyna nadzieja na lepsze jutro dla UFOnautow lezalaby w sytuacji gdyby jednak mimo 
wszystko wcale nie udalo im sie zniewolic naszej planety. Wszakze ich obecne sukcesy w 

zniewalniu ludzi sa dla nich jednoczesnie ich wlasnymi kleskami. Na przekor wiec ze UFOnauci 
uwazaja totalizm i mnie samego za swojego najwiekszego wroga, oraz na przekor ze 
komentarze do tego bloga musialy zostac zamkniete z powodu ich nieustannych atakow, 

faktycznie moja osoba i owa filozofia sa ich jedynymi sprzymierzencami jakich ciagle maja. Dla 
UFOnautow, a takze dla moralnie upadlych ludzi, totalizm i moje dzialania daja sie bowiem 
porownac do wysilkow dentysty - znaczy potrafia nieco zabolec kiedy zadzialaja, jednak w 

praktyce tylko pomagaja. 
 
My ludzie mamy to do siebie, ze nasze poglady i system wartosci bez przerwy podlegaja 

ewolucji. Nie daje sie tego jednak powiedzic o UFOnautach. Jako maly chlopiec czytalem kiedys 
bajki o zlych "UFOnautkach" ktore zyly tysiace lat temi i ktore wpadaly zlosc na lustra ze te 

wiernie pokazuja ich szkaradnosc. (Oczywiscie, w czasach mojej mlodosci nie znano pojecia 
"UFOnautki", w bajkach wiec nazywano je "zlymi czarownicami".) Jak tez sie okazuje dzisiejsi 
UFOnauci czynia dokladnie tak samo. Po tysiacach lat wcale sie nie zmienili. Jesli bowiem 

dobrze sie zastanowic, w dzisiejszych czasach takim wlasnie lustrem, ktore ukazuje prawdziwy 
wyglad UFOnautow, jest totalizm. Przed przyjsciem totalizmu UFOnauci wmawiali wszakze 
zarowno sobie jak i wszystkim ludziom, jak wspanialymi istotami oni sa. W rezultacie tego 

wmawiania sami zreszta uwierzyli w swoja wlasna propagande. Totalizm jednak pokazal 
wszystkim ich prawdziwa szkaradnosc. Coz wiec UFOnauci mu za to czynia. Ano, tak samo jak 
owe "zle czarownice" tysiace lat temu, dzisiaj UFOnauci rowniez staraja sie rozbic lustro ktore 

odzwierciedla ich prawdziwy wyglad. Znaczy wyniszczaja i sabotazuja totalizm, a takze na 
tysiace ukrytych sposobow przesladuja moja osobe. Pytanie ktore jednak moim zdaniem 
powinni sobie raczej zadawac, to czy po tym jak rozbija lustro ktore pokazuje ich prawdziwy 

wyglad, problem ich szkaradnosci zostanie naprawde rozwiazany. Znaczy, czy po tym jak 
UFOnauci calkowicie juz wytepia totalizm na Ziemi, oraz jak zdolaja zupelnie mnie zniszczyc, to 
czy cokolwiek to zmieni w fakcie ze ciagle pozostana najpodlejszymi, najbardziej niemoralnymi, 

najbardziej morderczymi, oraz najbardziej przeklinanymi istotami wszechswiata, z ktorymi nikt 
nie chce miec nic do czynienia oraz ktorych wszyscy sie boja? Wszakze tylko przez tak dlugo jak 
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istnieje jakies lustro ktore pokazuje czyjs prawdziwy wyglad, istnieje rowniez nadzieja ze wyglad 
ten da sie jakos zmienic. 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inż. Jan Pająk 

 
P.S. Moja osobista wiadomosc do kumotrow UFOnautow. Wiem ze to wy kumotrzy 
"urzadziliscie" mi Teecee w ramach naszych wzajemnych rozrachunkow. Faktycznie tez udalo 

wam sie osiagnac zamierzony cel, bowiem juz do teraz jestem do tylu o wiecej niz wydaje przez 
kilka lat na wlasne potrzeby. Proponuje wiec poprzestac na tym co juz udalo wam sie osiagnac. 
Wszakze byl to "chwyt ponizej pasa" oraz swinstwo jakie, jesli sie rozniesie po swiecie, wowczas 

nie przyniesie wam ani glorii ani uznania w oczach ludzi. Krewniakom kosmicznym nie przystaje 
przeciez wywijac takich numerow nawet jesli uwaza sie ich za swoich niewolnikow. Jesli wiec 
sami nie usuniecie paskudztwa ktore zaszczepiliscie w plucach Teecee, wowczas ja dokladnie 

opisze to wasze nowe medyczna "osiagniecie" i porozglaszam po swiecie - tak aby kazdy sie 
dowiedzial do jakich to kolejnych bohaterskich czynow jestescie zdolni. 
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WPIS numer #87 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/9/27 
Tekst rozwijany w: fe_cell_pl.htm 
 

#87: Czasowe zamkniecie komentarzy pod wpisami z tego bloga 
 
Motto: "Nie potrafisz docenic i uszanowac wiec bedzie ci odebrane." 

 
Z przykroscia musze stwierdzic, ze na przekor systematycznego deletowania nachalnych i 
obrazliwych komentarzy dokonywanych przez UFOnautow pod wpisami do tego bloga, oraz 

wbrew apeli do tych zezwierzeconych istot, aby bloga tego uzywaly wylacznie jako kanalu 
komunikacyjnego pomiedzy UFOnautami a totalizmem, UFOnauci nie zaprzestali swoich 
diabelskich zachowan. Nieprzerwanie uzywali komentarze do tego bloga wylacznie jako 

platforme do szerzenia swojej okupacyjnej propagandy, oraz do napasci na totalizm. Jak sie 
okazuje, jedynie mniej niz 10% wszelskich komentarzy do tego bloga zawiera tresc jaka nie jest 

wysoce obrazliwa ani nie zawiera jakiejs formy ataku na totalizm lub na moja osobe, a stad 
jaka nadaje sie do pozostawienia niewydeletowana. Jednak nawet w owych 10% wiecej niz 
polowa ciagle zawiera jakis ukryty sakrazm, drwiny, lub tendencyjne manipulowanie pogladami 

czytelnika. Praktycznie staje sie juz ogromna rzadkoscia znalezienie w tych komentarzach 
jakiejkolwiek konstruktywnej komunikacji ktora moglaby wniesc cokolwiek korzystnego do 
dyskusji. 

 
Do powyzszego uzywania przez UFOnautow komentarzy do tego bloga jako platformy do 
atakowania totalizmu i do szerzenia ich okupacyjnej propagandy, dodaja sie jeszcze coraz 

czestrze narzekania, ze ludzcy uzytkownicy sa blokowani nie tylko przed dokonywaniem 
wpisow, ale wrecz przed dostepem do tego bloga. Wyglada wiec na to, ze UFOnauci calkowicie 
przejeli kontrole nad dostepem do tego bloga, oraz to oni decyduja kto i co moze bloga tego 

poczytac, lub moze wpisac pod nim swoje komentarze.  
 
W takiej sytuacji nie pozostaje mi zadne inne wyjscie poza calkowitym zamknieciem mozliwosci 

wpisywania komentarzy pod niniejszym oficjalnym blogiem totalizmu. Skoro UFOnauci nie 
pozwalaja aby komentarze owe otwarte byly dla kazdego czytelnika i uzywane w sposob 

konstruktywny, nie ma powodu aby pozwalac na ich uzycie wylacznie w sposob odpowiadajacy 
tym skrytym okupantom naszej planety. Poczawszy od obecnego wpisu, az do odwolania, nie 
bedzie juz mozliwosci wpisywania swoich uwag w komentarzach do tego bloga. 

 
Niniejsza moja decyzja o zamknieciu mozliwosci komentowania tego bloga jest jedynie 
czasowa. W miedzyczasie bede bowiem poszukiwal jakiegos rozwiazania jakie pozwoliloby 

ponownie otworzyc ten kanal komunikacji dla celow konstruktywnej wymiany opinii. Wszakze 
moim celem jest utrzymywanie otwartego kanalu obustronnej komunikacji - tyle tylko ze nie 
chce pozwolic aby kanal ten sluzyl wylacznie interesom okupujacych ludzkosc UFOnatow 

(zamiast sluzyc totalizmowi i zwolennikom tej postepowej filozofii). Po tym zas jak znajde jakies 
rozwiazanie obiecujace mozliwosc ograniczenie dzialan UFOnautow, oczywiscie ponownie 
otworze mozliwosc obustronnego komunikowania sie. 

 
Wszystkim tym ktorzy zechca skomunikowac sie ze mna w czasie kiedy komentarze do tego 
bloga pozostana zamkniete, przypominam ze moga oni pisac na nastepujacy moj adres 

emailowy: 
totalizm@gmail.com 
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Moga oni rowniez pisac do mnie konwencjonale listy uzywajac mojego adresu pocztowego: 
Dr Jan Pajak, P.O. Box 33250, Petone 5046, New Zealand 

lub skomunikowac sie ze mna telefonicznie poprzez moj numer podany na stronach 
"faq_pl.htm". 
 

Korzystajac z okazji tego wpisu pragne tez poinformowac, ze w ostatnich czasach zakonczone 
zostaly usprawnienia calego szeregu totaliztycznych stron internetowych. Oto wykaz nazw 
fizycznych polskojezycznych wersji owych stron (odnotuj, ze niezaleznie od polskojezycznej 

wersji, kazda z tych stron posiada rowniez wersje angielskojezyczna w ktorej nazwie fizycznej 
pominiety jest człon "_pl"): 
 

fe_cell_pl.htm (wyjasnia jak zbudowac "ogniwo telekinetyczne") 
free_energy_pl.htm (opisuje dzialajace "generatory darmowej energii") 
telekinesis_pl.htm (opisuje zjawisko telekinezy) 

tfz_pl.htm (omawia "strefe wolna od telekinezy") 
wroclaw.htm (ujawnia tajemnicze aspekty miasta Wroclawia) 

 
Owe udoskonalone wersje kazdej z powyzszych stron nosza daty aktualizacji nie pozniejsze niz 
7 wrzesnia 2006 roku (niektore z nich, np. "telekinesis_pl.htm", posiadaja date aktualizacji 12 

wrzesnia 2006 roku). Dowolna z owych stron moze zostac z latwoscia uruchomiona, jesli w 
wykazie adresow podanym ponizej zawarta na koncu danego adresu nazwa strony 
"fe_cell_pl.htm" zastapiona zostanie wybrana przez kogos nazwa fizyczna strony jaka chce sie 

przegladnac. Oto zestaw adresow internetowych z witrynami totalizmu, pod ktorymi to 
adresami zaladowane juz zostaly najnowsze katualizacje podanych powyzej stron (prosze 
jednak odnotowac, ze owe adresy sa najsilniej sabotazowanymi przez UFOnautow ze 

wszystkich adresow internetowych witryn totalizmu - stad fakt ze zaladowalem powyzsze strony 
na kazda z owych witryn niekoniecznie oznacza ze da sie ja stamtad uruchomic): 
 

http://energia.sl.pl/fe_cell_pl.htm 
http://jan-pajak.com/fe_cell_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/fe_cell_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/fe_cell_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/fe_cell_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/fe_cell_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/fe_cell_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/fe_cell_pl.htm 

 
Powinienem tutaj tez dodac, ze aby jakos neutralizowac efekty zawzietego sabotazowania stron 
totalizmu przez UFOnautow, niezaleznie od wszystkich powyzszych adresow, kazda 

nowoaktualizowana strona ladowane jest takze na kilka innych adresow - jakich jednak nigdy 
nie podaje na tym blogu aby nie ulatwiac UFOnautom ich sabotazu. Dlatego jesli najnowszej 
aktualizacji jakiejs strony nie daje sie zaladowac z zadnego z powyzszych adresow, wowczas 

nalezy jej szukac pod dowolnymi innymi adresami wymienionymi na stronie "menu.htm", ktora 
zawsze jest ladowana na, a stad powinna dawac sie uruchomic z, dowolnej witryny totalizmu, 
np. z nastepujacych adresow: 

 
http://energia.sl.pl/menu.htm 
http://jan-pajak.com/menu.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/menu.htm 
http://milicz.fateback.com/menu.htm 
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http://totalizm.nazwa.pl/menu.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/menu.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/menu.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/menu.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #86 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/9/13 
Tekst NIE rozwijany dalej 
 

#86: Totalizm przez jakis czas pozostanie bez glownodowodzacego 
 
Mam przykry obowiazek zawiadomienia czytelnikow, ze Sam22 tydzien temu mianowany na 

Commander in Chief totalizmu, NIE jest w stanie objac owej przywodczej funkcji. Wlasnie mi 
zatelefonowal, ze okolicznosci zmusily go do opuszczenia Polski. W swojej zas nowej sytuacji 
zyciowej nie jest pewien czy bylby w stanie wypelniac role glownodowodzacego totalizmu w 

sposob korzystny dla tej filozofii. Dlatego dla dobra totalizmu bedzie znacznie lepiej jesli ta 
odpowiedzialna a jednoczesnie niebezpieczna rola powierzona zostanie jakiemus innemu 
kandydatowi. 

 
W zwiazku z niemoznoscia objecia pozycji Commander in Chief przez Sam22, totalizm narazie 

pozostawal bedzie przez jakis czas bez naczelnego wodza. W owym czasie pozycja naczelnego 
pozostawiona bedzie wakantem, tj. bez jej zastepczego obsadzania. W miedzyczasie ja bede 
intensywnie sie rozgladal za nastepnym kandydatem ktory charakteryzowalby sie cechami 

umozliwiajacymi jego awansowanie do tej odpowiedzialnej a jednoczesnie niebezpiecznej 
funkcji. Po tym zas jak znajde odpowiedniego kandydata, oraz jak uzyskam jego zgode na 
podjecie rocznej kadencji Commander in Chief totalizmu, poinformuje zainteresowanych kto nim 

zostal oraz jak z nim mozna sie kontaktowac. 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #85 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/9/13 
Tekst delej NIE rozwijany 
 

 
#85: Zmiana na pozycji "Commander in Chief" totalizmu 
 

Motto: "Kazde przywitanie jest poczatkiem pozegnania, kazde pozegnanie jest wstepem do 
nastepnego przywitania." 
 

Tak oto osiagnelismy daty 8/9 wrzesnia 2006 roku. Zgodnie z tym co na stronie 
"wszewilki_2006_raport.htm" wyjasniłem w ramach usprawnien totalizmu zainspirowanych 
zlotem "Wszewilki 2006", kadencja Mariusza, czyli dotychczasowego "Commander in Chief" 

totalizmu, konczy sie o polnocy w dniu 8 wrzesnia 2006. Od godziny zas 0:00 nastepnego dnia, 
swoja roczna kadencje ma objac nowy General numer 1 totalizmu. Ten nowy General numer 1 

bedzie dowodzil totalizmem przez jeden rok, az do polnocy dnia 8 wrzesnia 2007 roku. W owym 
czasie doswiadczenie Mariusza ciagle bedzie pomocne dla totalizmu, bowiem Mariusz bedzie 
pelnil funkcje Generala numer 2 totalizmu, zas Adam wypelnial bedzie funkcje Generala numer 

3 totalizmu.  
 
W zwiazku z owa zmiana glownodowodzacego totalizmu, niniejszym chcialbym goraco 

podziekowac Mariuszowi za roczna sluzbe jako "Commander in Chief" totalizmu, oraz za wklad 
jakie w owym czasie dolozyl do uformowania struktury organizacyjnej oraz dzialnosci dla owej 
filozofii. Jak wszyscy jestesmy swiadomi Mariusz wlozyl znaczacy wklad podczas swojej 

kadencji. Faktycznie to byl on pierwszym generalem totalizmu ktory dokonal faktycznych 
dzialan, oraz ktory zapoczatkowal okreslone tradycje. Przykladowo, to wlasnie Mariusz 
zainicjowal tradycje Zlotow we Wszewilkach. W ten sposob stworzyl totalizmowi miejsce i 

tradycje dla corocznych zgromadzen totaliztow, a takze wskazal cel tych zgromadzen. Dzieki 
Mariuszowi, totalizci maja teraz swoje Wszewilki - podobnie jak aktorzy maja swoje Hollywood, 
Polacy maja swoje Chicago, Katolicy maja swoj Rzym, muzulmanie maja swoja Mekke, 

wspinacze maja swoj Mt. Everest, poszukiwacze zlota maja swoje Eldorado, itd., itp. Tyle tylko, 
ze cele Zlotow totalizmu we Wszewilkach sa zupelnie odmienne, a faktycznie to dokladnie 

odwrotne, niz cele scigane poprzez tamte inne grupy ludzi. Mianowicie, tamci inni ludzie 
wybieraja sie do swoich miejsc tylko po to aby w ten sposob uczynic cos dla siebie samych. 
Natomiast totalizci wybieraja sie do Wszewilek aby uczynic cos dla innych ludzi, dla calej 

ludzkosci, a nawet dla owych UFOnautow ktorzy tak ich wyniszczaja  - przykladowo totalizci 
przybywaja do Wszewilek aby dac wyraz swojego poparcia dla podstawowych idei totalizmu, a 
wiec dla moralnosci, szczescia, samospelnienia, pokoju, konstruktywnej budowy i rozwoju, itp. 

Przybycie do Wszewilek jest takze wyrazem poparcia dla walki totalizmu z niemoralna i 
niszczycielska moca jaka od tysiecy juz lat zamecza ludzkosc, a jaka dzis nazywamy 
UFOnautami, podczas gdy kiedys nazywano Szatanem, diablami, itp. (To wlasnie zezwierzeceni 

reprezentanci tej mrocznej mocy sabotazuja nieustannie swoimi zlozeczeniami komantarze pod 
niniejszym blogiem totalizmu, uzywajac swojej inteligencji w dokladnie tych samych celach w 
jakich zwierzeta uzywaja swoich klow i pazurow - tj. do rozszarpywania, zameczania, zadawania 

bolu, itp.) Ponadto, Zloty we Wszewilkach sa takze okazja aby na wlasne oczy poogladac sobie 
jak UFOnauci cichcem eliminuja wiedze historyczna o naszej przeszlosci. Mariusz wprowadzil 
takze do uzycia broszke z logo totalizmu. Ja musze sie przyznac, ze od czasu kiedy Mariusz 

przyslal mi owo logo, ja praktycznie nie opuszczam domu bez jego zalożenia na szyje. Owo logo 
jest bowiem najpotezniejszym pozytywnym amuletem jaki tylko znam. Faktycznie to ja wierze 
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ze wlasnie owemu logo zawdzieczamy ostatnie sukcesy totalizmu jakie wszyscy zapewne juz 
odnotowalismy ze zaczely sie pojawiac od czasu kiedy logo to zaczalem nosic na krotko przed 

zlotem we Wszewilkach (do sukcesow tych naleza m.in. odniesienie przez totalizm moralnego 
zwyciestwa podczas Zlotu "Wszewilki-2006", porozpoznawanie UFOnautow wpisujacych sie pod 
niniejszym blogiem totalizmu, odkrycie ze radio krysztalkowe zawieralo ogniwo telekinetyczne 

wbudowane w swoje obwody, itd., itp.). Mam nadzieje ze takie wlasnie logo w formie wisiorka 
na szyje bedzie rowniez oferowane jako "trophy" podczas Zlotu "Wszewilki-2007" - wszakze 
Mariusz ma juz opanowany jego projekt i technologie wykonania. Do zaslug Mariusza nalezy tez 

wdrozenie stron internetowych ze zdjeciami ze Zlotu "Wszewilki-2006". Mariusz stworzyl takze 
baze doswiadczen w organizowaniu zlotow we Wszewilkach na jakich mozna bedzie teraz dalej 
budowac. Serdecznie dziekujemy mu za to wszystko.  

 
W wyniku obecnej zmiany, totalizm ciagle bedzie mogl korzystac z doswiadczenia i dorobku 
Mariusza. Wszakze teraz Mariusz staje sie Generalem nr 2, Adam zas Generalem nr 3. Ponadto, 

za 3 lata, owa rotacja w sztabie glownym totalizmu pozwoli Mariuszkowi ponownie kandydowac 
do funkcji "Commander in Chief" totalizmu.  

 
Od dnia 9 wrzesnia 2006 pownna sie rozpoczac kadencja nowego generala. Zdaje sobie sprawe 
ze istnieje wielu wyrozniajacych sie kandydatow ktorzy zasluguja na stanowisko 

glownodowodzacego. Aby wybrac nastepce Mariusza na owo odpowiedzialne stanowisko, ja 
przymierzalem wszystkich totaliztow ktorzy aktywnie akcentuja swoja obecnosc w komentarzach 
pod wpisami do niniejszego bloga totalizmu. Staralem sie bowiem ustalic ktorego z owych 

aktywnie udzielajacych sie totaliztow cechuje najwiecej z atrybutow "idealnego totalizty" jakie 
wyszczegolnione zostaly w punkcie #11.3 strony internetowej "wszewilki_2006_raport.htm". 
Owe atrybuty sa wszakze kryteriami ktore jednoczesnie wskazuja kto najbardziej nadawal sie 

bedzie na pelnienie zaszczytnej funkcji nastepnego Commander in Chief totalizmu. Zgodnie z 
moimi ustaleniami (ktore kazdy czytajacy tego bloga moze osobiscie zweryfikowac) najwiecej 
tych atrybutow wypelnia obecnie wpisujacy swoje komentarze pod pseudonimem "Sam22". 

Dlatego niniejszym mam ogromna przyjemnosc mianowac osobe o pseudonimie "Sam22" do 
sprawowania zaszczytnej, a jednoczesnie dosyc niebezpiecznej, funkcji Commander in Chief 
totalizmu na roczna kadencje od dnia 9 wrzesnia 2006 roku, do 8 wrzesnia 2007 roku. Owo 

moje mianowanie narazie jest warunkowe - ciagle bowiem wymaga osobistego zaakceptowania 
przez samego mianowanego. Jesli mianowany na stanowisko Commander in Chief totalizmu 

zaakceptuje przyjecie tej funkcji, wowczas prosilbym aby oglosil to w komentarzach do 
niniejszego bloga. Jesli zas zdecyduje sie funkcji ten nie akceptowac, wowczas prosilbym o 
poinformowanie mnie o tej decyzji na moj prywatny email totalizm@gmail.com . W przypadku 

zaakceptowania tej funkcji prosilbym tez o wyrobienie dla siebie, oraz podanie na tym blogu, 
jakiegos anonimowego adresu internetowego poprzez ktory zwolennicy totalizmu beda mogli sie 
teraz komunikowac ze swoim glownodowodzacym. 

 
Wszyscy wiemy ze w tym roku wybrana do sprawowania owej honorowej funkcji moze byc tylko 
jedna osoba. Decydujac, ze osoba ta bedzie "Sam22" jednoczesnie zamykam mozliwosc aby byl 

nia ktokolwiek inny. Niemniej zdaje sobie sprawe ze totalizm posiada wielu oddanych swojej 
sprawie, ktorzy na rozne sposoby tez zasluguja na sprawowanioe tej zaszczytnej funkcji. 
Dlatego niniejszym zachecam, aby pozostali totalizci nadal aktywnie kontynuowali swoja dobra 

robote. Wszakze kazdego roku bedzie kolejna zmiana na pozycji glownodowodzacego. Jest wiec 
spora szansa, ze ktoregos z nadchodzacych lat rowniez i ich zaslugi zostana w ten sposob 
uhonorowane.  

 
Aczkolwiek ja nieustannie bede zagladal przez ramie kazdemu Commander in Chief, aby 
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sprawdzic czy jego decyzje i dzialania nie leza w sprzecznosci z ideami totalizmu oraz z 
dlugoterminowymi celami tej filozofii, jednak faktyczne moje interwencje beda rzadko mialy 

miejsce (podobnie jak rownie rzadko interweniowalem podczas kadencji Mariusza). Tylko 
bowiem kiedy naprawde jakas decyzja lub dzialanie stanie sie niebezpieczna lub niezgodna z 
totalizmem ja bede sie staral ja skorygowac. W ogromnej zas wiekszosci decyzji i dzialan, nowy 

Commander in Chief ma zupelnie wolna reke co postanowi i co uczyni. Wszakze jest 
glownodowodzacym - jego zadaniem jest wiec podejmowanie decyzji i powodowanie aby 
zostaly one wdrozone w zycie. Takze wiekszosc jego obowiazkow i celow dzialania on sam sobie 

wybierze. Wszyscy liczymy ze jego kadencja okaze sie wysoce owocna i korzystna dla totalizmu. 
Ja bede sie modlil aby wszechswiatowy intelekt natchnal go wlasciwymi ideami oraz dopomagal 
mu we wdrazaniu tych idei w zycie. 

 
Istnieje jeden obowiazek jaki nowy Commander in Chief przejmuje po Mariuszu. Jest to 
tradycyjne juz organizowanie Zlotu "Wszewilki-2007". Miejmy nadzieje ze nowy 

glownodowodzacy ponownie potrafi spowodowac ze kolejny Zlot we Wszewilkach rowniez 
zakonczy sie moralnym zwyciestwem totaliztow, zas moralna porazka UFOnautow. 

Przypominam takze, ze wlasnie z powodu wymogow nakladanych na moralne zwyciestwo, przed 
rokiem 2010 totalizm nie bedzie podejmowal zadnej proby zorganizowania Zlotu, lub 
jakiejkolwiek innej oficjalnej imprezy totalizmu, w miejscu innym niz Wszewilki, ani w czasie 

innym niz to z gory zaplanowane. To oznacza, ze jednym z juz odziedziczonych ograniczen 
nowego komendanta jest, ze podczas obecnej swej kadencji nie bedzie on nawet probowal 
zorganizowac jakiegos oficjalnego spotkania w miejscu innym niz Wszewilki, lub w czasie innym 

niz to juz zostalo zaplanowane. Wszyscy zyczymy "Sam22" powodzenia i czekamy na 
potwierdzenie zaakceptowania tej zaszczytnej funkcji. 
 

Zgodnie z tradycja, jak zwykle podaje pomocnicze pytania ktore definiuja tematyke dyskusji pod 
tym wpisem: 
Pytanie C1: Czy chcialbys przekazac jakas wiadomosc ODCHODZACEMU "Commander in Chief" 

(np. podziekowanie, pozdrowienie, przypomnienie jakiejs zaslugi, itp.). Jesli tak, to co ona 
stwierdza. 
Pytanie C2: Czy chcialbys przekazac jakas wiadomosc w sprawie NOWEGO "Commander in 

Chief" (np. gratulacje, zyczenia, sugestie, prosby, przemowienie lub wiadomosc od nowego 
glownodowodzacego, itp.). Jesli tak, to co wiadomosc ta stwierdza. 

Pytanie C3: Czy masz jakies informacje warte podzielenia sie z innymi na temat radia 
krysztalkowego. Jesli tak to co one stwierdzaja. 
Pytanie C4: Czy masz jakies informacje warte podzielenia sie z innymi na temat ogniwa 

telekinetycznego. Jesli tak to co one stwierdzaja. 
 
Przypominam takze ze wszyscy ci ktorzy posiadaja moralne prawo do komentowania wpisow do 

niniejszego bloga, faktycznie sa zolnierzami totalizmu. (Jedynymi innymi ktorzy nachalnie takze 
wpisuja sie w komentarzach do niniejszego bloga, to UFOnauci. Jednak wpisy UFOnautow 
chronicznie nie wypelniaja wymogow A, B i C ponizej, jako wiec takie z reguly sa deletowane - 

chyba ze z ich tresci nie wynika jednoznacznie ze sa one napisane przez wrogich totalizmowi 
UFOnautow.) Jako zas zolnierzy obowiazuje nas przestrzeganie dyscypliny. Aby wdrazac ta 
dyscypline przypomne, ze dyskusja pod tym wpisem musi byc ograniczana wylacznie do 

tematyki "Commander in Chief" totalizmu, radia krysztalkowego, ogniwa telekinetycznego, a 
takze dowolnych tematow objetych pytaniami lub zadaniami z poprzedniego wpisu na temat 
"radia krysztalkowego" oraz "ogniwa telekinetycznego". Dlatego tym razem rowniez deletowal 

bede wszystkie komentarze pod niniejszym wpisem ktore w sposob jednoznaczny dokumentuja 
iz pochodza od wrogich totalizmowi UFOnautow, poniewaz:  
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A. Usiluja zerodowac totaliztyczna dyscypline poprzez zaniechanie przytoczenia na koncu tresci 
totaliztycznego pozdrowienia (pozytywnego zyczenie) "Niech totalizm zapanuje" (np. albo przez 

zaniedbanie jego podania na koncu kazdego dorebnego wpisu, albo jego wypaczenie poprzez 
podanie go w jakimkolwiek innym brzmieniu, np. "Niech totalizm zwyciezy" - odnotuj jednak, ze 
nie bede deletowal wpisow z moralnie poprawnym poszerzeniem tego pozdrowienia, ktore 

jednak utrzymuja jego brzmienie - w rodzaju "Niech totalizm zapanuje jak najszybciej"), albo  
B. Wypowiadaja sie na jakikolwiek inny temat niz "Commander in Chief", albo "radia 
krysztalkowe" czy "ogniwa telekinetyczne" (np. zawieraja propagande UFOnautow, atak na 

totalizm, slowna pornografie, insynuacje, drwiny, prowokacje, komunikaty, czy jakiekolwiek inne 
informacje niezwiazane z zadana tutaj do dyskusji tematyka radia krysztalkowe i ogniwa 
telekinetycznego), albo tez  

C. Nie podaja na poczatku wypowiedzi numeru pytania zadanego powyzej (C1 do C4), lub 
numeru "zadania" (R1 do R7) z listy podanej w poprzednim wpisie #84, do ktorego to pytania 
lub zadania przytaczaja oni swoja wypowiedz, wiadomosc, komentarz, lub ustalenia. 

 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Dla uzytku tych czytelnikow ktorzy interesuja sie ogniwem telekinetycznym, podaje ze na 

niektore serwery z witrynami totalizmu zaladowana juz zostala nowa aktualizacja strony 
"fe_cell_pl.htm". Jest ona datowana 7 wrzesnia 2006 roku. Aktualizacja owa zawiera juz m.in. 
schemat polaczen poszczegolnych podzespolow w oryginalnej wersji radia krysztalkowego, 

wytyczne (krok po kroku) jak zbudowac samemu takie radio krysztalkowe, oraz wytyczne jak 
owo radio krysztalkowe przeksztalcic potem w ogniwo telekinetyczne. Owa najnowsza 
aktualizacja strony o ogniwach telekinetycznych, noszaca fizyczna nazwe "fe_cell_pl.htm", 

dostepna jest juz m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi (z powodu ogromnie 
intensywnych ostatnio sabotazy UFOnautow skierowanych na ta szczegolna strone, dla 
pewnosci wystawilem ja takze na kilku dalszych adresach, jakich ponizej juz nie podaje):  

http://energia.sl.pl/fe_cell_pl.htm 
http://jan-pajak.com/fe_cell_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/fe_cell_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/fe_cell_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/fe_cell_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/fe_cell_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/fe_cell_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/fe_cell_pl.htm 
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WPIS numer #84 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/8/30 
Tekst rozwijany w: fe_cell_pl.htm 
 

 
#84: Oto proptotyp ogniwa telekinetycznego - czas teraz na wdrozenie seryjnej produkcji 
 

Motto: "Jeden czlowiek moze zmienic losy wszechswiata. Stan sie tym czlowiekiem." 
 
Ci czytelnicy, ktorzy sa zaznajomieni z moimi badaniami i publikacjami, pamietaja zapewne ze w 

1989 roku wynalazlem ogromnie proste urzadzenie darmowej energii, ktore nazywam 
"telekinetyczne ogniwo" albo "telekinetyczna bateria". (Pierwsza publikacja opisujaca to ogniwo 
telekinetyczne mojego wynalazku byla monografia [6] ktora ukazala sie w 1990 roku. Obecnie 

jego najpelniejsze opisy przytoczone sa w tomach 10 i 11 monografii [1/4].)  
 

Przez nastepnych 17 lat po wynalezieniu tego ogniwa probowalem je samemu zbudowac. 
Niestety, na karku siedzi mi cala armia UFOnautow, torpedujac kazde istotne przedsiewziecie 
podjete w moim zyciu, czyniac to w bardzo podobny i rownie efektywny sposob, jak niektorzy z 

nich torpeduja teraz rzeczowa dyskusje na niniejszym blogu. W rezultacie, kiedykolwiek tylko 
zaczalem gdzies stwarzac sobie warunki aby podjac budowe swego telekinetycznego ogniwa, 
owa armia przesladujacych mnie UFOnautow natychmiast dokonywala czegos, co podjecie owej 

budowy zupelnie mi uniemozliwialo. Dlatego po 17 latach takich bezowocnych prob osobistego 
podjecia budowy telekinetycznego ogniwa, zdecydowalem ze zamiast samemu bezowocnie 
przebijac sie przez las przeszkod jakie UFOnauci nieustannie stawiaja na mojej drodze aby mi 

przeszkodzic w osiagnieciu tego celu, raczej powinienem dopomoc zbudowac owo ogniwo 
komus, o kim UFOnauci nic nie wiedza, a stad komu nie beda mogli przeszkadzac tak efetywnie 
jak to czynia ze mna.  Dlatego w dniu 17 sierpnia 2006 roku zaczalem przygotowac specjalna 

strone internetowa, ktorej postawilem zadanie aby szczegolowo opisywala ona praktyczne 
informacje, przemyslenia, oraz wytyczne dla hobbystow,  jakie uprzednio ja zgromadzilem, a 
jakie by ich informowaly jak dokladnie zabrac sie za budowe, oraz zbudowac owo ogniwo 

telekinetyczne. Strona ta nosi fizyczna nazwe "fe_cell_pl.htm". Czytelnicy znajda ja pod 
adresami jakie wskazuje na koncu niniejszego wpisu. W obecnym czasie strona ta ciagle 

poddawana jest nieustannym udoskonaleniom i poszerzeniom, tak aby stopniowo sformulowac 
ja mozliwie najbardziej zrozumiale i kompletnie, a takze aby zawszec w niej doslownie wszystko 
to co dowolny hobbysta powinien wiedziec aby z sukcesem ogniwo to sobie zbudowac.  

 
Podczas przygotowywania owej strony "fe_cell_pl.htm" wydarzyla sie rzecz nieslychana - niemal 
cud. (W obliczu tego "cudu" jakze tu nie wierzyc, ze istnieje takie cos jak "przeznaczenie", oraz 

ze owo przeznaczenie dokladnie planuje przebieg kazdego etapu naszego zycia.) Mianowicie 
odkrylem wowczas, ze jako maly chlopiec faktycznie to relatywnie czesto bawilem sie takim 
wlasnie dzialajacym ogniwem telekinetycznym. Tyle ze nazywalo sie ono wowczas zupelnie 

inaczej, mianowicie nosilo wtedy nazwe "radio krysztalkowe". Chociaz bylo ono dosyc 
prymitywna wersja ogniwa telekinetycznego, ciagle dzialalo ono doskonale jako urzadzenie 
darmowej energii. Generowalo tez wystarczajaco duzo "darmowej energii" aby doskonale 

podtrzymac swoje wlasne dzialanie. Dlatego dzialalo zupelnie bez baterii, ani bez jakiegokolwiek 
innego zasilania zewnetrznego. Na owej stronie "fe_cell_pl.htm" opisuje dokladnie dlaczego 
faktycznie bylo ono ogniwem telekinetycznym, ktore dla niepoznaki wbudowane zostalo w 

obwody prymitywnego radia. Owo odkrycie (przypomnienie sobie) "radia krysztalkowego", 
jakim bawilem sie jako maly chlopiec, oddaje nam w rece gotowy prototyp ogniwa 
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telekinetycznego. Prototyp ten moze teraz sobie zdobyc kazdy hobbysta i masterkowicz. Aby 
wiec zbudowac pelnosprawne takie ogniwo, wystaczy obecnie jedynie nieco udoskonalic taki 

wlasnie prototyp, np. dobudowac do niego "rezonator" - tak aby induktorki tego ogniwa mogly 
lawinowo powielac moc oscylujacego przez nie pradu. 
 

Oczywiscie, aby dokonac owego odkrycia, ze jako maly chlopiec faktycznie bawielem sie 
prymitywna wersja ogniwa telekinetycznego, konieczne bylo uprzednie zgromadzenie calej tej 
wiedzy na temat owego ogniwa, ktora obecnie posiadam. To wlasnie owo zgromadzenie wiedzy 

zajelo mi ostatnie 17 lat. Bez niej nie bylbym w stanie odkryc ze "radio krysztalkowe" faktycznie 
jest prymitywnym prototypem "ogniwa telekinetycznego". Latwo to zreszta potwierdzic. 
Wszakze radia krysztalkowe uzywane byly przez miliony ludzi. Zaden z nich jednak nigdy nie 

odkryl czym naprawde sie bawi - znaczy nie odkryl ze wlasnie uzywa prymitywna wersje ogniwa 
telekinetycznego. 
 

W zwiazku z tym ze jestem obecnie w stanie wskazac kazdemu juz dzialajacy prototyp ogniwa 
telekinetycznego, chcialbym tutaj zaapelowac do wszystkich hobbystow i masterkowiczow z 

Polski, aby podjeli sie teraz udoskonalania tego ogniwa. Nastepnie zas, znaczy juz 
udoskonaleniu go do poziomu ze bedzie ono w staniew stanie zasilac w elektrycznosc jakies 
urzadzenie elektryczne, np. zarowke w nocnej lampce, wdrozyli to ogniwo do produkcji 

fabrycznej. Wszakze swiat czeka na "iskre ktora wyjdzie z polski". Uczynmy wszystko co w 
naszej mocy aby owa iskra okazala sie energia elektryczna generowana na zasadzie technicznej 
telekinezy. Swiat jest wszakze ogromnie spragniony czystej i darmowej energii. 

 
Udoskonalenie "radia krysztalkowego" do poziomu aby stalo sie pelno efektywnym ogniwem 
telekinetycznym powinno byc relatywnie proste. Obejmowaloby bowiem ono nastepujace 

posuniecia czy kroki. (1) Zbudowanie samemu, lub zakupienie, radia krysztalkowego starego 
typu - tj. takiego ktore nie uzywa zadnego zasilania, a pracuje. (Prosze tu odnotowac, ze aby 
"posadzic las w celu ukrycia w nim istotnego drzewa", UFOnauci ostatnio rozwineli tez na Ziemi 

i upowszechnili w Internecie caly szereg "konfundujacych" konstrukcji radia krysztalkowego, w 
ktorym dla zmylenia badaczy celowo powprowadzali zasilanie. Nie wolno wiec swoich 
udoskonalen ogniwa rozpoczynac wlasnie od takiego "konfundujacego" radia wymagajacego 

zasilania w prad.) (2) Nauczenie sie jak uruchamiac i uzywac takie stare radio krysztalkowe bez 
zasilania - tak aby potem wiedziec jak testowac prace stworzonej przez siebie baterii 

telekinetycznej. (3) Wyeliminowanie anteny z owego raidia krysztlkowego, oraz jej zastapienie 
"pulserem" dla ogniwa telekinetycznego - w formie np. impulsow pobieranych ze obwodow 
budzika kwarcowego. (4) Upewnienie sie ze radio to dziala rowniez dla sygnalow z budzika na 

wejsciu. (5) Dodanie "rezonatora" i dodatkowych "induktorkow" powielajac generowana moc. 
(6) Upewnienie sie ze wszystko ciagle dziala. (7) Dorobienie wyjscia i upewnienie sie ze gotowe 
ogniwo generuje wystarczajaco mocy aby zasilac jakies urzadzenie, np. zarowke z nocnej 

lampki. 
 
Aby dopomagac tym wpisem wszystkim hobbystom w podjeciu prac nad udoskonalaniem 

owego prymitywnego prototypu ogniwa telekinetycznego, a takze aby jednoczesnie podnosic 
dyscypline totaliztyczna, niniejszym deklaruje ze dyskusja pod tym wpisem bedzie ograniczana 
wylacznie do tematyki "radia krysztalkowego" oraz "ogniwa telekinetycznego". Dlatego tym 

razem deletowal bede wszystkie komentarze pod niniejszym wpisem, ktore:  
A. Usiluja zerodowac totaliztyczna dyscypline poprzez zaniechanie przytoczenia na koncu tresci 
totaliztycznego pozdrowienia (pozytywnego zyczenie) "Niech totalizm zapanuje" (np. albo przez 

zaniedbanie jego podania na koncu kazdego dorebnego wpisu, albo jego wypaczenie poprzez 
podanie go w jakimkolwiek innym brzmieniu, np. "Niech totalizm zwyciezy" - odnotuj jednak, ze 
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nie bede deletowal wpisow z moralnie poprawnym poszerzeniem tego pozdrowienia, ktore 
jednak utrzymuja jego brzmienie - w rodzaju "Niech totalizm zapanuje jak najszybciej").  

B. Wypowiadaja sie na jakikolwiek inny temat niz "radia krysztalkowe" albo "ogniwa 
telekinetyczne" (np. zawieraja propagande UFOnautow, atak na totalizm, slowna pornografie, 
insynuacje, drwiny, prowokacje, komunikaty, czy jakiekolwiek inne informacje niezwiazane z 

zadana tutaj do dyskusji tematyka radia krysztalkowe i ogniwa telekinetycznego). 
C. Nie zawieraja na poczatku numeru "zadania" z podanej ponizej listy (R1 do R7), do ktorego 
to zadania przytaczaja odpowiedz lub ustalenia danego piszacego. 

 
Aby lepiej usprawnic totaliztycznie zdyscyplinowana dyskusje nad poruszana tutaj tematyka 
budowy lub zakupu radia krysztalkowego lub rozwoju ogniwa telekinetycznego, niniejszym 

przytaczam pytania-zadania do zrealizowania, ktorych przygotowanie jest w stanie dopomagac 
innym hobbystom majsterkowiczom w ich pracach nad udoskonalaniem wskazanego tu (juz od 
dawna istniejacego na Ziemi) prototypu ogniwa telekinetycznego. Oto owe pytania lub zadania: 

 
Zadanie R1: Podaj pelne dane bibliograficzne jakiejkolwiek ksiazki lub publikacji czasopismowej 

(tj. podaj autora, tytul, date wydania, strony, adres wydawcy, numer ISBN, itp.) w ktorej 
opisane sa pelne wytyczne jak zbudowac (lub jak uzywac) radio krysztalkowe starego typu (tj. 
takie ktore pracuje bez zasialania w energie). Przez "pelne wytyczne" rozumiec nalezy wytyczne 

ktore zawieraja rowniez schemat polaczen, a takze parametry konstrukcyjne lub pracy dla 
kazdej czesci uzytej w ich budowie. Jesli nie znasz takiej ksiazki lub publikacji, a masz chwile 
wolnego czasu, poszukaj ja w Twoich prywatnych zbiorach, lub w zbiorach najblizszej biblioteki. 

Pamietaj przy tym, ze najlepsze opisy takiego radia znajduja sie w publikacjach wydanych 
pomiedzy 1905 a 1950 rokiem. Prosze jednak nie podawac danych biblioteki z tym 
opracowaniem, bo UFOnauci natychmiast je zniszcza - tak jak zniszczyli w bibliotekach 

wszystkie moje monografie jakie wyslalem do Polski. 
 
Zadanie R2: Podaj tutaj kompletny adres strony internetowej, a takze krotki opis co strona owa 

zawiera (razem z nazwa jezyka w jakim zostala ona napisana), dla strony internetowej jaka 
opisuje jak zbudowac samemu radio krysztalkowe starego typu (tj. takie radio ktore pracowalo 
wcale nie wymagajac zasilania w energie elektryczna). Przed podaniem jej adresu upewnij sie 

ze strona ta zawiera zarowno schemat polaczen poszczegolnych czesci tego radia, a takze 
opisje jakie parametry powinny posiadac czesci uzyte do jego budowy. 

 
Zadanie R3: Podaj gdzie w Polsce mozna zakupic, lub znalezc samemu, krysztaly tzw. "galeny" 
(PbS), ktore sa niezbedne dla zbudowania "przeciwsobnika" (reciprocatora) dla radia 

krysztalkowego (dawniej nieslusznie nazywanego "prostownikiem"). Przykladowo, jesli krysztalki 
galeny mozna znalezc poniewierajace sie w jakims starym kamieniolomie, kupie gruzu skalnego, 
czy poboczu relatywnie nowego wykopu jakiejs drogi publicznej, lezacych niedaleko Twojego 

miejsca zamieszkania, napisz dokladnie jak znalezc ten kamieniolom, gruz, czy wykop -  tak aby 
czytelnicy mieszkajcy w poblizu mogli sie tam wybrac i znalezc sobie dorodny kluster 
krysztalkow galeny potrzebnych im do budowy radia krysztalkowego (tj. prymitywnego 

prototypu ogniwa telekinetycznego). 
 
Zadanie R4: Jesli samemu zbudowales kiedys radio krysztalkowe pracujace bez zasilanie w 

elektrycznosc, lub posiadales takie radio i nim kiedys sie bawiles, wowczas opisz dokladnie 
innym jak praktycznie zbudowany byl ow "przeciwsobnik" z krysztakami galeny. Opisz tez im jak 
dokladnie musza sie zabrac do "zlapania" fali radiowej na swoim radiu - kiedy je juz zbuduja, a 

takze jak sie poznaje ze ow "koci wasik" probkujacy krysztal galeny utrafil we wlasciwy punkt na 
galenie. Czy byly jakies warunki nalozone na krysztalki galeny ktore radio to uzywalo? 
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Przykladowo, czy krysztalki te musialy byc okreslonej wielkosci, czy konieczne bylo okreslone ich 
zorientowanie w radiu, lub czy musiala ich byc okreslona liczba? 

 
Zadanie R5: Jesli uzywales kiedys radia krysztalkowego, opisz jaka dluga antene ono 
potrzebowalo aby zadzialalo, albo jaka dluga antene (i jakiego typu) Ty uzywales w swoim radiu 

krysztalkowym. 
 
Zadanie R6: Jesli masz do czynienia z elektronika, podaj dane publikacji lub strony internetowej, 

w ktore znajduje sie schemat i parametry podzespolow dla budowy obwodu drgajacego 
(rezonatora dla ogniwa telekinetycznego) ktorego czestotliwosc drgan wynosi dokladnie 50 Hz. 
 

Zadanie R7: Co jeszcze, oprocz obwodow z budzika kwarcowego jakie ja proponuje, 
proponowalbys uzyc jako gotowy "pulser" zasilajacy baterie telekinetyczna w impulsy 
elektryczne o czestotliwosci 50 Hz. Jesli jest to jakis trudny do zakupu obwod elektroniczny, 

wowczas opisz gdzie mozna znalezc jego opisy i parametry budowy. 
 

Prosze odnotowac, ze komentarze pod niniejszym wpisem musza wykazac dyscypline 
ograniczania sie do spraw-odpowiedzi na powyzsze "zadania" (R1 do R7). Nie wolno w nich 
poruszac zadnego innego tematu - tj. inne tematy beda deletowane poniewaz wiadomo ze beda 

je wpisywali UFOnauci aby szkodzic nimi totalizmowi. 
 
Dla uzytku tych czytelnikow ktorzy ciagle nie zapoznali sie z najnowsza strona o ogniwach 

telekinetycznych, noszaca fizyczna nazwe "fe_cell_pl.htm",  podaje teraz wykaz adresow na 
ktorych strona ta jest juz wystawiona (dla pewnosci wystawilem ja takze na kilku dalszych 
adresach, jakich ponizej nie podaje). Najnowsza aktualizacja tej strony jest datowana 30 

sierpnia 2006. Dostepna jest juz ona m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/fe_cell_pl.htm 
http://jan-pajak.com/fe_cell_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/fe_cell_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/fe_cell_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/fe_cell_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/fe_cell_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/fe_cell_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/fe_cell_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Od chwili kiedy opublikowalem strone "fe_cell_pl.htm", w internecie zapanowal szal skupu 

starych radioodbiornikow krysztalkowych. Jakas firma oferuje nawet za nie fabrycznie nowiutkie 
odbiorniki. Znaczy, ze UFOnauci goraczkowo chca posusuwac te radia, tak aby pracujacy nad 
ogniwem telekinetycznym nie mieli prototypow do rozwoju. Apeluje wiec, aby kazdy czytajacy 

ten wpis, szybko odsylal do niego wszystkich ktorzy interesuja sie elektronika. Ponadto aby pisal 
o tresci tego wpisu (a takze o radiach krysztalkowch jako prototypach ogniw telekinetycznych) 
wszedzie gdzie tylko moze. Radia te staja sie teraz bowim ogromnie wazne dla przyszlosci 

naszej cywilizacji. 
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WPIS numer #83 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/8/23 
Tekst delej NIE rozwijany 
 

#83: To nie galaktyki, a zezwierzecenie, ktore naprawde nas dzieli 
 
Ostatnio dzieje sie ze mna cos, czym wcale nie jestem zachwycony. Zaczelo sie to kilka wpisow 

temu, kiedy nagle stalo sie dla mnie jasne ze przytlaczajaca wiekszosc obecnie wpisujacych 
komentarze do niniejszego bloga, zas w przeszlosci dzialajacych na internetowej liscie totalizmu, 
to wcale nie totalizci, a UFOnauci. Poglebione zas to zostalo coraz wieksza liczba ustalen, dla 

ktorych jedynym wytlumaczeniem jest ze wsrod UFOnautow istnieje kilku osobnikow z 
sumieniem, ktorzy na przekor ze zostali na mnie naslani aby mnie zniszczyc, po cichu i skrycie 
faktycznie mi pomagaja. Od pewnego wiec czasu nachodza mnie te coraz silniejsze i 

natarczywsze uczucia zalu i jednoczesnie wspolczucia dla kosmicznych braci, UFOnautow, 
ktorych zaledwie niedawno odkrylismy ze mieszkaja wsrod nas, jednak przed ktorymi od 

pierwszego momentu tego odkrycia mamy moralny obowiazek się bronić i wypraszac ich z 
naszej planety. Oczywiscie rozumowo nie bardzo jestem w stanie zaakceptowac te 
sentymentalne uczucia (rozumowo nie moge jednak rowniez ich sie pozbyc). Wszakze jesli 

dobrze sie zastanowic, to owe uczucia najzapewniej zostaly mi narzucone telepatycznie i 
hipnotycznie wlasnie przez owych zezwierzeconych UFOnautow. Wszakze jesli odniosa oni 
sukces w tym "zmiekczaniu" mojej postawy (morale obronnych), wowczas ani ja, ani totalizm 

nie bedzie w stanie juz tak efektywnie przed nimi sie bronic. Ponadto rozumowo rozwazajac 
sprawe owych wlasnie odnalezionych kosmicznych braci ludzkosci, to jak by na nich sie nie 
patrzylo, zawsze i tak dla wszystkich ludzi pozostaja oni jedynie kosmicznymi rabusiami, ktorzy 

przybywaja na Ziemie aby popelniac tutaj kazdy rodzaj niecnosci jaki tylko komus przyjdzie do 
glowy, oraz ktorych rece splamione sa ludzka krwia az po pachy. Rozumowo wiec, nie bardzo 
mamy miejsce na sentymenty w stosunku do UFOnautow, a jak najszybciej powinnismy ich 

wykopac z naszej planety aby zakonczyc cierpienia i meke jaka od tysiacleci nam zadaja. Do 
dziela wiec UFOnauto o pseudonimie "Har_Mageden alias prototal alias arachnofil" - rozpusc 
swoja szatanskosc i zademonstruj mi oraz innym czytelnikom jak bandyccy, zdegenerowani, 

oraz przewrotni sa UFOnauci, tak aby twoje zezwierzecenie dopomoglo mi otrzasnac sie z tych 
sentymentow, zebrac sie do kupy, oraz wrocic do tepienia kosmicznego robactwa do ktorego 

nalezysz a ktore porozlazilo sie po naszej Ziemi. 
 
Problem jaki ostatnio zaprzata moje mysli, to co wlasciwie konstytuluje naszych wrogow. 

Mianowicie czy przykladowo wrogiem ludzkosci jest kazdy UFOnauta tylko dlatego ze NIE 
urodzil sie na Ziemi. Wszakze jesli sie zastanowic, to ci wszyscy UFOnauci ktorzy zaciekle 
szkodza naszej cywilizacji w rzeczywistosci sa naszymi krewniakami. Faktem wprawdzie jest, ze 

czasami najwieksza swinia jaka najbardziej nam szkodzi okazuje sie wlasnie nasz krewniak. Z 
drugiej jednak strony, kosmos jest ogromny i pusty. Jesli wiec w nim spotkaja sie ze soba dwie 
istoty rozumne, ktore na dodatek okazuja sie byc bliskimi krewniakami ogromnie do siebie 

podobnymi, wowczas troche serce sie lamie ze powinni zaraz lapac za sztucery i probowac 
nawzajem sie powystrzelac. Tym bardziej ze wszyscy rodzimy sie z jednakowym sumieniem. To 
jedynie pozniejsze warunki spoleczne w jakich zyjemy zabijaja w niektorych z nas owo sumienie 

i zamieniaja dana jednostke w inteligentne zwierze. Jesli zas to warunki jakie panuja na 
planecie UFOnautow zamieniaja wiekszosc z nich w owe inteligentne zwierzeta jakimi sie 
okazuja byc po przybyciu na Ziemie, wowczas wcale to nie ich wina ze sa tacy jacy sa. 

Faktycznie wiec zamiast ich nienawidziec, my ludzie powinnismy raczej im wspolczuc i dopomoc 
w takiej zmianie warunkow w jakich UFOnauci zyja, aby z inteligentnych zwierzat jakimi obecnie 
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sa mogli z czasem przeksztalcic sie ponownie w istoty z odrobina cech jakie my tu na Ziemi 
nazywamy "czlowieczenstwem". Z drugiej jednak strony, troche to smieszne aby w naszej 

obecnej sytuacji, kiedy to UFOnauci morduja codziennie tysiace ludzi, rozmiekczac sie 
rozwazaniami jacy to oni biedni i jak my totalizci moglibysmy im pomoc.  
 

Ja musze sie przyznac ze ostatnio stalem sie ogromnie skonfundowany. Zapewne za pomoca 
swoich szatanskich sztuczek UFOnautom udalo sie bowiem zaszczepic we mnie te natarczywe 
pytania, w rodzaju co konstytuluje wroga a co sprzymierzenca, czy wszyscy UFOnauci to 

wrogowie ludzkosci, czy mamy ich nienawidziec czy im wspolczuc i starac sie im pomoc, czy jest 
mozliwe zrzucenie ich z naszego grzbietu bez koniecznosci morderczych zmagan i wzajemnego 
usmiercania sie, itp., itd. Najbardziej w owym temacie mnie frapuje sprawa zezwierzecenia 

UFOnautow, oraz coraz wieksza pewnosc ze nie wszyscy UFOnauci ktorzy zostali tu przyslani 
aby nas wyniszczac faktycznie sa zezwierzeceni (chociaz wiekszosc z nich faktycznie jest 
inteligentnymi zwierzetami o ludzkim wygladzie). Wyjasnie co mam tu na mysli. Przykladowo 

jesli ktos przeanalizuje osobowosc owego UFOnauty ktory w komentarzach do tego bloga 
wipusje sie pod trzema odmiennymi pseudonimami "Har_Mageden alias prototal alias 

arachnofil", wowczas sie okazuje ze od zwyklego zwierzecia rozni go jedynie nieco wieksza 
inteligencja. Wszakze cale jego potrzeby zyciowe ograniczaja sie do tego co potrzebuja 
zwierzeta, tj. aby sobie cos pojesc, aby sobie wskoczyc na jakas samiczke, oraz aby sobie na 

kogos poszczekac. Nie ma u niego nawet jednego uczucia czy potrzeby wyzszego rzedu, znaczy 
uczucia czy potrzeby ktore konstytuuja to co na naszej planecie nazywamy "czlowieczenstwem" 
(i to na przekor faktu, ze w sensie "zawodu" pod ktory ow UFOnauta sie podszyl po przybyciu 

na Ziemie, najwyrazniej jest on ksiedzem - goraco wspolczuje jego parafianom). Faktycznie 
wiec, rownie dobrze jak otrzymujac postac czlowieka, moglby on okazac sie dowolnym 
zwierzeciem o nieco wiekszej inteligencji od typowych zwierzat. Wszakze jego postepowanie 

jest typowo zwierzece, zas ludzka inteligencja sluza u niego tylko w tym samym celu w jakim 
zwierzeta uzywaja swoje kly - tj. aby rozszarpywac swoje ofiary. Co jednak ciekawsze, jesli 
przygladnie sie charakterystyce tej zezwierzeconej istoty, wowczas sie okazuje ze jest ona 

doskonala reprezentacja wszystkich tych cech ktore w przeszlosci przypisywane byly diablom. 
Czyli ow  "Har_Mageden alias prototal alias arachnofil" jest doskonalym reprezentantem 
przecietnej osobowosci obecnego UFOnauty, zas dawnego diabla. Wiekszosc owych UFOnautow 

ktorzy wysylani sa na Ziemie aby nas gnebic, z cala pewnoscia sa dokladnie tacy jak on, znaczy 
sa to istoty ktore tylko wygladem przypominaja ludzi, jednak faktycznie sa zwierzetami o 

wylacznie zwierzecych instynktach i uczuciach, ktore nawet swoja inteligencje uzywaja tak jak 
zwierzeta czynia to z klami, mianowicie aby inteligencja ta rozszarpywac swoje ofiary. Problem 
jednak polega na tym ze nie wszyscy UFOnauci okazuja sie takimi inteligentnymi zwierzetami. 

Niektorzy z nich ciagle maja owe wyzsze uczucia i wyzsze potrzeby, ktore sa oznaka tego co my 
na Ziemi nazywamy "czlowieczenstwem". Wprawdzie owych niezezwierzeconych UFOnautow 
jest bardzo malo, jednak istnieja. Nazywam ich problemem, poniewaz faktycznie to nie sa oni 

ani wrogami totalizmu, ani wrogami ludzkosci. Wszakze wieksza czesc ludzkosci a takze caly 
totalizm, obstaja wlasnie za owym "czlowieczenstwem". Znaczy, wprawdzie istnieja rowniez 
wsrod ludzi osobnicy podobni do owego "Har_Mageden alias prototal alias arachnofil" - ktorzy 

faktycznie sa inteligentnymi zwierzetami o ludzkim wygladzie, jednak ludzi takich ciagle mamy 
na Ziemi relatywnie malo. Zupelnie zas takich zezwierzeconych ludzi NIE ma w szeregach 
totalizmu. Wyrazajac to innymi slowami, ludzkosc nadal cechuje sie czlowieczenstwem. Z kolei 

owi nieliczni UFOnauci ktorzy nadal posiadaja w sobie podobne czlowieczenstwo, z definicji 
wcale nie moga byc wrogami ludzkosci. Oni tylko urodzili sie na niewlasciwej planecie. 
Pomijajac juz fakt, ze nie mamy pojecia ktory UFOnauta nalezy do ktorej z tych dwoch 

kategorii, tj. zezwierzecialych UFOnautow, czy UFOnautow ciagle praktykujacych 
czlowieczenstwo, moralny dylemat jaki ja osobiscie mam (zapewne poniewaz wmanipulowali mi 
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go owi zezwierzeciali UFOnauci) to jak traktowac owych UFOnautow z czlowieczenstwem.  
 

Aby lepiej uzmyslowic czytelnikom na czym ow moj dylemat polega, proponuje przypomniec 
sobie ow stary problem moralny. Mamy 10 jencow z wrogiej nam armii (tj. mozemy zalozyc ze 
jest to 10 UFOnautow w przyszlosci wzietych do niewoli przez grupe zolnierzy totalizmu), oraz 

wiemy ze 9 z nich jest naszymi smiertelnymi wrogami, jeden zas jest naszym sprzymierzencem 
(tj. mozemy zolozyc ze 9 z nich jest owymi zezwierzecialymi UFOnautami ktorzy bez mrugniecia 
okiem morduja i zameczaja ludzi na peczki, jeden zas jest owym UFOnauta z czlowieczenstwem 

ktory skrycie pomaga ludzkosci). Nie wiemy jednak ktory z nich jest kim. Mamy tylko dwa 
wyjscia, mianowicie mozemy albo ich wszystkich rozstrzelac, albo tez ich wszystkich uwolnic i 
dac im odejsc do swoich. (Odnotuj, ze zgodnie z tym co wyjasnione zostalo na stronie 

"morals_pl.htm", filozofia totalizmu wykazala ze zgodnie z prawami moralnymi wolno rozstrzelac 
lub inaczej usmiercic zolnierzy agresora, jesli ow agresor wczesniej rozstrzelal lub inaczej 
usmiercil kogos z naszej strony - co w przypadku UFOnautow zawsze ma miejsce.) Co Ty 

czytelniku bys uczynil w takiej sytuacji? Aby ujawnic swoje stanowisko proponuje wiec 
odpowiedziec mi na ktores z nastepujacych zapytan a naturze moralnej:  

Pytanie M1: Czy uwolnilbys wszystkich owych 10 UFOnautow, wiedzac ze 9 z nich pozniej 
bedzie ponownie strzelalo zarowno do Ciebie jak i do Twoich kolegow, czy tez raczej 
rozstrzelalbys wszystkich z nich, wiedzac ze jeden z nich jest Twoim ukrytym sprzymierzencem? 

Pytanie M2: Podaj mi chociaz jeden rozumowy (tj. wynikajacy z logiki) powod dla ktorego 
powinno sie uwolnic wszystkich owych 10 UFOnautow, w tym 9 masciwych wrogow ktorzy beda 
nas potem zajadle wyniszczali? 

Pytanie M3: Podaj mi chociaz jeden nadrzedny powod uczuciowy (tj. powod wynikajacy z owych 
uczuc i potrzeb wyzszego rzedu ktore konstytuluja tzw. "czlowieczenstwo"), dla ktorego 
nalezaloby rozstrzelac wszystkich owych 10 UFOnautow, w tym tego jednego UFOnaute ktory 

jest naszym sprzymierzencem i ktory nam skrycie pomaga. 
Jesli ktorys z czytelnikow odpowie na wszystkie 3 powyzsze zapytania, a nie przynalezy przy 
tym do owej grupy "inteligentnych zwierzat o ludzkim wygladzie", wowczas z cala pewnoscia 

bedzie w stanie zrozumiec na czym polega moj dylemat jaki staram sie wyjasnic w niniejszym 
swoim wpisie. Kiedy zas zrozumie ow dylemat, zrozumie wowczas takze dlaczego totalizm 
okazuje sie byc zarowno zrodlem mojej sily, jak i zrodlem mojej slabosci. Wszakze to dylematy 

takie jak powyzszy trapily mieszkancow Ziemi od zarania dziejow (ciekawe czy trapily one 
rowniez niektorych UFOnautow). Przykladowo, jesli ktos zna starozytnia Iliade (ta Homera), 

wowczas zapewne pamieta ze wlasnie dylemat podobny do opisanego powyzej byl przyczyna 
zaglady Achillesa. Mam wiec nadzieje ze zdolam sie szybko z niego otrzasnac (z pomoca 
UFOnauty-ksiedza-podmienca o pseudonimie "Har_Mageden alias prototal alias arachnofil"), ze 

zbiore sie ponownie w garsc, oraz ze powroce do zwalczania UFOnautow. 
 
W tym miejscu przypominam, ze kiedy ktos dokonuje juz wpisu w komentarzach do niniejszego 

bloga, wowczas dla zapewnienia latwosci odrozniania "kto jest kto", powinien zadbac aby jego 
wpis wypelnial wymagania jakie okresowo sprawdzam od jakiegos juz czasu. Zgodnie z owymi 
wymaganiami, deletowal bede z komentarzy do tego bloga wszelkie wpisy ktore odznaczaja sie 

chocby jedna z ponizszych cech: 
A. Usiluja zerodowac totaliztyczne pozdrowienie (pozytywne zyczenie) "Niech totalizm 
zapanuje", poprzez albo zaniedbanie jego podania na koncu kazdego dorebnego wpisu, albo 

jego wypaczenie poprzez podanie go w jakimkolwiek innym brzmieniu, np. "Niech totalizm 
zwyciezy" (odnotuj jednak, ze nie deletuje wpisow z moralnie poprawnym poszerzeniem tego 
pozdrowienia, ktore jednak utrzymuja jego brzmienie - w rodzaju "Niech totalizm zapanuje jak 

najszybciej").  
B. W jakikolwiek sposob atakuja totalizm lub moja osobe, np. zawierajac przeklenstwa, 
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niesmaczne zwroty lub opisy, slowna pornografie, insynuacje, drwiny, prowokacje, ataki, itp.  
C. Zawieraja propagande UFOnautow - np. zaprzeczaja w jakikolwiek sposob ze Ziemia jest 

skrycie okupowana przez UFOnautow, albo usiluja wyjasnic ostatnie ataki UFOnautow na 
ludzkosc w jakis naturalny sposob, albo obiecuja ze UFOnauci przyniosa ludzkosci cos dobrego, 
albo wmawiaja ze UFOnauci sa dobrzy i chca dobra dla ludzkosci, itp., itd. 

 
Ci czytelnicy ktorzy pracuja nad ogniwami telekinetycznymi, zapewne zechca wiedziec, ze od 
jakiegos juz czasu rozwijam strone "fe_cell_pl.htm" ktorej celem jest zainspirowanie 

podejmowania budowy tych ogromnie potrzebnych ludzkosci urzadzen, oraz wyjasnianie 
dlaczego zbudowanie i zadzialanie tych urzadzen jest jak najbardziej realistyczne. Owe 
zainspirowanie staram sie uzyskac poprzez dokladne wyjasnienie jak ja sam bym budowal 

ogniwo telekinetyczne oraz jakich podzespolow bym w nim uzyl gdyby kiedys udalo mi sie 
przebic przez zapory jakie UFOnauci nieustannie stawiaja na mojej drodze wlasnie aby mi 
uniemozliwic podjecie budowy tego przelomowego urzadzenia. Obok strony 

"free_energy_pl.htm", jest ona juz druga strona o urzadzeniach darmowej energii. Najnowsza 
aktualizacja tej strony jest datowana 23 sierpnia 2006. Dostepna jest juz ona m.in. pod 

nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/fe_cell_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/fe_cell_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/fe_cell_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/fe_cell_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/fe_cell_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/fe_cell_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #82 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/8/19 
Tekst rozwijany w: karma_pl.htm 
 

#82: ... a totalizm idzie dalej 
 
Wszyscy zapewne znamy owo rzekomo chinskie przeklenstwo "zycze ci abys zyl w ciekawych 

czasach" (nazywam je rzekomo chinskie, bowiem wypytujac o nie samych Chinczykow wsrod 
ktorych zylem przez wiele lat nigdy nie znalazlem nawet jednego ktory by o nim kiedykolwiek 
slyszal). Wszakze jesli na chwile oderwac uszy od ziemi a wzrok od telewizora, nagle sie okazuje 

ze wszyscy zyjemy obecnie w ogromnie interesujacych czasach. Faktycznie tez nawet ci 
najbardziej zadufani w sobie i zapatrzeni we wlasny pepek, nigdy juz nie wiedza co z nimi stanie 
sie jutro, ani czy nastepne wiadomosci telewizyjne beda dla nich, czy tez o nich.  

 
W tej sytuacji totalizm pomalu staje sie jedynym ruchem ktory ani nie uzywa wznioslych idei 

aby oprozniac portfele sluchaczy, ani tez nie zmienia swego kursu zaleznie od tego z ktorej 
strony wiatr powieje. Totalizm pozostaje owym przepowiedzianym nam bialym koniem ktory z 
czasem wyniesie ludzkosc poza zasieg tyranii i umeczania. 

 
W czasach kiedy na niniejszym blogu totalizm sortowal "kto jest kim", jednoczesnie w internecie 
udoskonalane byly jego opisy. W przeciagu ostatnich kilku tygodni kolejnemu uporzadkowaniu i 

udoskonaleniu poddane zostaly trzy najwazniejsze strony internetowe totalizmu, mianowicie 
strony o fizycznych nazwach "totalizm_pl.htm", "morals_pl.htm", oraz "karma_pl.htm". 
Przykladowo na wszystkich owych stronach zmieniony zostal styl prezentacji. Poprzednio 

bowiem uzywaly one "gazetowego" stylu pisania w dwoch kolumnach. Styl ten jest wysoce 
korzystny w przypadkach kiedy uzywajacemu go zalezy na "zlapaniu oka" czytajacego. 
Wprowadza on jednak konfuzje i niweczy chronologie czytania. Dlatego na obecnym etapie, 

kiedy totalizm zdolal juz "zlapac oko" potencjalnych czytelnikow, bardziej wskazana jest 
jednokolumnowa prezentacja. Wszystkie wiec powyzsze strony totalizmu przerobione zostaly 
wlasnie z dwukolumnowej na jednokolumnowa prezentacje. Ponadto we wszystkich z nich 

powprowadzano wieksza liczbe linkow wewnetrznych w tekscie (oznaczanych kolorem 
zielonym). Dzieki tym linkom czytajacy ma szybsza mozliwosc zagladania do stron zwiazanych 

jakie rozwijaja okreslone tematy danej strony. Na dodatek do tego, wszystkie strony totalizmu 
zostaly podane udoskonalaniu, poszerzaniu, oraz upraszczaniu ich opisow. Chodzi bowiem o to, 
aby totalizm uczynic mozliwie jak najbardziej "przezroczysty", znaczy nie tylko ujawniac w nim 

"co" on nakazuje lub stwierdza, ale takze dokladnie wyjasniac czytelnikowi "dlaczego" wlasnie to 
a nie cos zupelnie innego. 
 

Z indywidualnych udoskonalen, najwiecej zmian i poszerzen wprowadzonych zostalo do strony 
"karma_pl.htm". Strona ta poszerzona bowiem zostala o wyjasnienia dzialania tzw. "karmy 
zbiorowej", a takze o wyjasnienia jak z owej karmy zbiorowej ludzie moga korzystac w swojej 

codziennej dzialalnosci. Przykladowo, dzieki wprowadzeniu porowania naszych uczuc do rodzaju 
"polaczen internetowych" jakie kazda osobe sa w stanie podlaczyc do kilku odmiennych 
rodzajow internetow jednoczesnie, strona "karma_pl.htm" wyjasnia bardzo ilustratywnie czym 

jest tzw. "intelekt zbiorowy" oraz jak on dziala. Z kolei poprzez ilustratywne wyjasnienie jak 
uczucia ludzi polaczonych wzajemnie ze soba w jeden intelekt grupowy formuja jeden ogromny 
"bank karmy", strona owa wyjasnia pogladowo jaki jest mechanizm kasowania sie 

(anihilowania) karmy grupowej. Dzieki zas wyjasnieniu czytelnikowi owego mechanizmu 
anihilowania sie karmy grupowej, strona ta wyjasnia przypadki w jakich prawa moralne 
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pozwalaja nam np. zastrzelic w obronie wlasnej anonimowego agresora, zas karma za owo 
zastrzelenie wcale nas nie obciazy - bedzie bowiem zanihilowana w obrebie naszego intelektu 

zbiorowego ludzi broniacych sie przed danym agresorem zbiorowym. Strone "karma_pl.htm" 
warto wiec aby kazdy dokladnie przeczytal, bowiem w dzisiejszych niespokojnych czasach coraz 
wiecej ludzi jest stawianych niespodziewanie dla siebie w sytuacji kiedy musza sie bronic przed 

jakims agresorem. Aby zas owa obrona byla skuteczna, a jednoczesnie aby nasze dzialania 
obronne nie zapaskudzaly nam przyszlosci poprzez generowanie nieprzyjemnej karmy, warto 
dokladnie wiedziec co i jak nalezy wowczas czynic. Strona owa zas ilustratywnie nam to 

wyjasnia.  
 
Najnowsza aktualizacja strony "karma_pl.htm" datowana jest 12 sierpnia 2006. Dostepna jest 

ona m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/karma_pl.htm 
http://jan-pajak.com/karma_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/karma_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/karma_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/karma_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/karma_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/karma_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/karma_pl.htm 
 
Usprawnienia powprowadzane do totaliztycznych stron "totalizm_pl.htm" oraz "morals_pl.htm" 

nie sa az tak szerokie jak na stronie "karma_pl.htm". Ich glownym celem bylo jedynie 
powiekszenie czytelnosci oraz zrozumialosci opisow, a takze dostarczenie pogladowych 
wyjasnien "dlaczego" tam gdzie wyjasnienia te podnosily "przezroczystosc" opisow. Nowe 

wersje obu owych stron mozna sobie przegladnac po podstawieniu ich nazw zamiast nazwy 
"karma_pl.htm" w podanym powyzej wykazie adresow. Najnowsze aktualizacje obu owych stron 
rowniez datowane sa 12 sierpnia 2006, lub pozniej.  

 
Niezaleznie od powyzszych trzech stron bezposrednio dotyczacych totalizmu, niewielkim 
udoskonaleniom podany zostal ostatnio caly szereg innych stron poruszajacych totaliztyczne 

tematy. Najwiecej z owych udoskonalen powprowadzno do stron o fizycznych nazwach 
"landslips_pl.htm", "healing_pl.htm", "fruit_pl.htm", "evolution_pl.htm", "god_pl.htm", 

"shuttle_pl.htm", "wroclaw.htm", "wszewilki.htm", "wszewilki_milicz.htm", oraz 
"wszewilki_2006_raport.htm". Przykladowo strona "landslips_pl.htm" dodatkowo wzbogacona 
zostala o przyklad "obsuwisk" jakie UFOnauci wywolali technicznie w ostatnich czasach w Nowej 

Zelandii. W przeciwienstwie bowiem do Polski, ktora w ostatnich czasach traktowana i 
umeczana jest przez UFOnautow relatywnie lagodnie - bo jedynie temperaturami i opadami, na 
Nowej Zelandii (a takze na USA, UK, oraz Hiszpanii) skupia sie ostatnio cala furia ataku 

UFOnautow. Przykladowo, az mnie dziw bierze jak Nowozelandczycy moga byc tak uparci w 
tlumaczeniu jako "wybryki natury" wszystkiego co UFOnauci ostatnio skrycie wyprawiaja w tym 
kraju. A umeczaja oni Nowa Zelandie ostatnio praktycznie bez wytchnienia. Albo atakuja ja 

jakas technicznie zaindukowana wichura ktora pozrywala siec elektryczna w niemal polowie 
owego kraju. Albo tez zasypuja wszystko sniegiem tak glebokim ze zycie calkiem tu zamiera. 
Albo zalewaja deszczem tak intensywnym ze wiekszosc drog zamienia sie w rzeki zas pol w 

jeziora. Albo tez, jak ostatnio, gnebia wszystkich obsuwiskami ziemi. Nowa Zelandia jest 
gorzystym krajem. Gdziekolwiek wiec UFOnauci znajda jakies domy lub istotne arterie 
komunikacyjne lezace pod zboczem jakiejs gory, natychmiast zesuwaja na nie technicznie jakies 

potezne obsuwisko ziemi. Ja na swojej stronie "landslips_pl.htm" tlumacze wszystkim, ze 
naturalne obsuwiska ziemi wcale nie sa inicjowane glosnym grzmotem. Jesli wiec najpierw jest 
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potezny huk, a dopiero potem ziemia zaczyna sie obsuwac, wowczas to oznacza, ze dane 
obsuwisko ziemi zostalo zainicjowane technicznie przez UFO. Ów huk jest bowiem formowany 

kiedy naped UFO odrywa sila od podloza dany wycinek gleby, aby moc spowodowac jego ruch. 
Pechowo jednak Nowozelandczycy nie czytaja moich stron. Nowozelandzkie "search engines" 
nie chca ich tez rejestrowac. W rezultacie nie kieruja wiec do UFOnautow karmy za wszelkie te 

zniszczenia. Na przekor wiec raportow o ogromnym huku z jakim kazdy z tych obsuwisk jest 
zapoczatkowywany, wszyscy wmawiaja tutaj wszystkim innym ze powodem tej naglej epidemii 
obsuwisk wyniszczajacych domy i drogi Nowej Zelandii jest "matka natura". Oczywiscie "matka 

natura" nie przyjmuje na sibie karmy za cos co uczynili UFOnauci. Poprzez wiec bledne 
umiejscowienie odpowiedzialnosci za zlo, ludzie tutaj sprawiaja ze UFOnautom upiekaja sie 
zniszenia jakie tu szerza. 

 
Od czasow kiedy totalizm uczynil wyraznie widocznym, ze okupacja Ziemi przez wygladajacych 
identycznie do ludzi UFOnautow o szatanskich nawykach jest faktem, a nie jedynie spekulacja, 

ludzie boja sie otwarcie identyfikowac z totalizmem. Wszakze nikt nie chce znalezc sie na liscie 
tych ktorych UFOnauci zaczna otwarcie przesladowac. Tymczasem rzeczywistosc jest taka, ze 

totalizm walczy "o wolnosc wasza i nasza". Ci odwazni ktorzy walcza z UFOnautami, 
jednoczesnie im pomagaja. Znaczy, na przekor ze totalizm zmaga sie z UFOnautami, 
jednoczesnie doskonale zdaje sobie on sprawe z faktu, ze UFOnauci rowniez sa ofiarami 

systemu w jaki niechcaco sami siebie wprowadzili. Ich szatanskosc nie tylko bowiem kierowana 
jest na ludzi czy na podobne do ludzkiej planety, ale takze i na samo spoleczenstwo UFOnautow 
w obrebie ich wlasnej planety. Innymi slowami, filozofia jaka UFOnauci wyznaja zamienia w 

pieklo takze ich wlasna planete i wlasne spoleczenstwo. Prawda zas jest taka, ze UFOnauci sami 
nie sa w stanie zmienic niczego u siebie. Ich pasozytnictwo osiagnelo bowiem juz glebie jaka 
nie zezwala na zmiane. Jako cywilizacja maja wiec obecnie tylko dwa wyjscia. Mianowicie albo 

kontynuowac zmierzanie tam gdzie juz zmierzaja, czyli do samozaglady, albo pozwolic 
totaliztom aby ci im pomogli zmienic ich wlasna sytuacje. Owi totalizci ktorzy mogliby poprawic 
sytuacje UFOnautow, to wlasnie ludzie z planety Ziemia wyznajacy filozofie totalizmu. 

Aczkolwiek wiec wiekszosc UFOnautow bezmyslnie slucha swoich przelozonych i wyniszcza 
ludzkosc a takze wyniszcza planete Ziemia, wyglada tez na to ze coraz wiecej w gronie samych 
UFOnautow zaczyna przynalezec do tych, co rozumieja iz totalizm nie jest tylko ich wrogiem, ale 

takze i ich sprzymierzncem. Wszystko tez wskazuje na to ze to wlasnie ci UFOnauci pomalu oraz 
po cichu zaczynaja pomagac totalizmowi. Wszakze jakze wytlumaczyc inaczej niz wlasnie ich 

skryta pomoca i ostroznym posunieciom, iz ze wszystkich krajow potajemnie wyniszczanych 
przez UFOnautow, Polska jest obecnie taktowana najlepiej i trapiona najmniej niszczycielskimi 
"wybrykami natury". Jakze tez inaczej tlumaczyc niz wlasnie pomoca tychze UFOnautow 

zaczynajacych przegladac na wlasne oczy i widziec co naprawde sie dzieje, ze niniejszy blog 
totalizmu staje sie coraz gorecej dyskutowany oraz otrzymuje coraz wiecej wpisow - na przekor 
ze wpisuja sie do niego obecnie niemal wylacznie UFOnauci.  

 
Niestety, nie wszyscy UFOnauci ktorzy wpisuja sie w uwagach do niniejszego bloga, zdaja sie 
nalezec do tych co sprzyjaja totalizmowi. Czytajac kometarze pod tym blogiem wyraznie widac, 

ze wielu z nich pozostaje szatanskimi i zlymi az do szpiku kosci. Latwo ich zreszta poznac. Ich 
pycha nie pozwala im sie bowiem podporzadkowac wymaganiom jakie poczawszy od wpisu 
numer #79 nalozylem na komentarze pod blogiem totalizmu. (Jakze bowiem sie tu 

podporzadkowac, jesli ktos slepo wierzy w swoja wyzszosc nad ludzmi oraz w przeznaczenie 
ludzkosci aby byla jedynie slugami UFOnautow.) Z kolei ich wrogosc do totalizmu nie pozwala 
im wpisywac cokolwiek innego niz ataki na totalizm, szydzenie z totalizmu i z mojej osoby, opisy 

jacy to wspaniali sa UFOnauci oraz jak duzo dobrego ludzkosc kiedys od nich otrzyma, itp. 
Przekornosc, pycha, zlosliwosc, oraz agresywnosc owych UFOnautow bardzo wyraznie odroznia 
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sie od dyscypliny oraz pasji tych nielicznych zolnierzy totalizmu ktorzy ciagle wpisuja tu 
komentarze dla udokumentowania swojego faktycznego przekonania do totalizmu. Aby wiec 

nadal utrzymac owa latwosc odrozniania "kto jest kto", na wpisy do niniejszego bloga nadal 
nakladam wymagania ktore sprawdzily sie juz w dzialaniu. Zgodnie z owymi wymaganiami, 
deletowal bede z komentarzy do tego bloga wszelkie wpisy ktore odznaczaja sie chocby jedna z 

ponizszych cech: 
A. Nie zostaly zakonczone totaliztycznym pozdrowieniem "Niech totalizm zapanuje". (Jak 
szokujaco staje sie to coraz bardziej oczywistym, dla wielu UFOnautow napisanie tego 

totaliztycznego pozdrowienia jest rownie trudne jak dla diablow bylo kiedys zanurkowanie w 
swieconej wodzie.)  
B. W jakikolwiek atakuja totalizm lub moja osobe, np. zawierajac przeklenstwa, insynuacje, 

drwiny, prowokacje, ataki, itp. 
C. Zawieraja propagande UFOnautow - np. zaprzeczaja w jakikolwiek sposob ze Ziemia jest 
skrycie okupowana przez UFOnautow, albo usiluja wyjasnic ostatnie ataki UFOnautow na 

ludzkosc w jakis naturalny sposob, albo obiecuja ze UFOnauci przyniosa ludzkosci cos dobrego, 
albo wmawiaja ze UFOnauci sa dobrzy i chca dobra dla ludzkosci, itp., itd. 

 
Jednoczesnie zapraszam czytelnikow, aby poprzez uswiadamianie sobie ktore z wpisow w 
komentarzach do niniejszego bloga lamia powyzsze wymagania, odkrywali dla siebie samych 

nosiciele ktorych paseudonimow faktycznie sa UFOnautami a nie ludzmi (pomocna w owym 
odkrywaniu moze byc lista UFOnautow oraz podejrzanych o przynaleznosc do UFOnautow, 
podana w P.S. do bloga #81). Z kolei wiedzac ktorzy z wpisujacych sa UFOnautami, czytelnicy 

maja okazje zwolna sie uczyc jakie cechy demaskuja postepowanie UFOnautow-podmiencow 
oraz pozwalaja odrozniac to postepowania od postepowania ludzi. W koncu poznajac dokladnie 
owe cechy, nagle zaczyna sie odkrywac ktorzy z naszych przywodcow czy przelozonych nimi sie 

odznaczaja, jakie instytucje, czy sejmy ktorych krajow, w swoich obradach formuja rozgardiasz 
bardzo podobny do tego jaki rzuca sie w oczy w komentarzach do wpisow z niniejszego bloga, 
jakie gazety zawieraja material o cechach podobnych jak wpisy UFOnautow z tego bloga, itd., 

itp. Jednym slowem, uczmy sie odrozniac naszych kosmicznych okupantow i najezdzcow od nas 
ludzi. Wszakze tylko kiedy nauczymy sie jak odrozniac ich od siebie, bedziemy w stanie 
dopomoc sobie i im poprzez wprowadznie uzdrawiajacych zmian do balansu sil dobra i zla w 

naszym wszechswiecie. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #81 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/8/12 
Tekst dalej NIZ rozwijany 
 

#81: Nie mam serca wyciszac tych UFOnautow ktorzy rowniez sa okupowani 
 
O fakcie ze podobnie jak Ziemia,  planety UFOnautow rowniez sa okupowane,tyle ze pod nieco 

inna pokrywka, wiem juz od czasow kiedy pisalem traktat [3b], czyli od 1998 roku. Kiedy 
bowiem Andrzej Domala uprowadzony zostal na planete Nea, lokalny przewodnik Neatanski 
wyjasnil mu co nastepuje - cytuje z paragrafu numer {5450} w traktacie [3b] ( tekst_3b.htm ): 

"Z Whistheen pochodzi elitarna (wybrancy) czesc ludnosci Nea." Jesli to wyjasnienie 
przetlumaczyc na nasz jezyk, Neatanczycy - podobnie jak ludzie z planety Ziemia, sa rowniez 
okupowani i eksploatowani przez podobna do siebie rase pochodzaca z odmiennej planety 

Whistheen. Poniewaz jednak Neatanczycy sa juz zaawansowani technicznie powyzej poziomu 
przy jakim daloby sie ich eksploatowac w sposob skryty - tak jak UFOnauci czynia to z ludzmi na 

Ziemi, mieszkancy planety Whistheen okupuja ich i eksploatuja w sposob jawny, wmawiajac im 
ze sa od nich madrzejsi, a stad ze naleza im sie wszystkie elitarne pozycje w ich spoleczenstwie. 
Oczywiscie, gdyby przypadkiem planecie Nea przydarzyla sie jakas katastrofa kosmiczna, ktora 

cofnelaby jej mieszkancow w rozwoju do tylu, wowczas jestem gotow sie zalozyc, ze owi 
"wybrancy" z Whistheen zaczeliby okupowac i eksploatowac swoich krewniakow z Nea w 
podobnie skryty i bezpardonowy sposob jak UFOnauci obecnie to czynia z Ziemia. (Po wiecej 

danych na ten temat patrz podrozdzial C2 z traktatu [3b] dostepny poprzez strone tekst_3b.htm 
.) 
 

W dniu 26 grudnia 2004 roku mialo miejsce zdarzenie jakie nam zupelnie wyraznie ujawnilo, ze 
w gronie UFOnautow ktorzy skrycie okupuja Ziemie znajduja sie rowniez pojedyncze osoby, 
ktore sympatyzuja z losem ludzi i cichcem pomagaja ludziom. Zdarzenie to opisane jest w 

punkcie #9 (5) totaliztycznej strony internetowej o fizycznej nazwie "day26_pl.htm". Otoz w 
okolo godzine zanim malezyjska plaze uderzylo mordercze tsunami, jeden z UFOnautow 
zaryzykowal wiele aby ostrzec kapiacych sie tam ludzi. Problem jednak z tymi UFOnautami 

ktorzy wiedza ze ludzie z Ziemi sa w dokladnie tej samej sytuacji co oni sami, a stad ktorzy chca 
pomagac ludziom na Ziemi, jest ze nie moga udzielac owej pomocy w sposob otwarty. Wszakze 

gdyby tylko UFOnauci ci zaczeli pomagac ludziom zupelnie otwarcie, wowczas owi ich wlasni 
wewnetrzni okupanci, znaczy owi "elitarni" UFOnauci ktorzy okupuja tychze UFOnautow z 
nizszych kast, natychmiast by wykryli co jest grane i odeslali pomagajacych na jakies pustynne 

planety (lub - jak zartuje BartTP "wydeletowali im mozgi"). Dlatego ci UFOnauci ktorzy 
pomagaja ludziom z planety Ziemia udzielaja swojej pomocy w sposob skryty, czasami nawet 
czyniac to tak aby na zewnatrz wygladalo to na wyniszczanie tychze ludzi. 

 
Dwa blogi wczesniej (tj. blogi #79 i #80) rozpoczalem wdrazanie metody ktora nastawiona byla 
na ukrocenie zasiewania propagandy UFOnautow za posrednictwem oficjalnego bloga 

totaliztow. Jak sie okazuje, metoda "tematycznej dyscypliny" jaka w owych dwoch blogach 
dopracowalem okazuje sie zdumiewajaco skuteczna. Jest ona bowiem w stanie zmniejszyc 
niemal do zera propagande UFOnautow zasiewana za posrednictwem danego bloga. Wszakze 

pycha wiekszosci owych UFOnautow nie jest w stanie im pozwolic aby ci zmusili sie do 
wypelniania wszystkich czterech wymogow narzuconych im przez owa metode (tj. wymogow: 
(a) aby w swoich wypowiedziach ograniczac sie wylacznie do odpowiedzi na zadane pytania, (b) 

aby zawsze wskazywac numer pytania na jakie wlasnie odpowiadaja, (c) aby w swoich 
wypowiedziach zaprzestali atakowania totalizmu lub szerzenia propagandy UFOnautow, oraz (d) 
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aby na koncu kazdej swojej wypowiedzi umieszczali totaliztyczne pozdrowienie "Niech totalizm 
zapanuje"). Dlatego po zmuszeniu ich do wypowiadania sie wylacznie w zgodzie z owymi 

wymogami, niemal od razu ujawnilo sie kto jest UFOnauta - a stad kto stara sie zasiewac swoja 
propagande na blogu totalizmu, a kto faktycznie jest zolnierzem totalizmu zdolnym do pelnego 
podporzadkowania sie owym wymogom "tematycznej dyscypliny".  

 
Niezaleznie od ukrocenia propagandy UFOnautow, owa metoda "tematycznej dyscypliny" 
wydala tez kilka produktow ubocznych, co do ktorych nawet ja sam jestem zaszokowany. 

Jednym z tych produktow jest wykaz pseudonimow uzywanych przez UFOnautow ktorzy 
dotychczas upowszechniali swoja propagande na niniejszym blogu (wykaz ten przytoczylem w 
P.S. do tego wpisu). Innym zas produktem bylo uswiadomienie sobie, ze UFOnauci ktorzy 

wpisuja komentarze do niniejszego bloga, pod wzgledem wewnetrznego nastawienia do 
totalizmu faktycznie dziela sie az na dwie przeciwstawne grupy, mianowicie (1) tych UFOnautow 
ktorzy faktycznie wierza ze totalizm musi byc zwalczany, stad wkladaja do owego zwalczania 

cale swoje serce i umiejetnosci, oraz (2) tych UFOnautow ktorzy pod pozorem zwalczania 
totalizmu faktycznie pomagaja owej filozofii. Oczywiscie, ktore pseudonimy reprezentuja ktora z 

owych grup, tego nie bede tutaj podawal. 
 
Skad owa sugestia, ze najprawdopodobniej na Ziemi dzialaja takze UFOnauci jacy przez swoich 

mocodawcow sa zmuszani do niszczenia totalizmu, jednak faktycznie po cichu pomagaja oni 
owej filozofii. Ano zdaje sie byc ku temu az kilka przeslanek. Jedna z nich poddam tutaj 
weryfikacji czytelnikow poprzez wyjasnienie do czego ona sie sprowadza. Wszakze ja sam moge 

sie mylic - po cichu marze przeciez aby NIE wszyscy UFOnauci okazali sie owymi spragnionymi 
ludzkiej krwi mordercami i bandytami jakich obraz tak jasno i jednoznacznie wynika z 
najnowszych badan totalizmu. Skoro zas marzy mi sie aby niektorzy z naszych krewniakow z 

kosmosu wykazali sie posiadaniem ludzkiego sumienia i ludzkich/moralnych odruchow, byc 
moze owo marzenie nieco wypacza moja obiektywnosc. Oto wiec opis najwazniejszej z owych 
przeslanek, ktora odkrylem dopiero w rezultacie wpisow #79 i #80. Wynika ona z owej 

szokujaco-wysokiej liczby UFOnautow wpisujacych swoje komentarze do bloga totalizmu. Jak 
bowiem sie okazuje (patrz P.S.), przytlaczajaca wiekszosc wpisujacych swoje uwagi do owego 
bloga, to wlasnie UFOnauci a nie ludzie. Ludzie w komentarzach owych albo wogole nie sa 

reprezentowani, albo tez jest ich tam bardzo niewielu. To zas praktycznie oznacza, ze gdyby 
wszyscy UFOnauci nagle zaprzestali wpisywania swoich komentarzy pod tym blogiem totalizmu, 

nagle blog ten by zwyczajnie upadl z braku zainteresowania. Wyrazajac to innymi slowami, 
niniejszy blog totalizmu istnieje i dziala przez az tak dlugo, oraz wzbudza az tyle 
zainteresowania, poniewaz UFOnauci z takim wigorem (i uporem) do niego sie wpisuja, zas 

niektorzy z nich tylko udaja ze go atakuja. Gdyby nie owe wpisy UFOnautow, oraz nie owe 
"ataki", blog ten juz dawno by zaniknal samorzutnie z braku ludzkiego w nim zainteresowania. 
W takiej sytuacji, wyglada mi na to, ze spora liczba UFOnautow tylko udaje ze zwalcza blog 

totalizmu, a faktycznie to podtrzymuje ow blog przy zyciu! Oczywiscie, moge sie mylic. Sytuacja 
z tym blogiem wynikac wszakze moze z wielu innych powodow, np. z braku kompetencji 
mocodowacow owych UFOnautow ktorzy podtrzymuja wpisy bloga przy zyciu. Jednak teza o 

braku kompetencji owych mocodawcow wydaje mi sie tu nie uzasadniona, wziawszy pod 
uwage, ze wszystkie inne dzialania UFOnautow na Ziemi sa wykonywane z taka precyzja, zas ci 
sami mocodawcy trzesa praktycznie kazdym rzadem na Ziemi a ostatnio wlasnie bez zadnych 

klopotow wykanczaja najlepsza armie ludzkiego swiata. Zreszta, niezaleznie od powyzszej 
przeslanki, podobnych przejawow skrytego pomagania totalizmowi przez kilku UFOnautow pod 
pozorem zwalczania tej filozofii jest nieco wiecej. Innych jednak narazie nie bede tutaj wyjasnial 

(byc moze omowie je w przyszlosci). 
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Ja od dawna zdaje sobie sprawe, ze totalizm jest w stanie dopomoc w odzyskaniu prawdziwej 
wolnosci nie tylko przez ludzi na Ziemi, ale takze i przez tych UFOnautow z nizszych kast (i 

planet), ktorzy sa skrycie okupowani i eksploatowani przez innych UFOnautow nalezacych do 
owych "elitarnych" ("wybranczych") kast i planet. Rozumiem wiec, ze zarowno my ludzie z 
planety Ziemia, jak i spora liczba UFOnautow ktorzy zmuszeni sa ukrywac swoje poglady przed 

innymi UFOnautami, w jednakowy sposob jestesmy zainteresowani w odniesieniu sukcesu przez 
totalizm. Wszakze tylko sukces totalizmu jest w stanie zmienic sytuacje we wszechswiecie i 
przyniesc prawdziwa wolnosc "dla nas i dla was". Uwazam wiec, ze w interesie totalizmu lezy 

ulatwienie wypowiadania sie przez owych UFOnautow. Teraz wiec, kiedy zidentyfikowana juz 
zostala wiekszosc UFOnautow ktorzy zasiewali swoja propagande na niniejszym blogu, przez 
jakis czas moge pozwolic ponownie na swobode wypowiedzi. Niniejszym wiec oswiadczam, ze 

czasowo zawieszam tu uzycie owej metody "dyscypliny tematycznej". Zawieszenie to 
wprowadzam az do czasu kiedy ewentualne pogorszenie sie sytuacji we wpisach spowoduje ze 
powrot do owej metody okaze sie koniecznym. 

 
Poniewaz jednak okazuje sie ze komentarze do niniejszego bloga wpisuja takze UFOnauci ktorzy 

zapewne naleza rowniez do owych "elitarnych" ("wybranczych") kast i planet, a stad ktorzy 
wcale nie udaja ze zwalczaja totalizm, a zwalczania tego dokonuja z pelna wiara slusznosci tego 
co czynia, niniejszym zmuszony jestem pozostawic kilka niewielkich ograniczen co do tresci tego 

co ktos wpisuje w komentarzach pod niniejszym blogiem. Mianowicie, nadal deletowal bede te 
komentarze ktore: 
(A) Szydza z totalizmu lub z mojej osoby, albo w jakikolwiek inny  sposob manifestuja brak 

kultury, obrazliwy jezyk, nieznajomosc akceptowalnych norm wyrazania sie, chec zabolenia lub 
prowokacji, itp.  
(B) Zawieraja propagande UFOnautow ktora bylaby sprzeczna z tym co totalizm juz zdolal 

ustalic na temat bandyckiego zachowywania sie cywilizacji UFOnautow wobec cywilizacji 
ludzkiej. 
(C) Nie przytoczyly na koncu danego wpisu totaliztycznego pozdrowienia "Niech totalizm 

zapanuje", ktore to pozdrowienie jest dowodem poskromienia przez danego UFOnaute swojej 
pychy i wykazania kurtuazji wobec nas ludzi. (Jak bowiem doskonale wykazaly to komentarze 
pod wpisami #79 i #80, dla wielu UFOnautow faktycznie wypowiedzenie tego totaliztycznego 

pozdrowienia przychodzi z rowna trudnoscia jak diablom przychodzi wykapanie sie w 
przyslowiowej swieconej wodzie.)  

 
Wprowadzajac powyzsze wymogi, jednoczesnie mam zamiar czasowo zaprzestac 
automatycznego deletowania komentarzy UFOnauty, ktory dotychczas wpisywal sie pod trzema 

nastepujacymi pseudonimami: Har_Magedon, parwardigar, arachnofil. Chce bowiem UFOnaucie 
owemu ponownie otworzyc szanse na wypowiadanie swoich pogladow - jesli bedzie gotowy 
poglady te wypowiadac w sposob pozbawiony typowych dla niego prob obrazania i przeklinania. 

Przez jakis czas jego wypowiedzi bede wiec deletowal tylko jesli zlamia one ktorys z powyzszych 
wamogow (A), (B), lub (C), a nie poniewaz podpisane zostaly Har_Magedon, parwardigar, czy 
arachnofil. Oczywiscie, jesli UFOnauta ten naduzyje zaufania i kontynuowal bedzie swoj 

uprzedni styl pokazywania "kutury UFOnautow" zamiast kultury ludzkiej, wowczas po jakims 
czasie powroce do automatycznego deletowania kazdej wypowiedzi podpisanej przez niego. 
Oczywiscie, jesli bede kiedys zmuszony powrocic do owego automatycznego deletowania jego 

komentarzy, wowczas wcale nie uczynie tego po UFOlsku, znaczy znienacka, od tylu, oraz bez 
uprzedzenia, a najpierw poinformuje go o tym po totaliztycznemu uwaga w ktoryms ze swoich 
nastepnych wpisow. 

 
Zdaje sobie sprawe, ze prawdziwi totalizci czytajacy niniejszego bloga, faktycznie nawykli sa juz 
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do tematycznej dyscypliny i ochotniczo beda chcieli nadal wypowiadac sie wylacznie na tematy 
o jakie tutaj ich zapytam. Przypominam im wiec, ze glowne pytanie niniejszego wpisu brzmi: 

Pytanie P1: Czy na bazie Twoich wlasnych obserwacji faktycznie widzisz istnienie kilku 
"UFOnautow z sumieniem" ktorzy bedac zmuszani aby zwalczac totalizm faktycznie skrycie 
staraja sie pomagac tej filozofii?  

Jesli owi prawdziwi totalizci zechca ochotniczo odpowiedziec na owo pytanie, wowczas prosze 
aby na dodatek do respektowania wymogow (A), (B) i (C) - ktore obowiazaja wszystkie 
komentarze do tego bloga, w swojej odpowiedzi na zadane tutaj pytania dodatkowo spelnili 

wymog:  
(D) Na poczatku odpowiedzi na dane pytanie prosze podac numer tego pytania. Jesli zas 
pytanie pochodzi z ktoregos z poprzednich blogow wowczas w nawiasie prosze dodac tez numer 

owego bloga.  
W przypadku gdyby owi ochotnicy zechcieli nieco poszerzyc swoja wypowiedz, mam do nich 
rowniez kilka dodatkowych zapytan. Oto one: 

Pytanie P2: Czy potrafisz opisac jakas metode lub przejaw dzialania owych "UFOnautow z 
sumieniem", ktorzy bedac zmuszeni zwalczac totalizm skrycie staraja sie mu pomagac? 

Pytanie P3: Czy znane ci sa jakies dalsze dowody, np. zaczerpniete z literatury UFOlogicznej, ze 
wsrod okupujacych ludzkosc UFOnautow istnieje rowniez i kilku pojedynczych altruistow, ktorzy 
majac rozkazy aby szkodzic ludziom, cichcem pomagaja ludzkosci na wszelkie dostepne im 

sposoby? 
Pytanie P4: Czy jest ci cos wiadomo (jesli tak to co) na temat struktury kastowej wsrod 
UFOnautow? 

Pytanie P5: Jak i po czym Twoim zdaniem daje sie odroznic atak na totalizm ktory jest 
zamierzony wlasnie jako taka skryta pomoc, od prawdziwego ataku? 
Pytanie P6: Czy widzisz jakies dalsze mozliwosci poszerzania, usprawniania, oraz 

"odchwaszczania" kanalu wzajemnego komunikowania sie UFOnautow i ludzi?  
Pytanie P7: Czy widzisz jakies sposoby aby wyperswadowac UFOnautom zaprzestanie lub 
pomniejszenie dotychczasowych zapedow ich cywilizacji aby nieustannie wyniszczac cywilizacje 

ludzka (np. obecnymi falami upalow i pozarow indukowanych skrycie przez wehikuly UFO)? 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Oto wykaz pseudonimow uzywanych przez UFOnautow ktorzy uzywaja  niniejszego bloga 
do zasiewania swojej propagandy. Kiedy wiec ktos czyta komentarze wpisywane w uwagach do 
tego blooga, dobrze jest sprawdzac ktore uwagi wywodza sie od ktorego z nich. Honorowe 

miejsce w owym wykazie zajmuja ci UFOnauci ktorzy atakuja, wyszydzaja, oraz podwazaja 
totalizm na wszelkie mozliwe sposoby, wkladajac w swoje ataki cala doze szatanskosci na jaka 
ich stac. Do owej grupy "potwierdzonych" UFOnautow naleza m.in. (alfabetycznie): 

Allen73 
arachnofil 
BartTP 

Har_Magedon 
parwardigar 
ruchoporu 

uforem 
Druga grupe stanowia ci wpisujacy, ktorych zachowanie rzuca podejrzenie ze sa oni 
UFOnautami jakim pycha nie pozwala zmusic sie do wypelniania jakichkolwiek wymagan 

postawionych im przez ludzi. (Byc moze iz do ponizszego ich wykazu wkradlo sie tez przez 
przypadek i kilku ludzi ktorzy nie potrafia sie zmusic do tematycznej dyscypliny, a stad ktorzy 
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tak czy inaczej nie zasluguja na miano zolnierzy totalizmu.) Oto ich wykaz (w przyszlosci ich 
wypowiedzi proponuje traktowac z najwyzsza ostroznoscia), tez alfabetycznie: 

1|111 
2in1eye 
Daniell_A 

Faustyna_K 
kapcukl 
prototal 

sam2sam 
soook 
u1010110011 

Oczywiscie, podejrzanie komentujacych jest wiecej na niniejszym blogu. Z biegiem czasu 
niniejszy wykaz bedzie sie wiec powiekszal - w miare jak postepowalo bedzie do przodu 
rozpoznawanie kto stoi po ktorej stronie barykady. 
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WPIS numer #80 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/8/5 
Tekst dalej NIE rozwijany 
 

#80: Dobra robota - dalej tak trzymac 
 
Motto: "Lepszy diabel juz poznany niz diabel jeszcze nieznany." 

 
Anglicy maja w codziennym uzyciu bardzo zyciowe przyslowie stwierdzajace ze "known devil is 
better than unknown one" - co wlasnie sie tlumaczy na polski jako "lepszy jest diabel znany niz 

diabel nieznany". Jak to tez wyjasnilem w poprzenim wpisie nr #79 do niniejszego bloga, 
totalizm wlasnie podjal dzialania aby uczynic znanymi wiekszosc "diablow" starajacych sie go 
zniszczyc. Aby tego dokonac, dotychczasowa wolnosc UFOnautow we wpisywaniu w 

komentarzach do tego bloga wszystkiego co tylko zechcieli, zostala ograniczona. Stad 
poczawszy od poprzedniego bloga numer #79, wpisywac do komentarzy pod blogami totalizmu 

wolno tylko swoje odpowiedzi na pytania zadane w danym blogu, podajac jednoczesnie numer 
pytania na jaki sie odpowiada. Wszelkie zas inne wpisy w owych komentarzach,  tj. wpisy ktore 
nie sa bezposrednia odpowiedzia na zadane pytania, albo wpisy ktore nie zawieraja numeru 

pytania na jakie odpowiadaja, nalezy traktowac z najwyzsza podejrzliwoscia, poniewaz zapewne 
sa one tylko "propaganda UFOnautow".  
 

Jak tez sie okazalo, owo wprowadzenie do bloga totalizmu "tematycznej dyscypliny" ogromnie 
uderzylo UFOnautow. Wszakze uniemozliwia im ono dalsze szerzenie ichniej propagandy za 
posrednictwem bloga totalizmu (przynajmniej narazie - zanim ich stratedzy nie opracuja 

jakiegos inteligentnego sposobu na jaki beda w przyszlosci mogli obchodzic ta przeszkode). 
Ograniczenie to bije tez UFOnautow az na dwa sposoby naraz. Z jednej bowiem strony uderza 
bolesnie ich pyche. Jakze to bowiem jest mozliwe aby ludzie, czyli istoty ktore UFOnauci 

uwazaja za znacznie gorsze od siebie, dyktowaly im na jaki temat wolno im pisac na blogu 
totalizmu. Z kolei owa urazona ich pycha pozwala nam latwo wywnioskowac ktorzy ze 
wpisujacych swoje uwagi sa wlasnie UFOnautami, a ktorzy ludzmi. Z drugiej zas strony, sztywne 

ograniczenie tematyki na jaka UFOnautom wolno sie tutaj wypowiadac uniemozliwia im 
zasiewanie na niniejszym blogu ichniej dobrze zakamuflowanej propagandy. 

 
Z uwagi na juz dowiedziona efektywnosc tego sposobu ograniczania dzialan UFOnautow na 
oficjalnym blogu totalizmu, wprowadzona wczesniej zasada bedzie kontynuowana. Znaczy ani w 

komentarzach pod tym blogiem, ani tez w komentarzach pod nastepnymi blogami NIE WOLNO 
wpisywac jakichkolwiek innych uwag niz wyraznie oznakowane numerem odpowiedzi na pytania 
jakie tutaj postawie. Jesli zas ktos wpisze jakakolwiek inna uwage niz odpowiedz, dla wszystkich 

czytajacych bedzie to znakiem, ze prawdopodobnie wpisujacy owa uwage jest UFOnauta 
ktoremu pycha nie pozwala aby sie podporzadkowac. Jako zas wpis od UFOnauty, to co taki 
ktos stwierdza nalezy traktowac z duza doza ostroznosci. Ponadto, nie nalezy sie dziwic ze z 

czasem ja wpis tego kogos calkowicie wydeletuje. 
 
Oczywiscie, niektorzy totalizci moga sie martwic ze poprzez wprowadzenie takiej "tematycznej 

dyscypliny" ogranicza sie im mozliwosc komunikowania sie ze mna. Sa to jednak niepotrzebne 
obawy. Jesli bowiem ktos ma mi cos do zakomunikowania, zawsze moze napisac mi email (np. 
na adres totalizm@gmail.com ) albo tez moze odczekac troszke az w ktoryms kolejnym wpisie 

pozwole na wyrazanie dowolnych opinii. Wszakze co jakis czas bede pozwalal aby wyrazac 
dowolne opinie na tym blogu. Tyle ze czasy takiej dowolnosci  beda wyznaczane raz co kilka 
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blogow, a ponadto podczas ich ogloszenia przypomne jeszcze raz jakie pseudonimy uzywane sa 
przez juz rozpoznanych UFOnautow. 

 
Inna obawa jaka odnotowalem, to ze niektorzy wpisujacy nie wiedza kto deletuje ich wpisy, tj. 
ja czy UFOnauci. Ponownie kto je wydeletowal latwo jest wydedukowac. Ja zawsze deletuje 

tylko te wpisy co do ktorych ostrzeglem wczesniej ze bede je deletowal. Przykladowo, przed 
wpisem numer #79 deletowalem jedynie (1*) komentarze dokonywane przez Har_Magedon 
oraz przez parwardigar (ktorzy oboje zdaja sie byc jednym i tym samym UFOnauta, sadzac z ich 

komantarzy na Ziemi prawdopodobnie podszywajacym sie pod ksiedza - wspolczuje jego 
parafianom). Poczawszy zas od bloga #79 deletuje (2*) wszystkie wpisy ktore:  
(2a) nie zawieraja bezposredniej odpowiedzi na jedno z pytan zadanych na danym blogu, albo  

(2b) nie wskazuja numeru pytania na jakie odpowiadaja, albo  
(2c) atakuja jakos totalizm lub szerza propagande UFOnautow, albo  
(2d) nie zawieraja na swoim koncu totaliztycznego pozdrowienia "Niech totalizm zapanuje".  

(Odnotuj ze warunek (2d) wprowadzilem na, moim zdaniem, bardzo trafna sugestie 
"totalizator2006" - wpis do #79 z 2006/07/28 11:15:29, bowiem ja takze odnotowalem ze dla 

UFOnautow wypowiedzenie tego totaliztycznego pozdrowienia jest faktycznie rownie trudne jak 
dla diablow jest przyslowiowe zanurkowanie w swieconej wodzie.) Jesli wiec czyjs wpis nie 
podlega pod powyzsze kategorie (1*) lub (2*) a zostal wydeletowany, znaczy ze wydeletowali 

go UFOnauci ktorzy wszakze systematycznie wykradaja dla siebie prawa administratorow dla 
praktycznie wszystkich serwerow i komputerow na Ziemi. Bez klopotow UFOnauci sa wiec w 
stanie wydeletowac dowolny wpis z bloga totalizmu jaki im sie nie podoba (gdyby ktos 

odnotowal ze jego komentarz wydeletowali UFOnauci, na przekor ze wypelnial on wszystkie 
wymagania, wowczas zalecam aby przeslac mi na moj adres emailowy opis co ow komentarz 
zawieral - wszakze musial zawierac on cos waznego skoro UFOnauci go wydeletowali). Na 

wypadek gdyby powyzsze kryteria nie dawaly komus jednoznacznej odpowiedzi kto wydeletowal 
jego wpis, dodatkowa wskazowka  jest dzien i sposob wydeletowania. Mianowicie, ja deletuje 
wszystko w jednym posiedzeniu. Znaczy, ja zawsze pracuje nad wieloma sprawami naraz, nie 

mam wiec czasu aby bez przerwy siedziec na blogu i sprawdzac co kto napisal. Dlatego tylko 
okolo dwa razy w tygodniu wchodze na blog i dokonuje na nim wszystkiego co zapowiedzialem 
- np. deletuje wszystkie nielegalne wpisy. (Owe dni moich moich wejsc na blog zwykle maja 

miejsce okolo polowy tygodnia, a takze w weekendy). Jesli wiec to ja wydeletuje czyjs wpis, 
dokonam tego wlasnie podczas jednego z takich gruntownych oczyszczen tego bloga.  

 
Sam22 komentujacy poprzedni blog #79 (2006/07/26 13:43:55) sugerowal, ze legalny 
komentarz pod danym wpisem mozna takze dokonywac jako gosc - nawet jesli nie jest sie 

wlascicielem innego bloga o adresie czyjs_pseudonim.blox.pl, ani nie jest sie wlascicielem konta 
emailowego czyjs_pseudonim@gazeta.pl . Ja probowalem dokonac takiego wpisu jako gosc ale 
mi sie nie udalo - byc moze UFOnauci "disabled" dla mnie taka mozliwosc na niniejszym blogu. 

Dlatego moje pierwsze pytanie jest: 
 
Pytanie A1: czy ktos moglby napisac mi dokladna instrukcje, krok po kroku, jak dokonac 

faktycznego wpisu do bloga wlasnie jako gosc? Pozwalam nawet przetestowac w praktyce 
swoja instrukcje na niniejszym blogu, tyle ze prosze z gory zakladac ze poniewaz test ten 
zapewne nie spelni warunku (2*) powyzej, dlatego ja potem go wydeletuje (np. dla proby 

wpisac do bloga tylko jedno slowo "test"). 
 
Powinienem tutaj dodac, ze moje sprawdzenia wykazuja iz nastepujace pseudonimy wystepuja 

w uwagach pod wpisami az do #78, chociaz nie posiadaja ani swojego bloga *.box.pl, ani 
swojego adresu *.@gazeta.pl (czyli albo wpisywaly sie wlasnie na zasadzie "gosci", albo tez 
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korzystaly z "sekretnego wejscia" przygotowanego dla UFOnautow): 
BartTP 

Allen73 
Zigrin2 
elvis47 

Z nowych pseudonimow ktore pojawily sie dopiero pod wpisem #79, dotychczas ustalilem ze 
nie ma ani bloga ani emaila: 
1|111 

Stad moje nastepne pytanie: 
 
Pytanie A2: Prosze nosicieli owych pseudonimow aby mi wyjasnili jak zdolali powpisywac swoje 

uwagi, skoro w blogu nie mam sladu po ich IP ktory dla gosci ma byc wyswietlany? 
 
Wynikiem dotychczasowej "tematycznej dyscypliny" w komentarzach do niniejszego oficjalnego 

bloga totalizmu, jest zidentyfikowanie dalszych UFOnautow ktorzy na blogu tym operowali. 
Niniejszym podaje pseudonimy uzywane przez owych UFOnautow, bowiem poznajac te 

psedonimy "diabel jaki pod kazdym z nich sie kryje przestaje byc nieznanym diablem, a staje sie 
juz poznanym diablem". Oto wiec dotychczas zidentyfikowani UFOnauci pojawiajacy sie w 
komentarzach do oficjalnego bloga totalizmu: 

Har_Magedon 
parwardigar 
ruchoporu 

BartTP 
Allen73 
uforem 

Z owych UFOnautow bardzo interesujaca osobistoscia jest "uforem". Wszystkie znaki zdaja sie 
bowiem sugerowac ze pod owym pseudonimem kryje sie UFOnauta ktory w Polsce jest 
wszystkim doskonale znany jako jeden z aktywniejszych "UFOlogow". Wierze ze ja znam go 

nawet osobiscie i poznaje jego styl pisania. Jesli tak - wowczas musze przyznac, ze ci jego 
koledzy kosmiczni ktorzy wykonali mu operacje plastyczna i przygotowali go do misji na Ziemi, 
wykonali na nim doskonala robote. Jego wyglad jest bowiem daleki od wygladu typowego 

UFOnauty. Gdybym zas tutaj sie nie mylil i ow "prominentny UFOlog" faktycznie bylby UFOnauta 
"uforem", wowczas przestaloby mnie dziwic dlaczego UFOlogia przez wszystkie te lata dreptala 

w tym samym miejscu, zas najwazniejszym jej osiagnieciem bylo ze coraz bardziej 
konfundowala ona ludzi i zniechecala ich do UFO.  
 

W zwiazku z powyzsza lista ktora "nieznanych nam dotad diablow zamienia w juz poznanych 
diablow", mam nastepujace pytania: 
 

Pytanie B1: jaki jeszcze pseudonim Twoim osobistym zdaniem nalezaloby dodac do powyzszej 
listy juz zidentyfikowanych UFOnautow zasiewajacych swoja propagande na tym blogu? W 
swojej odpowiedzi nie tylko prosze podac pseudonim takiego kandydata, ale takze wlasne 

uzasadnienie "dlaczego ow ktos kwalifikuje sie do wlaczenia na powyzszy wykaz".  
 
Pytanie B2: kto jest przywodca UFOnautow dzialajacych skrycie na niniejszym blogu totalizmu? 

Jaka jest struktura organizacyjna UFOnautow na Ziemi? 
 
UFOnauci sa nie tylko grozni poniewaz w ogromnie spryty sposob podszywaja sie pod 

totaliztow, zas po owym podszyciu zasiewaja cale morze dezinformacji i szyderstwa. Grozni sa 
oni rowniez poniewaz wielu z nich prowadzi anty-totaliztyczne blogi i strony internetowe. 
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Czołowym z owych blogow i grup dyskusyjnych prowadzonych przez UFOnautow w celu 
wyniszczania totalizmu jest: 

http://janpajak.blox.pl/html 
Z kolei czolowa witryna ze stronami internetowymi ktore atakuja totalizm i staraja sie go 
zniszczyc, jest  

http://www.ruchoporu.org ze strona lustrzana pod http://www.bezdroza.org/index.jsp 
Odnotuj, ze wyszydzajaca totalizm witryna http://www.ruchoporu.org prowadzona jest przez 
starego i dobrze juz poznanego przez nas "diabla" na Ziemi nazywanego Robin (email: 

robin@wfmh.org.pl ). W zwiazku z powyzszymi wykazami blogow, grup dyskusyjnych i stron 
atakujacych i wyszydzajacych oraz generalnie starajacych sie zniszczyc totalizm, mam 
nastepujace zapytania: 

 
Pytanie C1: jaki jeszcze blog dostepny w internecie Twoim osobistym zdaniem nalezaloby dodac 
do powyzszej listy juz zidentyfikowanych blogow prowadzonych przez UFOnautow i 

nastawionych na niszczenie i opluwanie totalizmu? W swojej odpowiedzi nie tylko prosze podac 
pelny adres owego bloga (abysmy wszyscy mogli go dokladnie przeanalizowac), ale takze 

wlasne uzasadnienie "dlaczego ow blog kwalifikuje sie do wlaczenia na powyzsza CZARNA LISTE 
blogow otwarcie lub skrycie zwalczajacych totalizm".  
 

Pytanie C2: jakie jeszcze inne witryny lub strony internetowe Twoim osobistym zdaniem 
nalezaloby dodac do powyzszej listy juz zidentyfikowanych stron prowadzonych przez 
UFOnautow i nastawionych na niszczenie totalizmu? W swojej odpowiedzi nie tylko prosze 

podac pelny adres owej witryny lub strony (abysmy wszyscy mogli ja dokladnie sobie ogladnac i 
przeanalizowac), ale takze wlasne uzasadnienie "dlaczego owa strona kwalifikuje sie do 
wlaczenia na powyzsza CZARNA LISTE stron i witryn internetowych otwarcie lub skrycie 

zwalczajacych totalizm". 
 
Pytanie C3: jakie jeszcze inne metody przeciw-dzialania propagandzie UFOnautow, poza 

rozpoczeta juz na tym blogu metoda "informowania czytelnikow ktore dokladnie opracowania 
internetowe sa prowadzone przez UFOnautow z nastawiniem na zwalczanie totalizmu", 
proponowalbys wprowadzic w zycie aby efektywniej neutralizowac panoszenie sie ideologii 

UFOnautow w ziemskim internecie? Opisz nie tylko na czym metoda owa by polegala, ale takze 
jak nalezaloby praktycznie wprowadzac ja w zycie. 

 
Pytanie C4: czy Twoim zdaniem na powyzszych "czarnych listach totalizmu" wskazujacych 
UFOnautow, blogi, witryny i strony atakujace totalizm, jest ktos (albo cos - np. czy adres 

internetowy) kto nie powinien sie tam znalezc? Jesli tak to nie tylko wskaz kto to taki, ale 
rowniez uzasadnij dlaczego jego zakwalifikowanie na dana czarna liste totalizmu jest niesluszne. 
 

Pytanie C5: jak spowodowac zamkniecie przynajmniej niektorych z owych anty-totaliztycznych 
blogow i stron? (Odnotuj, ze wszystkie one w jakis sposob lamia prawo. Przykladowo uzywaja 
do szydzenia zdjec na jakie nie maja copyright, obrazaja i zniewazaja, itp.)  

 
Do powyzszych pytan chcialbym jeszcze tylko dodac wczesniejsze pytanie zadane juz w blogu 
#79, mianowicie: 

 
Pytanie D1: kogo (podaj pseudonim) proponowalbys jako kandydata na "Commander-in-chief 
totalizmu" na nastepny rok akademicki 2006/2007? Swoja kandydature wskazane byloby 

dodatkowo podeprzec jakims uzasadnieniem w rodzaju "dlaczego ten ktos a nie ktos zupelnie 
inny". 
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Zarowno ze swoich poprzednich doswiadczen z UFOnautami, jak i z nastepstw poprzedniego 

wpisu #79, wynika bardzo jednoznacznie, ze UFOnauci sie NIE podporzadkuja totaliztycznej 
dyscyplinie i NIE wypelnia wymogow (2a) do (2d). Wszakze uwazaja oni ludzi za istoty 
podrzedne, ktorym ich duma nie pozwala im sie podporzadkowac. Jesli wiec NIE jestes 

UFOnauta, Ty sam nadal wykonuj zalecenia (2a) do (2d). Natomiast im pozwol czynic co 
zadecyduja. A ich wybor jest niewielki. Jesli bowiem nie uciekna sie do jakiejs kretaczej 
strategii, wtedy moga tylko np. bojkotowac tego bloga - jednak bez calkowitego jego 

zasabotazowania. Jednak w tym wypadku totalizm osiagnie swoj cel ukrocenia ich propagandy. 
Moga tez zasabotazowac tego bloga, tak ze ja nie bede w stanie go aktualizowac, ani inni go 
czytac. Jednak w takim wypadku kazdy bedzie wiedzial ze przegrali wiec z zemsty zamkneli 

bloga. Moga takze zignorowac nakaz dyscypliny tematycznej i nadal nagminnie wpisywac swoja 
propagande. Jednak w takim wypadku zademonstruja wszystkim dowod swojej pychy, 
arogancji, lekcewazenia, zniewazania, oraz cichego zwalczania idealow tej filozofii. Jednoczesnie 

ujawnia jak duzo UFOnautow podmienionych zostalo w Polsce za ludzi tylko po to aby atakowac 
totalizm.  

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Na tym blogu toczy sie bitwa pomiedzy zolnierzami totalizmu ubranymi w biale mundury a 
korpusem karnym UFOnautow poubieranym w czarne kostiumy jednak dla niepoznaki pokryte 

bialym cukrem. Nie zapuszczaj sie wiec tutaj ciagle ubrany w szara pizame. Mozesz bowiem 
oberwac nawet jesli wierzysz w swoja niewinnosc. Wszakze ja nie bede mial czasu aby dociekac 
dlaczego wygladasz szaro. Jesli zas juz tak oberwales, przyjmij moje przeprosiny. Zapraszam tez 

ponownie - ale dopiero kiedy ubierzesz sie w z daleka widoczny kompletny bialy mundur. 
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WPIS numer #79 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/7/27 
Tekst dalej NIE rozwijany 
 

#79: Jak wyplenic UFOnautow z oficjalnego bloga totalizmu 
 
Motto: "jesli nie jestes calkowicie z nami, zapewne cichcem jestes przeciwko nam." 

 
Musze sie tu przyznac, ze od sporego juz czasu az wyginalem sie do tylu aby w jakis sposob 
zachecic UFOnautow do podjecia pokojowego dialogu z totalizmem i z ludzkoscia. Przykladowo, 

zapraszalem UFOnautow do wypowiadania sie na niniejszej stronie, proponowalem wspolne 
dzialania na zjezdzie i zlocie we Wszewilkach, zaprzestalem nawet publicznego wytykania im co 
bardziej odrazajacych morderstw i niecnosci jakie nieustannie popelniaja oni na ludzkosci. Co 

zas totalizm otrzymal w zamian? Ano otrzymal nieustanne opluwanie na tej stronie dokonywane 
przez kilku UFOnautow ktorzy wcale nie kryja swojej wrogosci i nienawisci do totalizmu i do 

ludzi. Otrzymal tez celowe zarazenie paskudnymi chorobami tych osob ktore zadeklarowaly 
przybycie na Zlot do Wszewilek (lub niemal wymordowanie celowo zeslanymi chorobami 
najbardziej kochanych przez te osoby czlonkow ich rodzin), tak ze z powodu owych zeslanych 

im celowo chorobsk osoby te nie byly w stanie przybyc na Zlot. Niemal calkowite odciecie mnie 
od telefonicznej, emailowej i internetowej lacznosci z Polska. Skryte przejecie przez UFOnautow 
calkowitej kontroli nad dostepem, wpisami, oraz komentarzami do niniejszego bloga totalizmu. 

Wsciekle sabotazowanie praktycznie wszystkich stron totalizmu. Kolejne bolesne pastwienie sie 
nad moim zdrowiem w rodzaju wzdluznego nadcinania moich paznokci podczas uprowadzen do 
UFO - tak aby potem bolaly podczas pisania, wysuwania mi dysku w kregoslupie, zwichniecia 

noca stawu pachwinowego mojej lewej reki, kontynuowania wstrzeliwania jakichs paskudztw 
pod moja skore, itd., itp. Jest to wiec iscie szatanski sposob nawiazywania "pokojowego 
dialogu". 

 
Oczywiscie, "dialog" ktory tylko jedna strona stara sie podtrzymywac, nigdy nie prowadzi do 
zadnych rozwiazan. Jako wiec taki, nie zasluguje on na dalsze kontynuowanie. Czas wiec aby 

totalizm zrozumial, ze jedyne co moze oczekiwac od UFOnautow to bezpardonowe 
wyniszczanie. Czas wiec aby totalizm zaprzestal dalszych prob podejmowania dialogu z 

UFOnautami i ponownie powrocil do zdecydowanej obrony przed tym wyniszczaniem, oraz do 
kontynuowania demaskowania dzialalnosci UFOnautow na Ziemi.  
 

Jednym z najtrudniejszych problemow jaki od samego poczatka internetowej dzialanosci 
totalizmu nurtowal zarowno poprzednie listy dyskusyjne totalizmu, jak i niniejszy blog, jest 
sprawa infiltracji owych list, oraz niniejszego bloga, przez UFOnautow. Z charakteru i unikalnych 

cech dyskusji w komentarzach do niniejszego bloga szacuje, ze infiltracja ta juz od jakiegos 
czasu osiagnela niebezpieczny dla totalizmu poziom. Przydaloby sie wiec przeprowadzenie 
jakiegos dzialania nastawionego na wyplenienie z niniejszego bloga owych UFOnatow. Jest to 

jednak zadanie ogromnie trudne. Jakze bowiem rozpoznac po komentarzach do tego bloga czy 
dany komentujacy jest faktycznie UFOnauta, czy tez czlowiekiem. Musze tutaj tez przyznac, ze 
wlasnie takie znalezienie sposobu na wyplenienie UFOnautow probowaly osiagnac wszystkie 

poprzednie internetowe listy totalizmu. Wszystkie tez one przegraly sprawe kompletnie. Na 
przekor najrozniejszych sposobow wykrywania UFOnautow wbudowanych w internetowe listy 
totlaizmu, UFOnauci kontynuowali infiltrowanie owych list i zawsze w efekcie koncowym potrafili 

je zniszczyc. Ewentualna proba wiec aby wyplenic UFOnautow z niniejszego bloga totalizmu 
bedzie ogromnie trudna i rowniez moze zakonczyc sie niepowodzeniem. Jednak wobec jawnego 
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zawalenia sie proby podjecia dialogu pomiedzy UFOnautami i totalizmem za posrednictwem 
niniejszego bloga, najwyrazniej jedynym powodem dla jakiego UFOnauci infiltruja ten blog jest 

efektywniejsze wyniszczanie totalizmu. Dlatego nie mamy innego wyjscia niz w obronie wlasnej 
sprobowac pousuwac UFOnautow ktorzy infiltruja ten blog, lub chocby sprobowac kontynuowac 
jawne wskazywanie palcami ktorzy nastepni (poza "har_magedonem", uzywajacym takze 

pseudonimu "parwardigar") z systematycznie wpisujacych komentarze pod tym blogiem, sa 
UFOnautami. 
 

W mojej osobistej opinii, UFOnautow wpisujacych swoja propagande do niniejszego bloga 
powinno dawac sie odrozniac od ludzi po co najmniej trzech cechach, mianowicie po: (A) tresci 
ich wpisow, ktora to tresc podpiera cele UFOnautow a nie cele totalizmu, (B) korzystaniu z 

sekretnego oprogramowania UFOnautow zainstalowanego na serwerze tego bloga, oraz (C) po 
indywidualnych niuansach ich wpisow ktore zdradzaja soba obecnosc we wpisie elementow 
kultury UFOnautow, a nie kultury ludzi. Omowmy po kolei kazda z tych cech.  

 
(A) Tresc wpisow. To co UFOnauci wpisuja w komentarzach do niniejszego bloga zawsze sluzy 

jakims ich celom, a nie celom totalizmu. Oczywiscie jakie sa owe cele UFOnautow, tego 
dokladnie nie wiemy. Co prawda z przebiegu ostatniej dyskusji pod tym blogiem posadzam, ze 
w chwili obecnej UFOnauci maja co najmniej 3 cele na oku, mianowicie "nie dopuscic do 

wyboru nastepnego Commander-in-Chief totalizmu", "posadzic caly las dezinformacji wokol 
jednego drzewa totaliztycznej informacji", oraz "uniemozliwic moralna wygrana nastepnego 
Zlotu we Wszewilkach w 2007 roku" - jednak nie jestem pewien czy faktycznie sa to juz 

wszystkie ich cele. Niemniej jakie by to cele nie byly, z cala pewnoscia nie pokrywaja sie one z 
celami totalizmu. Dlatego moim zdaniem najlatwiejszym sposobem wykrycia, ktore z kometarzy 
pod tym blogiem sa wpisywane przez UFOnautow a nie przez ludzi, oraz najlepszym sposobem 

nastepnego eliminowania tych komentarzy UFOnautow, jest wyrazne okreslenie celow totalizmu 
jakim komentarze te maja sluzyc, oraz nastepne eliminowanie kazdego komentarza ktory nie 
sluzy tym celom. Dlatego niniejszym informuje, ze poczawszy od niniejszego bloga cele 

totalizmu jakim komentarze do niego maja sluzyc bede definiowal klarownie w formie 
ponumerowanych zapytan. Jesli zas w komentarzach do tego bloga ktos wpisze uwage jaka nie 
bedzie bezposrednia odpowiedzia na owe ponumerowane zapytania, oraz jaka nie bedzie 

wskazywala numeru zapytania z grupy celow totalizmu na jakie komentarz ten odpowiada, 
wowczas bede traktowal dany komentarz jako propagandowy wpis UFOnautow i go zwyczajnie 

wydeletuje. Zdaje sobie przy tym sprawe, ze zapewne przy okazji wydeletuje tez czasami 
komentarze niektorych ludzi, jednak apeluje tu aby nie brali tego osobiscie i sie na mnie nie 
obrazali. Wszakze celem tego deletowania bedzie uniemozliwienie UFOnautom szerzenia ich 

szatanskiej propagandy za posrednictwem niniejszego oficjalnego bloga totalizmu, zas 
przyslowie stwierdza ze "gdzie drwa rabia, tam wiory leca". Wszystko co trzeba wiec uczynic 
aby czyjs komentarz nie zostal wydeletowany, to upewnic sie ze zawiera on wylacznie 

odpowiedz na ktores z przytocznych ponizej zapytan, oraz ze podaje on numer pytania na jakie 
odpowiada. Oto wiec szereg pytan, znalezienie odpowiedzi na ktore w chwili obecnej jest 
jednym z najpilniejszych celow totalizmu: 

 
Pytanie (A1): Kogo z grona tych co kiedykolwiek wpisywali juz w niniejszym blogu swoje 
komentarze, proponowalbys na nastepnego "Commander-in-Chief totalizmu"? W swojej 

odpowiedzi podaj pseudonim owego wpisujacego, oraz numer wpisu i date oraz godzine pod 
ktorymi zawarty jest komentarz tego totalizty. 
 

Pytanie (A2): Co dodatkowego mozna uczynic w porownaniu do tego co juz zaproponowane 
jest na stronie "wszewilki_2007.htm" aby spowodowac ze w nastepnym Zlocie "Wszewilki-2007" 
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udzial wzielo wiecej totaliztow niz w poprzednim Zlocie raportowanym na stronie 
"wszewilki_2006_raport.htm".  

 
Pytanie (A3): Czy Twoim zdaniem tylko tchozostwo i obawa przed zemsta UFOnautow jest 
glowna przyczyna dla jakiej wiekszosc totaliztow i sympatykow totalizmu nie chce wziasc udzialu 

w zlotach we Wszewilkach? Jesli Twoim daniem w dzialaniu sa takze jakies inne przyczyny, 
wowczas opisz jakie one sa - pamietaj jednak ze Wszewilki sa polem bitwy, zas pola bitwy sie 
nie wybiera samemu a jest ono nam dane przez Boga; my jedynie mamy obowiazek podjac 

walke wlasnie na nim bez wzgledu na to jak nieodpowiednie by nam ono sie nie wydawalo? 
 
Pytanie (A4): W jaki sposob przelamac sie przez blokade jaka nalozona zostala przez 

UFOnautow na lacznosc pomiedzy totalizmem i Wszewilkami, aby wlaczyc lokalnych 
mieszkancow Wszewilek do jakiejs formy udzialu w Zlotach totalizmu (np. naklonic mlodziez 
mieszkajaca we Wszewilkach do wystawienia lokalnej druzyny na mecz "w samo poludnie")? 

 
Pytanie (A5): Co i jak nalezaloby zmienic lub dodac na stronie internetowej 

"wszewilki_2007.htm", aby strona ta mozliwie najwierniej oddawala faktyczny charakter i 
unikalnosc zlotow totalizmu we Wszewilkach, a jednoczesnie zachecala do przybycia na owe 
Zloty? 

 
Pytanie (A6): W jaki sposob dodatkowo popularyzowac w Polsce totalizm i jego strony 
internetowe, na przekor ze UFOnauci systematycznie deletuja informacje na jego temat ze 

wszystkich "search engines" oraz bezustannie sabotazuja serwery wystawiajace witryny 
totlaizmu? 
 

Pytanie (A7): Jakie dodatkowe cechy ludzi, poza tymi juz wyszczegolnionymi i opisanymi w 
punkcie #5 strony "evolution_pl.htm", Twoim osobistym zdaniem stanowia dalsze dowody na 
fakt ze ewolucja ludzi nastapila ze stworzenia wodnego (w rodzaju "syreny") a nie z malpy 

ladowej? Odnotuj ze pelny wykaz juz zidentyfikowanych z tych cech znajdziesz na 
najaktualniejszych wersjach strony "evolution_pl.htm" datowanych 25 lipca 2006 roku. 
Najaktualniejsze wersje owej strony dostepne sa  

m.in. pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/evolution_pl.htm 

http://jan-pajak.com/evolution_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/evolution_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/evolution_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/evolution_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/evolution_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evolution_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/evolution_pl.htm 
 
(B) Sekretne oprogramowanie UFOnautow. Oczywiscie UFOnauci ciesza sie zbyt wielka wladza 

nad nasza planeta i nad ludzmi, aby podczas wpisywania swoich uwag pod niniejszym blogiem 
totalizmu byc zmuszonym do wypelniania tych samych wymogow i regul jakie obowiazuja ludzi. 
Jest wiec pewnym, ze w przeciwienstwie do ludzi, UFOnauci moga wpisac uwagi pod niniejszym 

blogiem bez potrzeby bycia czlonkiem "blox.pl" czy "gazeta.pl". UFOnauci po prostu 
uruchamiaja ich sekretne oprogramowanie i moga dokonywac dowolnych zmian w niniejszym 
blogu, lacznie z deletowaniem komentarzy tych ludzi ktorych tresc im nie pasuje. Dlatego 

jednym ze sposobow mozliwego wykrycia kto z komentujacych pod niniejszym blogiem jest 
UFOnauta, jest wykrycie ktorzy wpisujacy nie korzystaja z "leganych kanalow" dokonywania 
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komentarzy. W zwiazku z przyszlymi probami wykrycia takich wpisujacych, niniejszym mam 
nastepujace zapytanie: 

 
Pytanie (B1): Jaki jeszcze jest "legalny kanal" wpisywania kometarzy do blogow z "blox.pl", 
poza kanalem otwartym dla tych ktorzy posiadaja wlasny blog o adresie 

"ich_pseudonim.blox.pl", oraz dla tych ktorzy posiadaja swoje konto emailowe o adresie 
"ich_pseudonim@gazeta.pl"? Jak rozpoznac czy dany wpisujacy korzystal wlasnie z takiego 
jeszcze innego legalnego kanalu wpisywania komentarzy pod blogi z "blox.pl"? 

 
(C) Niuanse kultury UFOnautow. Pochodzac z cywilizacji innej niz ludzka, UFOnauci nie sa w 
stanie calkowicie przestawic sie na Ziemi na dzialanie i postepowanie identyczne do ludzi. 

Dlatego jesli sie wie na co zwracac uwage w ich wpisach, zawsze mozna w nich znalezc kilka 
niuansow ktore zdradzaja kulture UFOnautow u autora danego wpisu. Przykladowo wielu z nich 
ma trudnosci z przestawieniem sie na ludzki zwyczaj uzywania zdan (wyglada na to, ze w 

kulturze UFOnautow cala wypowiedz jest jednym dlugim zdaniem). Wielu z nich stosuje zasady 
"podbierania ludzi" ktorych zapewne ich nauczono na kursach przed wyslaniem na Ziemie. 

Przykladowo, zaczynaja swoja wypowiedz od pochwal i prawienia komplemetow. Czesciej niz 
ludzie UFOnauci uzywaja uczuc do manipulowania odbiorca. Sa tez nachalni jak australijskie 
muchy. Tam gdzie ludzie wielokrotnie by juz sie zniechecili i dali za wygrana, UFOnauci 

kontynuuja swoje ataki i propagande jakby nic sie nie stalo - jako przyklad rozwaz zachowanie 
UFOnauty uzywajacego pseudonimu "har_magedon". W zwiazku z owymi drobnymi szczegolami 
jakie roznia kulture UFOnautow od ludzkiej kultury totaliztow, mam nastepujace pytanie: 

 
Pytanie (C1): Jakie dodatkowe szczegoly osobiscie odnotowales w wypowiedziach UFOnautow, 
ktore pozwalaja aby odroznic to co napisane przez UFOnaute od tego co napisane przez 

czlowieka? 
 
Jeszcze raz przypominam, ze wypowiedzi w komentarzach do tego bloga ktore nie beda 

bezposrednia odpowiedzia na ktores z zadanych powyzej pytan, beda traktowane jako proba 
zasiewania propagandy UFOnautow i co jakis czas beda deletowane z tego bloga. Z gory 
dziekuje za wykazanie zrozumienia dla niezbednosci podjecia takiego drastycznego posuniecia w 

trudnej sytuacji w jakiej niniejszy oficjalny blog totalizmu sie znajduje. 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #78 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/7/19 
Tekst rozwijany w: wszewilki_2006_raport.htm 
 

#78: Raport ze zlotu "Wszewilki-2006" 
 
Motto: "jesli twoj przeciwnik jest zbyt potezny abys mogl z nim wygrac rowniez fizycznie, 

wowczas postaraj sie wygrac tylko moralnie, zas prawa moralne dokonaja za ciebie reszty." 
 
Niniejszym mam przyjemnosc poinformowac czytelnikow tego bloga, ze zakonczone zostaly juz 

prace nad raportem z przebiegu i wynikow Zlotu "Wszewilki-2006". Raport ten dostepny jest na 
stronie o fizycznej nazwie "wszewilki_2006_raport.htm", ktora mozna ogladac na witrynach 
wskazanych w dalszej czesci tego wpisu. Raport ten zawiera omowienie wszystkich spraw jakie 

wyniknely z w/w Zlotu. Z omawianych na nim spraw niektore sa dosyc istotne. Dlatego 
streszcze je w skrocie rowniez i na niniejszym blogu. Oto one. 

 
(1) Obecnosc na Zlocie "szpiega UFOnautow". Jak sie okazuje, UFOnauci nie zignorowali owego 
Zlotu. Zapewne w ramach "atrakcji" jakie obiecali do niego wniesc, przyslali na ow zlot swego 

szpiega. Szpieg ten przez wiekszosc czasu lezal sobie na boisku sportowym Wszewilek, zapewne 
filmujac jakims UFOwskim odpowiednikiem naszych kamer wideo wszystko co na Zlocie tym sie 
dzialo, oraz manipulujac umyslami tych co przybyli na Zlot. Przez uczestnikow Zlotu byl on wiec 

brany albo za innego uczestnika Zlotu ktory przybyl noca i dlatego rano ciagle jeszcze spal, albo 
przez jakiegos lokalnego pijaka ktory zamiast do wlasnego lozka trafil na boisko Wszewilek, albo 
tez za miejscowego opalajacego sie ktory jest tak zajety opalaniem ze nie odnotowal iz slonce 

ciagle jeszcze nie wzeszlo nad Wszewilkami. Co mnie najbardziej fascynuje w sprawie owego 
szpiega UFOnautow, to fakt ze wielu totaliztow az piszczy aby na wlasne oczy zobaczyc 
prawdziwego UFOnaute. Kiedy jednak prawdziwy UFOnauta lezal tuz pod ich nosem, zaden z 

totaliztow nie podszedl do niego aby pod wymowka pogawedki dobrze sobie go poogladac, aby 
uscisnac mu reke i sprawdzic jak czuje sie dotyk jego skory, aby uslyszec barwe jego glosu i 
opanowanie polszczyzny, aby wybadac jego poglady i poziom inteligencji, itd., itp. 

 
(2) Walkower. Poza owym "szpiegiem", UFOnauci nie wypelnili (jak zwykle) swoich obietnic. 

Przykladowo, na Zlocie nie bylo owych obiecanych "atrakcji" zorganizowanych uczestnikom 
przez UFOnautow. Nie bylo tez druzyny UFOnautow. Znaczy mecz "w samo poludnie" UFOnauci 
oddali walkowerem na rzecz totaliztow. Na Zlot przybylo bowiem wystarczajaco duzo totaliztow 

aby uformowac druzyne pilki noznej. Poniewaz jednak druzyna UFOnautow sie nie stawila na 
boisko, a byc moze rowniez poniewaz ow sterujacy przebiegiem Zlotu "szpieg UFOnautow" tak 
to kazdemu przyjezdnemu telepatycznie rozkazywal, wszyscy totalizci przybyli na boisko 

Wszewilek szybko porozjezdzali sie na zwiedzanie Wszewilek i Milicza. 
 
(3) Moralna wygrana totalizmu w sprawie Zlotu. Jak czytelnicy tego bloga zapewne pamietaja, 

Zlot we wszewilkach faktycznie byl rowniez konfrontacja pomiedzy totalizmem a UFOnautami. 
Jak wiec w kazdej konfrontacji, jedna strona go wygrala, zas druga strona go przegrala. Ja 
jestem calkowicie swiadomym miazdzacej przewagi fizycznej UFOnautow nad totalizmem. 

Dlatego od samego poczatku tak staralem sie ustawiac okolicznosci tego Zlotu aby totalizm 
wygral go moralnie. Faktycznie tak tez sie stalo. UFOnauci wygrali ow Zlot fizycznie, bowiem 
niemal zdolali zapobiec czyjemukolwiek przybyciu na ow Zlot. Jednak kilku totaliztow zdolalo 

mimo wszystko przeslizgnac sie przez blokade UFOnautow. Przybycie na Zlot owych kilku 
totaliztow spowodowalo ze Zlot ten zostal jednak moralnie wygrany przez totalizm. We 
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wszechswiecie dziala prawo moralne, zwane "prawem samoczynnej transformacji zwyciestwa 
moralnego w zwyciestwo fizyczne". Prawo to powoduje, ze jesli ktos przegra fizycznie jakas 

konfrontacje, jednak wygra ja moralnie, wowczas prawa moralne uniewazniaja fizyczne 
zwyciestwo jego przeciwnika, oraz zamieniaja je samoczynnie w fizyczne zwyciestwo tego kto 
wygral moralnie. Dzieki wiec dzialaniu owego prawa moralnego, na przekor ze totalizm przegral 

fizycznie owa konfrontacje ze Zlotu "Wszewilki-2006", fakt ze konfrontacje ta wygral moralnie 
oznacza, ze w przyszlosci wyewoluluje sie taka sytuacja, jakby tottalizm wygral ta konfrontacje 
rowniez i fizycznie. Dlatego totalizm zawdziecza ogromnie wiele tym kilku totaliztom ktorzy na 

przekor wszystkiego przybyli jednak na Zlot "Wszewilki-2006". 
 
(4) Ilosciowa definicja "moralnego zwyciestwa". Skad nam dokladnie wiadomo, ze totalizm 

wygral moralnie ta konfrontacje we Wszewilkach z dnia 8 lipca 2006 roku? Otoz, ze faktycznie 
bylo to moralne zwyciestwo, wyraznie zaswiadcza tzw. "ilosciowa definicja moralnego 
zwyciestwa". Definicja ta bowiem wyjasnia, kiedy dana konfrontacje moralnie wygrywa strona 

ktora konfrontacje ta przegrala fizycznie. Owej ilosciowej definicji zwyciestwa moralnego nie 
daje sie jednak opracowac teoretycznie. Dlatego w celu ustalenia czy we Wszewilkach 

faktycznie moralnie wygral totalizm zmuszony bylem definicje ta wypracowac empirycznie. Do 
jej wypracowania uzylem technike czesto stosowana w naukach komputerowych, ktora zwykle 
nazywana jest "prototypowaniem" (po angielsku "prototyping"). W owej technice doskonaly 

produkt koncowy uzyskuje sie poprzez serie jego udoskonalen polaczonych z jego 
przymierzaniem do wymogow rzeczywistego zycia. Mowiac to innymi slowami, zgodnie z ta 
technika, ilosciowa definicja moralnego zwyciestwa zostala wypracowana poprzez jej cykliczne 

udoskonalanie tak aby ja dokladnie wypalnialy wszelkie moralne zwyciestwa jakie znane sa mi z 
historii. Czytelnicy tego bloga moga sprawdzic moje zabiegi wypracowania owej definicji, 
bowiem opisalem je relatywnie dokladnie na w/w stronie "wszewilki_2006_raport.htm". Zgodnie 

z owa definicja, moralnym zwyciestwem nazywamy taka czyjas przegrana fizyczna, przy 
formowaniu sie ktorej strona jaka fizycznie przegrala dana walke wypelnia nastepujace warunki: 
(1) Przyjela walke i wlozyla w nia cala energie i sily jakie miala wowczas do swojej dyspozycji.  

(2) Konsystentnie obstawala przy swoich idealach.  
(3) Dokladnie wiedziała z kim walczy. 
(4) Walczyla w celach obronnych. 

(5) NIE dokonala niczego niemoralnego.  
Jak wykazuja to historyczne przyklady konfrontacji przegranych fizycznie jednak wygranych 

moralnie, za kazdym razem kiedy ktos wygra moralnie jakas walke, prawa moralne tak potem 
manewruja nastepstwami walki, jakby walke ta fizycznie rowniez wygrala strona ktora wygrala 
ja moralnie. Jesli sie przymierzy powyzsze warunki z tym co sie stalo w sprawie Zlotu 

"Wszewilki-2006", wowczas sie okazuje ze totalizm z cala pewnoscia wygral moralnie ta 
konfrontacje z UFOnautami. Z kolei teraz kiedy wiadomo ze totalizm moralnie wygral ta 
konfrontacje na Wszewilkach, mozemy wypatrywac jak prawa moralne zareaguja na owa 

wygrana. 
 
(5) Uniemozliwienie przybycia na Zlot wszystkich tych ktorzy swoja intencje przybycia zglosili 

Mariuszowi. Jak sie okazuje, kazdy kto zamierzal przybyc na Zlot "Wszewilki-2006", jednak kto 
zglosil Mariuszkowi swoja intencje przybycia, zostal przez UFOnautow powstrzymany przed 
przybyciem. Mianowicie, dla kazdej z owych posob UFOnauci znalezli jakis sposob aby osobe ta 

powstrzymac przed przybyciem do Wszewilek. Raport ze Zlotu "Wszewilki-2006" podkresla ten 
fakt az dla kilku powodow. Po pierwsze dlatego, ze ja na rozne sposoby napominalem aby NIE 
zglaszac nikomu swojego zamiaru przybycia na ow Zlot. Mimo tych upomnien kilka osob ciagle 

nie moglo sie powstrzymac przed rozgloszeniem tego zamiaru. Po drugie raport ujawnia ten 
fakt, aby dostarczyc ostrzezenia na przyszlosc. Jesli bowiem ktos zamierza przybyc do 
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Wszewilek na nastepny Zlot, nie powinien o swoim zamiarze informowac nikogo, nawet mnie. 
Faktycznie tez nie jest wskazane aby ujawniac poprzez inetrnet dowolne informacje z ktorych 

skorzystac moga UFOnauci w swoich dzialaniach przeciwko totalizmowi (chyba ze informacje te 
maja sluzyc jakims strategicznym celom, np. zmyleniu UFOnautow, zmuszeniu ich do wykonania 
jakiegos posuniecia ktore totalizm potem wykorzysta, skompromitowaniu jednych UFOnautow w 

oczach innych UFOnautow, itp.). Po trzecie zas, fakt uniemozliwienia przez UFOnautow 
przybycia na Zlot wszystkich tych co przybycie to zadeklarowali Mariuszowi indukuje pytanie 
dlaczego tak wlasnie sie stalo. (Znaczy dlaczego UFOnauci powstrzymali przed przybyciem do 

Wszewilek wszystkich tych ktorzy intencje owego przybycia zglosili Mariuszowi.) Jednoczesnie 
dlaczego UFOnauci nie powstrzymali przed przybyciem do Wszewilek osoby ktora na dwa dni 
przed Zlotem przyslala mi email w ktorym zapowiedziala swoj przyjazd - wszakze jest pewnym 

ze UFOnauci przeczytali rowniez i tamten email adresowany do mnie. Na owe pytania 
powinnismy teraz starac sie znalezc odpowiedz. 
 

(6) Ukrywanie swoich danych, unikanie ujawnienia w internecie jakichkolwiek informacji o 
innych totaliztach, powsciagliwosc, ostroznosc, itp. Zlot ponownie ujawnil, ze UFOnauci 

wykorzystuja praktycznie kazda informacje jaka o nas im sie podaje. Ponownie tez on nam 
przypomina, ze nawet jesli ktos pisze w internecie ze jest totalizta, wcale nie oznacza ze nim 
faktycznie jest. Dlatego trzeba byc bardzo ostroznym w tym jakie informacje sie komukolwiek 

udostepnia. Jak bowiem latwo to odnotowac, kazda taka ujawniona informacja jest potem 
wykorzystywana przez UFOnautow jako amunicja przeciw totalizmowi i przeciw indywidualnym 
totaliztom. 

 
(7) Raport ze Zlotu "Wszewilki-2006" zawiera rowniez caly szereg innych informacji. 
Przykladowo wyjasnia jaki byl przebieg owego Zlotu. Opisuje co okazalo sie w nim wazne a co 

nieistotone. Wskazuje wyniki rozpoznania UFOnautow w walce. Ujawnia czego Zlot nas nauczyl. 
Jakie byly jego osiagniecia. Na co w przyszlosci nalezy polozyc wiekszy nacisk. Jak usprawnic 
jego opisy. Itd., itp.  

 
(8) Adresy witryn na ktorych raport jest dostepny. Niniejszym mam przyjemnosc zawiadomic, ze 
raport ze Zlotu "Wszewilki-2006" zostal juz udostepniony na calym szeregu serwerow totalizmu. 

Jest on zawarty na stronie o fizycznej nazwie "wszewilki_2006_raport.htm" zas jego najnowsza 
wersja posiada date aktualizacji 18 lipca 2007 roku. Tej najnowszej aktualizacji owej strony 

nalezy szukac pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/wszewilki_2006_raport.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_2006_raport.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki_2006_raport.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2006_raport.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2006_raport.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2006_raport.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2006_raport.htm 
 

(9) Wybory nowego "Commander-in-Chief totalizmu". Wszystkim totaliztom przypominam, ze do 
dnia 8 wrzesnia 2006 roku mamy obowiazek wybrac sobie lub nominowac nowego przywodce 
totalizmu na nadchodzacy rok szkolny 2006/2007. Wszakze obejmuje on swoja funkcje juz w 

dniu 9 wrzesnia. Dlatego jeszcze raz tu apeluje, aby swoich kandydatow do tej odpowiedzialnej 
pozycji zglaszac w uwagach pod tym blogiem, tak abym pozniej w specjalnie zadedykowanym 
wyborom wpisie ja mogl poddac tych kandydatow pod glosowanie wszystkich.  

 
Niech totalizm zapanuje, Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #77 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/7/12 
Tekst rozwijany w: wszewilki_2007.htm 
 

#77: Po-zlotowe udoskonalenia metod ugruntowywania totalizmu 
 
Motto: "udoskonalanie jest celem i powodem zycia." 

 
Przed Zlotem "Wszewilki-2006" wszyscy bylismy zajeci przygotowaniem i rozgrywaniem owej 
historycznej bitwy z UFOnautami. Praktycznie nie bylo wiec czasu na udoskonalanie organizacji. 

Teraz jednak, kiedy Zlot zostal juz moralnie wygrany, mozemy skupic sie na zrealizowaniu 
nastepnych posuniec organizacyjnych ktore zapewnia jeszcze wieksza efektywnosc z jaka 
totalizm jest kierowany i ugruntowywany. W niniejszym wpisie staram sie dokonac przegladu 

najpilniejszych z takich posuniec. Jednoczesnie zwracam sie tutaj z apelem do czytelnikow tego 
bloga, aby komentowali co mysla na ich temat. Prosze tez o zglaszanie kandydatow do pozycji 

ganerala "Commander in Chief totalizmu" na nastepna jednoroczna kadencje. 
 
(a) Ustanowienie trzech generalow totalizmu, plus jednoosobowej funkcji komisarza 

statutowego. Przez wiekszosc lat totalizm nie posiadal swojego "sztabu glownego" ktory by 
organizowal i prowadzil jakakolwiek dzialalnosc (np. obrone) w imieniu owej filozofii. 
Praktycznie dopiero zaochotniczenie Mariusza ("11111") do funkcji organizatora spotkania we 

Wszewilkach dalo totalizmowi pierwszy zaczatek struktury organizacyjnej. Praktycznie wiec 
Mariusz stworzyl rodzaj "sztabu glownego" owej filozofii, pelniac w tym sztabie funkcje 
pierwszego generala "Commader in Chief totalizmu". Potem Mariusz zwerbowal sobie 

pomocnika, czyli Adama, ktory pelnil funkcje jego prawej reki, czyli drugiego generala totalizmu. 
Z innych organizacji jednak wiemy, ze dwoch generalow to za malo na pelny "sztab glowny" 
jakiejkolwiek organizacji. Wszakze praktycznie kazda inna organizacja posiada co najmniej 

trzech przywodcow w swoim sztabie, np. przewodniczacego, skarbnika i sekretarza. Dlatego, 
aby nadac totalizmowi jakas trwala strukture organizacyjna, konieczne jest albo nominowanie, 
albo tez demokratyczne wybranie, jeszcze jednego generala do sztabu glownego. W sumie wiec 

totalizmem kierowaloby trzech generalow. Aby usunac ewentualne niejednoznacznosci kto 
raportuje sie do kogo, mozna ich ponumerowac, np. "general numer 1", "general numer 2", 

oraz "general numer 3". Totalizm potrzebuje takze dodatkowej funkcji "komisarza statutowego" 
(czyli kogos kto nieustannie patrzy generalom na rece). Komisarz ten ma prawo pomagac, 
jednak normalnie nie powinien wtracac sie do decyzji czy dzialan generalow. Jego glownym 

zadaniem jest bowiem sprawdzanie czy decyzje i dzialania owych trzech generalow dotyczace 
calego ruchu totalizmu sa: (1) moralne - czyli zgodne z prawami moralnymi, oraz (2) nie 
koliduja z dlugoterminowymi planami i strategiami totalizmu (np. nie zaprzepaszczaja szansy na 

moralne wygranie jakiejs konfrontacji z UFOnautami). W razie wykrycia jakichs odstepstw, 
komisarz ten powinien egzekwowac "veto", ktorego nie wolno generalom ignorowac ani 
obchodzic naokolo. Dotychczas ja nieoficjalnie pelnilem owa funkcje komisarza statutowego. 

Tak wiec dlugo jak ja bede zdolny do dzialan funkcje ta zatrzymam oficjalnie dla siebie. Wierze 
bowiem, ze jestem najodpowiedniejszym kandydatem do jej wypelniania. 
 

(b) Przyjecie jednorocznej kadencji i rotacji generalow totalizmu oraz wyznaczenie daty objecia 
funkcji przez nowego generala "Commander in Chief totalizmu". Jak narazie nie byla jasno 
postawiona sprawa kadencji generalow totalizmu. Jest jednak samo przez siebie zrozumiale, ze 

kadencja ta nie moze trwac dozywotnio. Faktyczne zycie wskazuje, ze wsrod organizacji typu 
podobnego jak totalizm, najbardziej korzystna dlugosc kadencji ich zarzadu wynosi jeden rok. 
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Przykladowo dwie najbardziej efektywne z takich organizacji na swiecie, czyli "Rotary 
International" oraz "Lions" maja wlasnie jednoroczne kadencja ich oficerow. Jednorocza 

kadencja przywodcow ma tez inne zalety. Przykladowo, pozwala bylym przywodcom odejsc z 
godnoscia, tak ze po odejsciu sa oni nadal szanowani zas ich doswiadczenie nadal sluzy 
organizacji (przy wieloletniej kadencji, zwykle na koncu przywodcow trzeba odrywac od wladzy 

sila - co niszczy ich godnosc i pozbawia ich powazania reszty). Ponadto roczna kadencja 
pozwala, aby najlepsi przywodcy po zakonczeniu kadencji mogli byc wybrani ponownie (przy 
dlugoletnich kadencjach ponowny wybor jest niemozliwy). Dlatego niniejszym postuluje aby 

wszyscy troje generalowie totalizmu mieli wlasnie kadencje wynoszace jeden rok. Jej okres 
trwania proponuje tez uczynic zbieznym z rokiem szkolnym. Wszakze wielu dzialaczy totalizmu 
to studenci. Jednak z uwagi na tumult poczatkow roku akademickiego proponuje ustalic date 

obejmowania nowej kadencji na 9 wrzesnia (to uczyni ja latwa do zapamietania i 
numerologicznie bardzo korzystna dla walki z UFOnautami, poniewaz wyrazana bedzie liczba 
9/9). Proponuje wiec aby w dniu 8 wrzesnia 2006 roku skonczyla sie kadencja Mariusza jako 

obecnego generala "Commander in Chief totalizmu", zas nastepnego dnia zaczela sie kadencja 
jego nastepcy. Czyli od 9 wrzesnia 2006 roku totalizm przez jeden rok bedzie przewodzony 

przez nastepnego "generala numer 1" (ktorego ciagle musimy albo wybrac, albo tez 
nominowac), podczas gdy obecny "general numer 1" (czyli Mariusz) przejmie w owym dniu 
funkcje "generala numer 2", zas obecny "general numer 2" (czyli Adam) przejmie funkcje 

"generala numer 3". Obecnie totalizm nie ma "generala numer 3" - nikt nie musi wiec 
ustepowac ze sztabu glownego. Jednak poczawszy od nastepnego roku, po kazdej kadencji 
"general numer 3" bedzie ustepowal ze sztabu. Oczywiscie, po ustapieniu bedzie mogl on zostac 

ponownie wybrany lub mianowany na "generala numer 1".  Opisana tutaj zasada "rotacji" 
generalow posiada wiele zalet. Przykladowo, pozwoli ona aby doswiadczenie organizacyjne 
poprzedniego "generala numer 1" wspomagalo nowego generala. Wszakze ktokolwiek obejmie 

funkcje "Commander in Chief totalizmu" w dniu 9 wrzesnia 2006 roku, ciagle bedzie mial 
Mariusza za swojego zastepce, bedzie wiec mogl korzystac z doswiadczenia i dorobku Mariusza 
oraz z jego rad przy podejmowaniu swoich decyzji i akcji wykonawczych. Ponadto, taki system 

rotowania generalow umozliwi unikniecie niepotrzebnie rozleglych wyborow do sztabu glownego 
totalizmu. Wszakze bedzie wystarczylo wybrac tylko jednego nowego "generala numer 1", zas 
wszyscy pozostali generalowie zarotuja sie w pozycjach o jeden stopien bez potrzeby 

ponawiania ich wyborow. 
 

(c) Wybory nowego generala "Commander in Chief totalizmu". Zgodnie wiec z powyzsza 
propozycja wprowadzenia kadencji i rotowania do sztabu glownego totalizmu, najwazniejsze 
zadanie jakie nas obecnie czeka, to wybranie kolejnego "generala numer 1" na "Commander in 

Chief totalizmu" dla nastepnego roku akademickiego 2006 do 2007. Jego kadencja zakonczy sie 
w dniu 8 wrzesnia 2007 roku. Znaczy w zakres jego obowiazkow wejdzie miedzy innymi 
organizowanie Zlotu "Wszewilki-2007" (a ponadto: oficjalne reprezentowanie totalizmu, 

sterowanie strategia upowszechniania tej filozofii, zatwierdzanie uchwal, itp.) Apeluje wiec aby 
w komentarzach pod niniejszym wpisem zglaszac swoich kandydatow do tej pozycji. Nie trzeba 
tez wyjasniac, ze kandydatami tymi moga byc tylko te osoby ktore: (a) wykazaly sie jakims 

dorobkiem w obronie i propagowaniu totalizmu, (b) wykazaly sie udzialem w dyskusji na 
niniejszym blogu totalizmu (a stad aby ich poglady dawalo sie rozeznac poprzez analize ich 
wpisow w komentarzach do tego bloga). Po zgloszeniu owych kadydatur, ja poddam je pod 

glosowanie czytelnikow tego bloga w jednym z nastepnych moich wpisow. 
 
(d) Koncentrowanie wysilkow totalizmu na osiaganiu zwyciestw moralnych nad UFOnautami. 

UFOnauci sa zbyt potezni aby na obecnym etapie totalizm mogl zwyciezyc ich takze fizycznie. 
Wystarczy rozgladnac sie po swiecie aby zobaczyc jak fizycznie rozbijaja oni teraz w proch 
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najlepsza armie swiata, a takze jak fizycznie rozstawiaja oni po katach politykow i mieszkancow 
nawet najwiekszych mocarstw. Jednoczesnie jednak wystarczy poczytac uwagi UFOnautow 

wpisywane w komentarzach z tego bloga, aby odnotowac ze zupelnie nie potrafia oni walczyc 
ani zwyciezac moralnie. Stad ich pobicie na polu moralnym jest latwe. Jesli zas zdolamy pobic 
ich moralnie, wtedy zgodnie z tym co z takim naciskiem wyjasniam w punkcie #3 strony 

internetowej "wszewilki_2006.htm", a takze w punkcie #4 strony "morals_pl.htm", tzw. "prawa 
moralne" (a scislej "prawo samoczynnej transformacji zwyciestwa moralnego w zwyciestwo 
fizyczne") zaczna dzialac na korzysc totalizmu i automatycznie uniewaznia dane zwyciestwo 

fizyczne UFOnautow, zamieniajc je na faktyczne zwyciestwo fizyczne totalizmu. Kilka dni temu, 
8 lipca 2006, totalizm odniosl we Wszewilkach druzgoczace zwyciestwo moralne - co wyjasnie 
dokladniej w jednym z nastepnych wpisow. Uczynmy wiec pewnym ze takze we wszystkim co 

nastepnego totalizm uczyni odniesiemy podobnie duzgoczace zwyciestwa moralne nad 
UFOnautami. 
 

(e) Utwierdzanie dyscypliny totaliztow poprzez respektowanie zakazu organizowania oficjalnych 
Zjazdow lub Zlotow totalizmu w miejscach innych niz wies Wszewilki oraz w innych datach niz 

te wytypowane na stronie "wszewilki-milicz.htm" (zakaz ten obowiazuje az do 2010 roku). Aby 
bez przerwy zwyciezac UFOnautow MORALNIE, konieczne jest wypelnianie kilku warunkow 
podczas walki. Przykladowo, nie wolno totalizmowi uczynic niczego co jest niemoralne. Nie 

wolno takze dac UFOnautom za wygrana, lub dac sie im np. nastraszyc i zaprzestac walki. 
Dlatego totalizm powinien kontynuowac obecna konfrontacje we Wszewilkach az do 2010 roku. 
W takim bowiem przypadku jesli w 2010 roku zajdzie koniecznosc zmiany dzialania, bedzie ona 

oznaczala strategiczne posuniecie, a nie moralna przegrana, czy wycofanie sie z walki. To zas 
znaczy, ze aby MORALNE wygrac cala konfrontacje we Wszewilkach, wystarczy aby totalizci nie 
kontemplowali zadnego oficjalnego spotkania totalizmu w jakimkolwiek innym miejscu niz wies 

Wszewilki, ani tez w jakimkolwiek innym terminie niz daty wyszczegolnione na stronie 
"wszewilki_milicz.htm". Wszakze ewentualne zorganizowania oficjalnego spotkania totaliztow w 
jakimkolwiek innym miejscu lub czasie, faktycznie byloby rownoznaczne z deklaracja wlasnej 

przegranej moralnej. Dlatego ja zakazalem nawet publicznie rozwazac mozliwosc takich spotkan 
w innym miejscu. Oczywiscie, zakaz ten dotyczy tylko OFICJALNYCH imprez totalizmu. Jesli 
bowiem dwoch lub trzech totaliztow zechce prywatnie gdzies ze soba sie spotkac, wtedy ow 

zakaz wcale ich NIE obowiazuje - pod warunkiem jednak ze nie nadadza temu swemu 
prywatnemu spedzeniu ze soba czasu charakteru oficjalnego spotkania totaliztow. Aby wiec nie 

konfundowac totaliztow ani nie wzbudzac posadzen ze ktos skrycie dziala w interesie 
UFOnautow, niniejszym przypominam, ze az do 2010 roku kazda sugestia zmiany miejsca lub 
czasu oficjalnego spotkania totaliztow bedzie wyrazem lamania totaliztycznej dyscypliny i proba 

kolaborowania z UFOnautami. Jako taka dopraszala sie ona bedzie potepienia i dyscyplinowania. 
 
(f) Zmiana statusu spotkania z dnia 7/7/7 ze statusu Zjazdu na status Zlotu totalizmu. W swoim 

wpisie pod blogiem totalizmu numer #76, Mariusz (obecny general numer 1 i "Commander in 
Chief totalizmu", ktory we wpisach pod tym blogiem uzywa pseudonimu "11111") wyszedl z 
inicjatywa, cytuje: "2006/07/08 03:29:09: ... Z tym że przed samym spotkaniem zapewne 

znowu przestana dopisywac nastroje i pojawi sie niespodziewanie mnostwo roznych przeszkod, 
wiec wiekszosc chetnych pewnie znowu sie wykruszy. W takiej sytuacji zorganizowanie Zjazdu 
w planowanej wczesniej formie (ustalony harmonogram, wyklady, ekspozycje itp.) jest wg mnie 

niemozliwe. Nalezałoby raczej postawic na improwizacje i ustalic jego program juz na miejscu w 
zaleznosci od liczby uczestnikow i warunkow. ..." Wyrazajac to innymi slowami, Mariusz 
proponuje aby w dniu 7 lipca 2007 roku zaniechac organizowania oficjalnego Zjazdu we 

Wszewilkach, zas zamiast Zjazdu zorganizowac w tym samym miejscu i tym samym terminie 
Zot podobny do Zlotu "Wszewilki-2006". Aby moralnie wygrac obecna konfrontacje z 
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UFOnautami we Wszewilkach, taka zmiana statusu jest dopuszczalna. Dlatego jako komisarz 
statutowy popieram ta inicjatywe Mariusza. Aby ja natychmiast wdrozyc w zycie juz 

przeprogramowalem strone internetowa "wszewilki_2007.htm" tak aby odzwierciedlala ona 
nadchodzacy Zlot, a nie Zjazd. (Stara tresc bylej strony "wszewilki_2007.htm" jest ciagle 
dostepna w internecie, tyle ze juz pod zmieniona nazwa "wszewilki_2007_zjazd.htm".) 

Oczywiscie, zmiana statusu spotkania totaliztow na Wszewilkach z 7 lipca 2007 roku pociaga za 
soba caly szereg nastepstw. Przykladowo, na Zlot ten mozna przybywac anonimowo, a stad nie 
trzeba, a nawet nie powinno, sie juz rejestrowac swego przybycia. Wszelkie dotychczasowe 

rejestracje uczestnikow ulegaja wiec skasowaniu. Nie bedzie na nim tez zadnych oficjalnych 
spotkan, wykladow, ani przemow. Stad wszelkie poprzednie uzgodnienia na temat prezentacji 
okreslonych tematow i wystaw zostaja uniewaznione. Itd., itp. 

 
W zwiazku ze ta zmiana statusu i organizowaniem Zlotu "Wszewilki-2007" pojawi sie 
koniecznosc udostepniania informacji na jego temat. Z tego powodu istnieje potrzeba 

zadedykowania temu zlotowi specjalnej strony internetowej z podstawowymi informacjami na 
jego temat. Strone ta juz ustanowilem. Nosi ona nazwe "wszewilki_2007.htm" zas jej najnowsza 

wersja posiada date aktualizacji 12 lipca 2007 roku. W jej obecnej formie strone ta mozna 
znalezc pod nastepujacymi adresami internetowymi: 
http://energia.sl.pl/wszewilki_2007.htm 

http://jan-pajak.com/wszewilki_2007.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_2007.htm 
http://milicz.fateback.com/wszewilki_2007.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2007.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2007.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2007.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2007.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Martwi mnie, ze Mariusz drapie sie teraz po glowie co uczynic z cala sterta pamiatek ze 

Zlotu jakie przygotowal do rozdania na Wszewilkach, a jakich nie bylo dane mu rozdac. Z 
drugiej bowiem strony wielu uczestnikow Zlotu liczylo na otrzymanie owych pamiatek, jednak 

odeszlo z kwitkiem. Proponuje wiec aby ci ktorzy przybyli na Zlot "Wszewilki-2006" i ciagle chca 
otrzymac nalezne im pamiatki zwracali sie do Mariusza emailowo na adres mpkuo@o2.pl 
proszac o ich doslanie. Jestem bowiem pewien ze Mariusz z przyjemnoscia je dosle poczta. 

Prosze tylko pamietac, ze jako generala totalizmu, adres Mariusza  z cala pewnoscia jest 
cenzurowany przez UFOnautow, zas wszystkie emaile jakie do niego przychodza sa analizowane 
w celu podjecia przesladowan ich nadawcow. Dlatego totaliztom piszacym do Mariusza zalecam 

uzywanie innego pseudonimu niz ten uzywany w wypowiedziach o totalizmie, zas adres 
pocztowy do wyslania pamiatek jaki Mariuszowi sie poda powinien byc jak najbardziej mylacy 
UFOnautow (np. na skrytke, do pracy, lub do kogos kto z cala pewnoscia nie jest totalizta 

bowiem np. jest za stary, lub wlasnie lezy w szpitalu, jednak kto potem przekaze nam 
otrzymane pamiatki ze Zlotu).  
 

P.P.S. "elvis ... " czy moglby Pan skontaktowac sie ze mna na adres .. ?  
Chcialbym skonsultowac z Panem kilka spraw zwiazanych ze Zlotem "Wszewilki-2006". 
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WPIS numer #76 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/7/9 
Tekst rozwijany w: evolution_pl.htm 
 

#76: Dziekuje za wklad do Zlotu "Wszewilki-2006" 
 
Motto: "Zapomnijmy to co nam nie wyszlo lub co mogloby nas dzielic, a skupmy sie na 

pamietaniu tego co przyjemne i co moze nas laczyc." 
 
Aczkolwiek minie zapewne kilka tygodni zanim dotra do mnie jakiekolwiek informacje o 

faktycznym przebiegu i charakterze Zlotu "Wszewilki-2006" oraz zanim zdolam informacje te 
przeanalizowac i zrozumiec ich wymowe, juz teraz korzystam z kanalu komunikacyjnego jaki 
stwarza niniejszy blog totalizmu aby podziekowac serdecznie wszystkim tym ktorzy w 

jakikolwiek sposob przyczynili sie aby Zlot "Wszewilki-2006" dolozyl swoj wklad do moralnego 
zwyciestwa i do postepu totalizmu. 

 
Na samym poczatku chcialbym podziekowac Mariuszowi "11111", ktory zaochotniczyl aby 
reprezentowac totalizm na owym Zlocie w charakterze jednego z jego koordynatorow, oraz 

ktory ochotniczo, oraz jak wierze na wlasny koszt, przygotowal pamiatki z owego Zlotu. Ja 
musze przyznac ze po otrzymaniu przykladow owych pamiatek bardzo mi sie one spodobaly. 
Zapewne tez kazdy kto je otrzymal na Zlocie bedzie teraz z duma je nosil lub je uzywal. 

Przykladowo owo obustronne logo totalizmu (2-ga wersja) ktore otrzymalem, ja nosze teraz 
praktycznie za kazdym razem kiedy wychodze z domu. Faktycznie to nie ruszam sie juz z domu 
bez zalozenia owego logo. Wszakze przynosi ono szczescie, dodaje interesujacego szczegolu do 

ubioru, ladnie wyglada i harmonizuje z praktycznie kazdym ubiorem, a ponadto odzwierciedla 
idee w jakie goraco wierze i o jakie walcze. Odnotowalem tez ze inni ludzie natychmiast logo to 
odnotowuja, zwracaja na nie uwage, oraz z ogromna ciekawoscia zawsze na logo to patrza. 

Gdyby nie znana na calym swiecie powsciagliwosc Anglikow, jestem gotow sie zalozyc ze niemal 
co drugi przechodzien by mnie zatrzymywal i zapytywal co owo logo oznacza i skad je mam. 
Faktycznie tez owo logo ktore przeznaczone zostalo do rozdawania na Wszewilkach jako 

pamiatka ze Zlotu "Wszewilki-2006" jest pierwszym trwalym logiem jakie jestem w stanie 
otwarcie nosic. Poprzednio tez okazyjnie staralem sie nosic logo totalizmu drukowane za 

pomoca mojego komputera. Wszakze noszenie tego logo zawsze przynosi szczescie, o czym 
wielokrotnie sie juz przekonalem na wlasnej skorze. Jednak logo jakie ja sam sobie drukowalem 
na papierze zawsze bylo miekkie, a stad bylo raczej niewygodne w noszeniu. Musialem je 

bowiem przyklejac do koszuli, a ponadto szybko sie mielo i brudzilo. Logo przeznaczone do 
rozdawania jako pamiatka z Wszewilek pozbawione jest tych wad. Jest ono trawale, wisi na 
rzemyku a stad latwo je zalozyc, wcale sie nie brudzi tak jak loga wydrukowane na kartce 

papieru, zdecydowanie ozywia praktycznie kazdy rodzaj odziezy z jaka ja je nosze, z uwagi na 
jego charakter calkiem naturalnie wyglada kiedy nosi je mezczyzna czyli ja (nie zas jedynie 
kobiety), a ponadto jest wlasciwej wielkosci. Niewielki problem jaki poczatkowo z nim mialem 

polegal na tym ze w pierwszej wersji bylo ono przyklejone tylko po jednej stronie wisiorka. 
Jednak w drugiej wersji, ktora otrzymalem od Mariusza, w ktorej logo to znajduje sie na obu 
stronach wisorka, okazuje sie ono znacznie poreczniejsze. Jedyne jeszcze dalsze udoskonalenie 

jakie warto do niego w przyszlosci wprowadzic, to aby wykonac je w dwoch wersjach 
jezykowych, polskiej i angielskiej, tak ze na jednej stronie wisiorka bedzie jego wersja 
polskojezyczna, na drugiej zas stronie wersja angielskojezyczna. Jestem pewien, ze podobnie 

jak ja, z otrzymania owego logo jako pamiatki ze Zlotu bedzie sie cieszyl praktycznie kazdy 
przybyly do Wszewilek. Podobnie jak owo logo podoba mi sie tez widokowka Wszewilek. Jak 
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wierze Wszewilki dotychczas nie mialy wlasnej widokowki. Stad rozdawanie tych widokowek na 
Zlocie jako pamiatki ze Zlotu z cala pewnoscia okaze sie byc doskonalym pomyslem. Mariuszowi 

("11111") chcialbym wiec serdecznie podziekowac za jego wklad pracy (i srodkow) jakie wlozyl 
on w przygotowanie i zrealizowanie tego Zlotu "Wszewilki-2006", za wszystkie te inicjatywy i 
pomysly jakie wykazal w sprawie owego Zlotu, ale takze i za odwage koordynowania tego Zlotu 

i reprezentowania na nim totaliztow. Faktycznie to gdyby nie on i nie jego wklad, Zot ten nie 
mialby miejsca. Ja sam bez inspiracji i zachety Mariusza nigdy nie zdobylbym sie na probe jego 
zorganizowania. Sam tez bez Mariusza ("11111") nie bylbym w stanie go skoordynowac ani 

rozpropagowac. 
 
Rownie goraco chcialbym tez podziekowac wszystkim tym przyjezdnym ktorzy, poprzez 

przybycie do Wszewilek w tym pamietnym dniu, zaszczycili Zlot "Wszewilki-2006" swoja 
obecnoscia. Poczatki wszystkiego sa zawsze trudne i niepozorne. Poniewaz zas Zlot we 
Wszewilkach byl pierwsza impreza swego rodzaju, wklad obecnosci na nim ze strony tych 

odwaznych ktorzy w nim uczestniczyli szczegolnie sie liczy. Tym bardziej ze przybycie na ten 
Zlot posiadalo podwojna wymowe. Z jednej wszakze strony przybycie to pozwalalo aby zwiedzic 

sobie Wszewilki, poznac nieznana wczesniej czesc rolniczej Polski, ciekawie spedzic weekend, 
itd. Z drugiej jednak strony obecnosc kazdej osoby na Zlocie w tym poczatkowym stadium 
ksztaltowania sie corocznych spotkan totaliztow generowala liczne korzysci jakie z tego moga 

wyniknac i sluzyc nie tylko owym przybylym. Ich wklad do Zlotu bedzie wiec mial korzystne 
nastepstwa takze i dla innych. Wszakze to wlasnie od udzialu przyjezdnych zalezy czy coroczne 
spotkania totaliztow we Wszewilkach stana sie tradycja. Jednoczesnie to wlasnie od 

pomyslowosci, gotowosci do eksperymentowania, humoru, ciekawosci, przyzwoitosci 
zachowania, oraz moralnosci wszystkich przyjezdnych, zalezy jak atrakcyjne owe spotkania we 
Wszewilkach sie stana, oraz zalezy czy kazdy ich uczestnik bedzie je mile wspominal. Mam 

nadzieje ze kazdy z Was uczestnikow Zlotu "Wszewilki-2006" moze teraz z duma nosic symbol 
owego Zlotu, czyli logo totalizmu ktore zapewne dla siebie zabezpieczyl jako pamiatke z owego 
Zlotu, a na noszenie ktorego calkowicie sobie zasluzyl faktem odwaznego przybycia na ow 

pierwszy a stad wysoce historyczny Zlot. 
 
Na gorace podziekowanie zasluguja takze gospodarze Zlotu "Wszewilki-2006", czyli mieszkancy 

wioski Wszewilki oraz wioski Wszewilki-Stawczyk, a takze mieszkancy pobliskiego miasta Milicz. 
Chociaz wielu z Was Wszewilczanie i Miliczanie korcilo zapewne aby zlapac za widly i przegonic 

to cale bractwo ktore zwalilo sie do Waszych miejscowosci, mam nadzieje ze w duchu 
prawdziwej Slowianskiej goscinnosci zdolaliscie poskromic te pokusy i okazac przyjezdnym na 
Zlot tak sama serdeczna goscinnosc jaka 50 lat tamu bez watpienia okazaliby przybylym do 

Wszewilek Wasi ojcowie i matki. Miejmy tez nadzieje, ze polaczenie razem Waszej goscinnosci i 
wysilku, z pomyslowoscia, humorem i duchem przygody u przybywajacych z daleka na owe 
totaliztyczne spotkania we Wszewilkach, z czasem zaowocuje w wypracowaniu jakichs 

interesujacych imprez i atrakcji ktore stopniowo postawia Wszewilki na mape swiata. W ten 
sposob wszyscy na tym tylko skorzystaja.  
 

Najbardziej zas ze wszystkich chcialbym podziekowac wam kumotrzy UFOnauci. Wszakze to z 
waszej kumotrzy inicjatywy i pomyslu ow Zlot "Wszewilki-2006" sie odbyl. Gdyby nie wasze 
kumotrzy wyzwanie rzucone mi w tej sprawie, ja sam nigdy przeciez bym nie wpadl na pomysl, 

aby zyjac w Nowej Zelandii koordynowac internetowo jakikolwiek Zlot czy Zjazd we 
Wszewilkach. Gdybym zas ja sam wpadl na pomysl koordynowania jakiejs formy zebrania 
totaliztow razem, nigdy bym nie rozwazal Wszewilek jako miejsca na takie spotkanie. Wszakze 

znam ograniczenia Wszewilek a stad bym sie obawial ze wszystko co bedzie organizowane we 
Wszewilkach bedzie tez posiadalo znacznie wyzsze niz normalnie szanse na zakonczenie sie 
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niepowodzeniem. Bez waszego tez kumotrzy UFOnauci wyzwania nigdy nie znalazlbym czasu 
ani energii aby pospisywac dokladnie wszystkie atrakcje warte ogladania we Wszewilkach, ani 

aby pobudzac swoimi zachetami mieszkancow owej wioski do czynienia czegos co normalnie 
nigdy nie zdecydowaliby sie czynic. Miejmy wiec nadzieje, ze dzieki waszej kumotrzy UFOnauci 
inicjatywie i inspiracji, coroczne zgromadzenia totaliztow we Wszewilkach z czasem stana sie 

rodzajem tradycji ktora przywroci tej wiosce slawe jaka cieszyla sie ona w dawnych wiekach 
kiedy byla znanym w calej Europie centrum handlu konmi. To zas uczyniloby, ze dzieki 
waszemu kumotrzy wyzwaniu ponownie mogloby sie sprawdzic owo stare przyslowie 

stwierdzajace ze "nie ma takiego zlego co by na dobre nie wyszlo". Na dodatek do tego 
kumotrzy UFOnauci chcialbym wam tez podziekowac za rzucenie mi wyzwania w sprawie Zlotu 
we Wszewilkach. Wszakze wyzwanie to mi uswiadomilo, ze predzej czy pozniej doszloby do 

naszej konfrontacji, zas znacznie lepiej jesli sie skonfrontujemy na gruncie jaki jest mi dobrze 
znany, czyli we Wszewilkach, niz na gruncie jaki wy kumotrzy byscie mi wybrali a jaki bylby dla 
mnie calkiem obcy. Chcialbym tez podziekowac za "atrakcje" jakie zapewne zgodnie ze swoja 

obietnica przygotowaliscie na Zlot "Wszewilki-2006". Chociaz bowiem ciagle minie zapewne 
dalszych kilka tygodni zanim sie dowiem jakie to byly "atrakcje", jestem pewien ze w sprawie 

faktycznego zorganizowania owych "atrakcji" moge na was kumotrzy liczyc "jak na Zawisze". 
Mam tez nadzieje, ze charakter atrakcji jakie kumotrzy przygotowaliscie dla Wszewilek nie 
zniecheci przyjezdnych do przybywania na te imprezy, oraz spowoduje ze poczawszy od 

obecnego roku bedziemy teraz sie spotykali we Wszewilkach praktycznie kazdego roku. To zas 
pozwoli nam byc moze wypracowac wspolnie cos przez co Wszewilki zaczna nas laczyc, na 
przekor ze tyle innych miejscowosci i zdarzen na swiecie nas dzieli. W koncu pragne 

podziekowac wam kumotrzy za danie mi szansy na "rozpoznanie w dzialaniach" waszych 
kumotrzy intencji. Wszakze bez Zlotu we Wszewilkach wasze intencje pozostawalyby dla mnie 
znakami zapytania. Jednak dzieki owemu Zlotowi bede mial teraz material eksperymentalny z 

analizy ktorego bede mogl zwolna intencje te sobie wydedukowac. Po poznaniu zas owych 
intencji, jestem pewnien, nasze wzajemne oddzialywania ulegna intensyfikacji. 
 

Na zakonczenie niniejszego podziekowania tym wszystkim ktorzy dolozyli jakikolwiek wklad w 
sprawe Zlotu "Wszewilki-2006" chcialbym zaprosic wszystkich tych co w nim uczestniczyli aby 
dzielili sie ze mna uwagami na temat jak Zlot ten przebiegal, jak atrakcyjne okazaly sie dla nich 

Wszewilki, jak wygladala goscinosc demonstrowana ze strony miejscowych, co warto lub mozna 
by bylo udoskonalic w przyszlych takich zlotach, co okazalo sie najprzyjmniejsze a co 

najbardziej dokuczliwe w owym Zlocie, czy patrzac z doswiadczen uczestniczenia w owym Zlocie 
ochotnicza aby przybyc do Wszewilek ponownie np. w nastepnym roku, itd., itp. 
 

Korzystajac tez z okazji niniejszego wpisu chcialbym tez dodatkowo poinformowac, ze glowny 
trzon prac nas strona internetowa "evolution_pl.htm" zostal wlasnie zakonczony, zas owa strona 
w swojej niemal koncowej postaci oraz w obu wersjach jezykowych, tj. polskojezycznej i 

angielskojezycznej,  zostala juz wystawiona na kilku serwerach. Aczkolwiek podobnie do innych 
totaliztycznych stron, owa strona "evolution_pl.htm" bedzie nadal udoskonalana w przyszlosci 
kiedy tylko wpadnie mi w rece jakikolwiek material dowodowy podpierajacy ktoras z jej tez, juz 

w chwili obecnej mozna uwazac ja za ukonczona i dopracowana do swojej podstawowej 
postaci. Najnowsza aktualizacja tej strony, datowana 7 lipca 2006 roku (lub pozniej) jest juz 
dostepna pod nastepujacymi adresami: 

 
http://energia.sl.pl/evolution_pl.htm 
http://jan-pajak.com/evolution_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/evolution_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/evolution_pl.htm 
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http://totalizm.nazwa.pl/evolution_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/evolution_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evolution_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/evolution_pl.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 



 
  Z-92 
WPIS numer #75 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/7/5 
Tekst rozwijany w: evolution_pl.htm 
 

#75: Dlaczego syrena a nie malpa jest naszym faktycznym przodkiem? 
 
Motto: "Skoro kanibalizm polega na zjadaniu krewniakow, zas wieloryby okazuja sie byc 

najblizszymi ciagle zyjacymi krewniakami ludzi, to jak nazywac Japonczykow, Norwegow i 
Islandczykow ktorzy zjadaja wieloryby?" 
 

Niniejszym mam przyjemnosc zawiadomic czytelnikow totaliztycznych stron internetowych, ze 
wlasnie w koncowa faze wkraczaja prace nad kolejna strona totalizmu. Strona ta nazywa sie 
"evolution_pl.htm". Jednym z jej celow  jest zaprezentowanie materialu dowodowego na fakt, 

ze ewolucyjnym przodkiem ludzi wcale nie jest malpa - jak upieraja sie przy tym dzisiejsi 
zwolennicy ewolucyjnego pochodzenia czlowieka, a przodkiem tym okazuje sie byc jakies 

stworzenie wodne ktore mialo płetwy na nogach i rekach, czyli ktore wygladalo dokladnie tak 
jak owe "syreny" opisywane w mitologiach wielu krajow. (Np. jedna z owych syren jest 
symbolem Warszawy.)  

 
Na fakt ze to wlasnie owe stworzenia wodne (np. syreny) sa faktycznymi przodkami 
ewolucyjnymi czlowieka, nie zas "malpy" ktore wmawiaja nam zwolennicy ewolucji, wskazuje 

caly ocean materialu dowodowego. Material ten zostal zestawiony, oraz omowiony, wlasnie na 
owej stronie "evolution_pl.htm". Aby przytoczyc tutaj chocby kilka najwazniejszych jego 
przykladow, to na fakt, ze ludzie wyewolucjowali sie z jakiegos ssaka wodnego w rodzaju 

"syreny", wskazuje m.in.: (a) brak siersci na skorze ludzkiej (tj. wszelkie ssaki ktorych ewolucja 
nastepowala na ladzie pokryte sa sierscia, jednak ssaki wodne, np. wieloryby i delfiny, nie maja 
siersci), (b) kochanie sie bedac odwroconymi do siebie brzuchami (tj. tylko ssaki ktorych 

ewolucja przebiegala we wodzie, np. wieloryby i delfiny, kochaja sie bedac odwrocone do siebie 
brzuchami), (c) szkielet dloni, ktory u ludzi jest niemal identyczny do szkieletu przednich pletw u 
wielorybow i delfinow), (d) stopy ludzkie w ksztalcie pletw, ktore sa bardziej podobne do pletw 

u zab lub u fok, niz do owych dloni istniejacych na nogach malp ktore az tak drastycznie roznia 
sie od stop ludzkich, (e) smak miesa ludzkiego podobny do smaku miesa wielorybow (folklor 

ludowy tych narodow, ktore do niedawna praktykowaly kanibalizm i jednoczesne zjadanie 
wielorybow, tak jak przykladowo czynili to nowozelandzcy Maorysi, stwierdza ze mieso 
czlowieka smakuje bardzo podobnie do miesa wieloryba, aczkolwiek smakuje drastycznie 

odmiennie od miesa stworzen ladowych), (f) zgodnie z zasada ze "ontogeneza jest rekapitulacja 
filogenezy" (tj. ze "rozwoj jednostki jest powtorzeniem rozwoju gatunku") malenkie dzieci 
ludzkie ktore wcale jeszcze nie wiedza jak chodzic, instynktownie sa juz w stranie plywac i 

regulowac swoj oddech w wodzie jak male delfiny, itp., itd. Dalsze przyklady owego materialu 
dowodowego na ewolucyjne wywodzenie sie ludzi od ssaka wodnego podobnego do 
mitologicznej syreny, opisane zostaly na w/w stronie "evolution_pl.htm". 

 
Jesli wiec uznac owe bazujace na Koncepcie Dipolarnej Grawitacji ustalenia, ze wlasnie 
stworzenie wodne (np. syrena), a nie ladowa "malpa", jest faktycznym pra-przodkiem 

czlowieka, wowczas wprowadza to dla nas caly szereg interesujacych nastepstw. Jednym z tych 
nastepstw jest poszukiwanie tzw. "brakujacego ogniwa". Za pomoca nazwy "brakujace ogniwo" 
zwolennicy ewolucji opisuja narazie nieznanego nauce ziemskiej bezposredniego przodka 

czlowieka. Aby znalezc owo "brakujace ogniwo", naukowcy przekupuja polowe Afryki i Mongolii. 
Narazie jednak na daremno. Nie znaleziono dotad szczatkow zadnej "malpy" ktora daloby sie 
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okrzyknac bezposrednimo przodkiem czlowieka. Tymczasem jesli uznac wskazania Konceptu 
Dipolarnej Grawitacji, ze czlowiek wywodzi sie ze stworzenia wodnego, np. od syreny, wowczas 

nagle staje sie oczywistym dlaczego owe poszukiwania "brakujacego ogniwa" sa bezowocne. Po 
prostu naukowcy poszukuja w niewlasciwym miejscu. Zamiast bowiem poszukiwac jego 
szczatkow na ladach, powinni raczej szukac ich na dnach morz i oceanow. Wszakze szczatki 

stworzen podobnych do syren nie beda obecne na ladach, a znajda sie pogrzebane na dnach 
morz i oceanow.  
 

Innym interesujacym nastepstwem uznania ustalen Konceptu Dipolarnej Grawitacji, ze 
ewolucyjnym przodkiem czlowieka jest jakis ssak wodny, np. "syrena", jest problem najblizszych 
obecnie zyjacych krewniakow czlowieka. Jak bowiem dotychczas, za krewniakow tych 

powszechnie uwazalo sie "malpy". Tymczasem ustalenia Konceptu Dipolarnej Grawitacji 
sugeruja, ze owo podobienstwo malp do ludzi jest czysto przypadkowa zbieznoscia produktow 
ewolucji, bardzo podobna w swoim mechanizmie np. do podobienstwa pomiedzy zabimi 

kijankami i rybami, czy do podobienstwa wegorzy do tzw. wezy morskich. Wyjasniajac to innymi 
slowami, to ze malpy sa podobne do ludzi wcale nie musi oznaczac, ze z powodu swojego 

rodowodu sa one naszymi najblizszymi krewniakami, a jedynie moze oznaczac ze wywodzac sie 
z calkowicie odmiennej od ludzi rodziny, malpy zupelnie niezaleznie od nas wyewolucjowaly w 
sobie podobienstwo do ludzi, podobnie jak nietoperze wyewolucjonowaly swoje podobienstwo 

do ptakow. Jesli zas uznac, ze pod wzgledem rodowodu malpy wcale nie sa naszymi 
najblizszymi krewniakami, to kto w takim razie nim jest. Otoz wszystko wskazuje na to, ze z 
punktu widzenia faktycznego rodowodu, najblizszymi ciagle zyjacymi krewniakami ludzi sa 

wieloryby i delfiny. Czy wiec jestesmy w stanie wskazac jakis material dowodowy na poparcie 
faktu ze wieloryby i delfiny sa faktycznie naszymi rodowodowymi krewniakami. Otoz okazuje sie 
ze tak. Cala gama takiego materialu dowodowego zaprezentowana zostala na w/w stronie 

"evolution_pl.htm". Aby w tym miejscu wskazac chocby kilka ich przykladow, to naleza do niego 
m.in. (a) inteligencja (przykladowo delfiny maja ogromna inteligencje ktora znacznie 
przewyzsza malpia), (b) wyksztaltowanie mowy (np. delfiny i wieloryby wyksztaltowaly rodzaj 

mowy za posrednictwem ktorej sa w stanie sie porozumiewac i uzgadniac plany oraz strategie 
dzialania) - co szczegolnie podkreslane jest w folklorze o "syrenach" ktore podobno nawet 
zwykly "spiewac", itd. itp. (np. caly material dowodowy wskazany dwa paragrafy wczesniej 

takze podpiera bliskie rodowodowe pokrewienstwo ludzi oraz wielorybow i delfinow). 
 

Ujawniane przez Koncept Dipolarnej Grawitacji ustalenie, ze wieloryby i delfiny sa faktycznie 
najblizszymi ciagle zyjacymi rodowodowymi krewniakami ludzi prowadzi takze do szokujacego 
nastepstwa. Mianowicie te narody ktore ciagle do dzisiaj poluja i zjadaja owe ssaki wodne, 

faktycznie sa kanibalami. Znaczy takie kraje jak Japonia, Norwegia, czy Islandia, w swietle 
powyzszego faktycznie oficjalnie popieraja kanibalizm. Wszakze nazwa "kanibal" opisuje 
kazdego kto zjada wlasnych krewniakow. Wszystko zas wskazuje na to ze wieloryby i delfiny 

faktycznie sa bliskimi krewniakami ludzi. 
 
Kolejnym nastepstwem ustalenia, ze to wieloryby i delfiny (a nie malpy) sa naszymi najblizszymi 

ciagle zyjacymi krewnymi, jest ze zaczyna to ilustrowac zupelna nieprzydatnosc kodow 
genetycznych do ustalania rodowodu. Jak bowiem dotychczas, wielu naukowcow zupelnie 
pozbawionych zrozumienia ze kody genetyczne wcale nie opisuja rodowodu, a jedynie opisuja 

najdrobniejsze szczegoly budowy, wygladu i dzialania ciala danego osobnika, uzywa tych kodow 
do uzasadniania pokrewienstwa malp i czlowieka. Jednoczesnie ci bezmyslni naukowcy 
przeaczaja juz od dawna potwierdzony fakt, ze jesli np. wezmie sie kod genetyczny jakiegs 

faraona (np. Tutanthamina), oraz kod genetyczny dowolnego dzisiejszego mieszkanca Ziemi, 
np. osoby wlasnie czytajacej ten ustep, wowczas za pomoca tego kodu nie daje sie juz nawet 
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jednoznacznie ustalic czy dany dzisiejszy mieszkaniec Ziemi jest faktycznie pokrewny z owym 
faraonem. A przeciez w tym wypadku wcale nie wychodzi sie poza linie ewolucyjna ludzi - jak to 

tak ochoczo czynia owi naukowcy uzasadniajacy pokrewienstwa ludzi do malp za pomocą 
genetyki. (Po dalsze szczegoly na temat bezuzytecznosci kodu genetycznego do ustalania 
rodowodow odrebnych gatunkow - patrz w/w strona "evolution_pl.htm".) 

 
Jeszcze innym interesujacym nastepstwem opublikowania wlasnie teraz strony internetowej 
"evolution_pl.htm" ujawniajacej ustalenia Konceptu Dipolarnej Grawitacji na temat znacznie 

blizszego pokrewienstwa ludzi do wielorybow i delfinow, niz np. do malp, jest ze wnosi ono 
potencjal aby zaserwowac decydentom UFOnautow tego samego lekarstwa jakie od tysiacleci 
serwuja oni ludziom. Chodzi bowiem o to, ze fakt owego pokrewienstwa stawia w interesujacym 

swietle moje apele do UFOnautow, aby na majacym miejsce w ta sobote (8 lipca 2006) Zlocie 
Wszewilki-2006 zrzucili uczestnikom Zlotu wieloryba na sniadanie. Oczywiscie, z gory wiadomo 
ze podazajac za swoja pasozytnicza zasada aby nie uczynic niczego co sugerowaloby ich 

istnienie, owi decydencji UFOnautow zupelnie zignoruja te moje apele. Tymczasem wszystko 
wskazuje na to, ze w przyszlosci byloby im wysoce na reke gdyby jednak w tym przypadku 

uczynili to o co apelowalem - tyle ze publikujac owa strone "evolution_pl.htm" tuz przed Zlotem 
nie dalem im wystarczajacej ilosci czasu aby to sobie odkryli poprzez badania przyszlosci. W 
rezultacie ci decydenci UFOnautow ktorzy obecnie wypracowali co i jak ma sie stac podczas 

Zlotu Wszewilki-2006, w przyszlosci najprawdopodobniej beda wystawieni na krytyke i 
przesladowania ich przeciwnikow z samego grona UFOnautow. Owi przeciwnicy beda przeciez 
potem mogli do woli im zarzucac (oraz karac ich za to), ze jednak decydenci ci powinni podjac 

decyzje ze faktycznie zrzuca wieloryba we Wszewilkach - chocby tylko po to aby potem moc 
korzystac z najrozniejszych implikacji jakie zjedzenie tego wieloryba na sniadanie przez 
uczestnikow Zlotu wprowadziloby dla totalizmu. Wyjasniajac wiec innymi slowami dlaczego 

opublikowanie w tym wlasnie momencie czasowym strony "evolution_pl.htm" faktycznie 
serwuje UFOnautom to samo lekarstwo jakie od wiekow oni nam serwuja, powodem jest ze 
cokolwiek w nadchodzaca sobote 8 lipca 2006 roku UFOnauci nie uczynia w sprawie zrzucenia 

owego wieloryba we Wszewilkach, zawsze i tak z czasem bedzie to dzialalo na ich niekorzysc. W 
koncu wiec rowniez i ich decydenci zostali wprowadzeni - jak to mowia Anglicy, "between the 
devil and the deep blue see" (tj. "pomiedzy diabla a glebokie sine morze" - powiedzenie 

uzywane przez Anglikow dla okreslania sytuacji kiedy cokolwiek by ktos nie uczynil i tak bedzie 
to kiedys dzialalo na jego niekorzysc). Jest wiec milo wiedziec, ze dzieki stronie 

"evolution_pl.htm" decydenci UFOnautow zasmakuja sami dokladnie tego samego lekarstwa 
jakie od tysiecy lat z taka ochota serwuja oni nam ludziom. Dobrze tez ze dana mi byla okazja 
aby urzeczywistnic stara zasade, ze "jesli zechcesz diabla skompromitowac w oczach innych 

diablow, wowczas znajdz sposob aby publicznie popelnil on jakis dobry uczynek". 
 
W uzupelnieniu powyzszego chcialbym tutaj dodatkowo poinformowac, ze wstepna wersja 

opisywanej powyzej strony internetowej "evolution_pl.htm" zostala juz wystawiona na kilku 
serwerach. Chociaz wersja ta ciagle bedzie poddana dalszym udoskonaleniom, a takze chociaz 
narazie nie ma ona jeszcze wersji angielskojezycznej, ciagle daje juz relatywnie dobre 

rozeznanie jaki material dowodowy potwierdza ewolucje ludzi z istot wodnych podobnych do 
legendarnej syreny. Najnowsza aktualizacja tej strony, datowana 3 lipca 2006 roku (lub pozniej) 
jest juz dostepna pod nastepujacymi adresami: 

http://energia.sl.pl/evolution_pl.htm 
http://jan-pajak.com/evolution_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/evolution_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/evolution_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/evolution_pl.htm 
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http://ufonauci.w.interia.pl/evolution_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evolution_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/evolution_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Wiadomosc dla kumotrow UFOnautow. Co wy wyczyniacie ludziom po uprowadzeniu ich do 

UFO? Dlaczego po zwroceniu mnie z kolejnego uprowadzenia tuz przed godzina 3 nad ranem w 
nocy z niedzieli na poniedzialek, 2 na 3 lipca 2006 roku, strona plecowa mojej pizamy byla 
pokryta czyjas krwia? Skoro ja nie znalazlem u siebie zadnych ran w miejscach owych 

poplamien pizamy krwia, to co wy wyprawialiscie z poprzednim nieszczesnikiem (czy tez 
nieszczesnica) ktory/a wczesniej lezal/lezala na stole operacyjnym na ktorym mnie potem 
polozyliscie w swoim UFO? Dobrze wiec sie dzieje ze coraz wiecej ludzi jest swiadomym, iz jesli 

rano budza sie z bolem lub rana jakiej nie mieli poprzedniego wieczora, wowczas ich powodem 
wcale nie jest twarda poduszka ani zla pozycja przy spaniu, a wasi kumotrzy celowe szkodzenie 

podczas nocnego uprowadzenia do UFO. Dzieki zas tej rosnacej swiadomosci wasza kumotrzy 
cywylizacja gromadzi coraz wiecej zbiorowej karmy na jaka od dawna zasluguje. 
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WPIS numer #74 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/6/27 
Tekst rozwijany w: karma_pl.htm 
 

#74: Jak z przebiegu zdarzen na Wszewilkach poznamy prawdziwe intencje UFOnautow 
 
Motto: "Slowa i nastawienia moga nas zwodzic lub mylic, jednak czyny zawsze ujawniaja 

prawde." 
 
W poprzednim wpisie #73 wyjasnilem jak trudno w obecnej sytuacji rozeznac prawdziwe 

intencje UFOnautow. Wszakze z jednej strony zmiany ktore moze wprowadzic filozofia totalizmu 
sa rownie pozadane dla cywilizacji UFOnautow, jak wizyty u dentysty sa niezbedne dla kogos 
kto przez cale uprzednie zycie objadal sie wylacznie cukierkami. Niektorymi swoimi dzialaniami, 

np. realizowaniem tego o co ja publicznie przypre UFOnautow do muru i o co ich publicznie 
poprosze, UFOnauci faktycznie zdaja sie potwierdzac, ze rozumieja korzysci jakie dzieki 

rozwojowi totalizmu na Ziemi rowniez ich cywilizacja bedzie kiedys odnosila, ze rozumieja iz 
totalizm jest przeznaczeniem i nadzieja ludzkosci za ewentualne zniszczenie ktorych kiedys 
UFOnauci beda zmuszeni slono zaplacic, oraz ze sa gotowi zaryzykowac eksperyment z 

pozwoleniem aby totalizm upowszechnil sie na Ziemi. Z drugiej jednak strony, ci sami UFOnauci 
skrycie wyniszczaja totalizm na kazdy sposob jaki tylko lezy w ich mozliwosciach, jednoczesnie 
zas proporcjonalnie do poziomu upowszechniania sie totalizmu z coraz wieksza furia i 

zawzietoscia przesladuja oni cala ludzkosc. (Np. ostatnio zabrali sie za Nowa Zelandie. W w 
okresie od 12 do 23 czerwca 2006 roku w niemal juz zupelnie jawny sposob tak zamanipulowali 
oni tam wirami nizowymi, ze rozszalala pogoda zupelnie wylozyli caly ow kraj na lopatki, zas 

miejscowi prognostycy pogody otwarcie w telewizji sie przyznali, ze pogoda zachowuje sie na 
tyle niezwykle i na tyle nietypowo, iz zupelnie nie sa oni w stanie przewidziec jak pogoda ta 
zachowa sie juz nastepnego dnia.)  

 
Na szczescie dla nas zbliza sie wlasnie Zlot we Wszewilkach. Zlot ten jest zdarzeniem typu 
"neutralnego", znaczy takim ktorego ani powodzenie ani tez niepowodzenie nie wprowadza 

zadnej zasadniczej zmiany do sytuacji UFOnautow. Czyli jest to zdarzenie w ktorym 
postepowanie UFOnautow nie bedzie podyktowane zadnymi celami jakie beda chcieli oni 

osiagnac, a jedynie bedzie odzwierciedleniem ich czystych intencji wobec totalizmu i ludzkosci. 
Dlatego z tego jak UFOnauci sie zachowaja wobec Zlotu we Wszewilkach, stanie dla nas sie 
oczywiste i jasne jak slonce jakie sa ich faktyczne intencje wobec totalizmu i ludzi. Z kolei 

znajac ich faktyczne intencje, mozemy w koncu zdecydowania zaczac podazac w kierunku jaki 
owe intencje nam narzucaja. 
 

Podczas Zlotu we Wszewilkach az caly szereg czynnikow bedzie pod pelna kontrola UFOnautow. 
W zaleznosci wiec jak UFOnauci zasteruja owymi czynnikami, stanie sie dla nas jasne jakie sa 
ich faktyczne intencje. Czynniki owe sa jak nastepuje. (A) Pogoda. UFOnauci calkowicie panuja 

nad pogoda. Na czas wiec Zlotu we Wszewilkach sprowadza oni na ta wies taka pogode jaka 
bedzie odzwierciedleniem ich faktycznych intencji wobec totalizmu i ludzi. (B) Deszcz z rybek. 
Od samego poczatka organizacji Zlotu we Wszewilkach ja apeluje do UFOnautow o 

spowodowanie deszczu zywych rybek o godzinie 7 rano w sobote dnia 8 lipca 2006 roku. 
Apeluje takze, aby jako wyraz swojej dobrej woli i dowod gotowosci do wspolpracy zrzucili na 
srodek boiska sportowego Wszewilek jakis duzy rodzaj ryby, np. duzego rekina czy wieloryba. 

Oczywiscie, spowodowanie takiego deszczu zywych rybek, jak rowniez dostarczenie ogromnego 
wieloryba na boisko Wszewilek, calkowicie lezy w mozliwosciach technicznych UFOnautow. Czy 
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jednak faktycznie spowoduja te niezwyklosci, zalezy to od ich prawdziwych intencji wobec 
totalizmu oraz wobec mozliwosci zezwolenia aby ludzkosc wybrala sobie wlasna droge rozwoju. 

(C) Atrakcje. UFOnauci obiecuja najrozniejsze atrakcje dla przybylych do Wszewilek. Maja tez ku 
temu mozliwosci techniczne. Wszakze moga np. wykonac akrobatyczne wyczyny wehikulu UFO 
ponad boiskiem Wszewilek (ktore i tak potem przez "sceptykow" okrzykniete by zostaly jako 

przeloty balonu), albo nawet w gestej mgle moga wyladowac swoim wehikulem na tym boisku. 
Co jednak faktycznie uczynia, zalezy to od ich prawdziwych intencji wobec totalizmu. (D) 
Incydenty. W ostatnich czasach UFOnauci demonstruja po swiecie, ze sa w stanie zorganizowac 

dowolne incydenty, w niektorych przypadkach nawet dosyc niszczycielskie. Czy je zorganizuja 
takze ku utrapieniu mieszkancow Wszewilek, zalezalo to rowniez bedzie od ich faktycznych 
intencji. 

 
Aby wiec precyzyjnie ocenic faktyczne intencje UFOnautow zarowno wobec totalizmu jak i 
wobec calej ludzkosci za ktora totalizm obstaje, dla kazdego z powyzej opisanych czynnikow 

bedacych pod absolutna kontrola UFOnautow warto wprowadzic skale stopniowana od (1) do 
(5). Poprzez nastepne przymierzenie tego co faktycznie bedzie mialo miejsce we Wszewilkach z 

odpowiednimi stopniami na owej skali, bedziemy mieli precyzyjne rozeznanie gdzie totalizm i 
dobro ludzkosci stoja w faktycznych intencjach UFOnautow. Oto wiec poszczegolnie stopnie na 
owej skali, oraz opisy jak dla kazdego z owych stopni wygladaly beda czynniki znajdujace sie 

pod absolutna kontrola UFOnautow. 
 
(Stopien 1) Otwarte i zaciekle niszczenie totalizmu przy kazdej sposobnosci i na wszelkie 

mozliwe sposoby. W przypadku takiej faktycznej intencji UFOnautow, spowoduja oni swoimi 
dzialaniami ze w trakcie Zlotu we Wszewilkach poszczegolne z opisanych powyzej czynnikow 
przyjma nastepujace wartosci. (A) Pogoda. Dla tego poziomu (1) intencji UFOnautow, podczas 

calego Zlotu we Wszewilkach, czyli od rana az do popoludnia, bedzie tam burza z piorunami, 
wialy beda silne wiatry, oraz bedzie tam lalo jak z cebra. Aby nawet jeszcze bardziej 
psychologicznie dokuczyc uczestnikom owego Zlotu, w dzien przed Zlotem a takze w jeden 

dzien po nim, we Wszewilkach bedzie panowala wspaniala, sloneczna pogoda. (B) Deszcz z 
rybek. Bedzie lalo o 7 rano, jednak zadne ryby nie spadna z deszczem. (C) Atrakcje. Bedzie zbyt 
zimno i zbyt mizernie aby zrealizowac jakiekolwiek imprezy czy atrakcje. Nie bedzie wiec nawet 

zadnych chetnych do meczu w samo poludnie. Jedyna wiec atrakcja owego Zlotu bedzie 
mozliwosc indywidulanego zwiedzenia Wszewilek podczas deszczu. (D) Incydenty. UFOnauci 

przysla do Wszewilek kilku swoich zawodowych zabijakow, ktorzy wszcza jakies nieprzyjemne 
incydenty w owej wiosce, jakie potem beda sie kojarzyly z owym Zlotem.  
 

(Stopien 2) Dyskretne niszczenie totalizmu jedynie na dobrze ukryte sposoby. Jesli to ono lezy 
w faktycznych intencjach UFOnautow, wowczas opisane powyzej czynniki przyjma nastepujace 
wartosci w dniu Zlotu. (A) Pogoda. Bedzie spory zimny wiatr, oraz przerywane deszcze padajace 

co jakis czas. (B) Deszcz z rybek. Nie bedzie zadnego deszczu o 7 rano (chociaz beda 
przerywane deszcze o innych godzinach), ani nie spadna we Wszewilkach zadne rybki. (C) 
Atrakcje. Do Wszewilek przybedzie kilka osob w czarnych i bialych koszulkach, jednak bedzie ich 

zbyt malo aby rozegrac mecz w samo poludnie. Nie bedzie tez zadnych innych atrakcji (poza 
mozliwoscia zwiedzenia Wszewilek przez wszystkich przybylych na Zlot). (D) Incydenty. 
Niektorzy obecni na Wszewilkach zostana zamanipulowani przez UFOnautow do krzykliwego 

oraz niezbyt przyzwoitego zachowania sie. Nie bedzie jednak wysoce niszczycielskich 
incydentow. 
 

(Stopien 3) Obojetny stosunek do losow totalizmu, znaczy pozostawienie go samemu sobie. 
Jesli to jest faktyczna intencja UFOnautow, wowczas. (A) Pogoda. Bedzie spore zachmurzenie, 
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ale brak deszczu z jednoczesnym przyjemnym i cieplym wiaterkiem. (B) Deszcz z rybek. Nad 
ranem, czyli w czasie kiedy nikt jeszcze go nie bedzie wygladal, we okolicach boiska Wszewilek 

spadnie deszcz z zywych malych rybek (plotek). Jednak deszcz ten calkowicie zaniknie na dlugo 
przed godzina 7 rano. (C) Atrakcje. Do Wszewilek przybedzie wystarczajaco duzo graczy w 
czarnych i bialych koszulkach, aby rozegrac mecz pilkarski w samo poludnie. Nie bedzie jednak 

organizatorow dla dalszych ciekawych widowisk czy imprez. Poza meczem pilki noznej, glowna 
atrakcja Zlotu bedzie indywidualne zwiedzanie Wszewilek i Milicza. (D) Incydenty. Dzien uplynie 
bez zadnych nieprzyjemnych incydentow.  

 
(Stopien 4) Ciche popieranie zamierzen i przedsiewziec totalizmu. Jesli to ono lezy w 
faktycznych zamiarach UFOnautow, wowczas w czasie Zlotu bedzie co nastepuje. (A) Pogoda. 

Bedzie slonecznie i bezdeszczowo, chociaz ze spora liczba chmur. (B) Deszcz z rybek. Nikt nie 
bedzie widzial deszczu z rybek. Jednak rano na boisku okaze sie ze lezy tam spora liczba duzych 
niezywych ryb porozrzucanych po trawie. Ilosc tych ryb bedzie znacznie wieksza niz ktos dla 

zartu bylby w stanie je przyniesc tam noca w plecaku i porozrzucac po boisku. Jednak ciagle 
ktos z przybylych zacznie sie anonimowo chwalic, ze to on przyniosl owe niezywe ryby w torbie i 

porozrzucal je po boisku. Owo chwalenie sie tej osoby zostanie potem podchwycone przez 
publikatory ktore takim rzekomym "zartem" wyjasnia pojawienie sie tam ryb. (C) Atrakcje. W 
nocy nad boiskiem Wszewilek pojawia sie tajemnicze silne swiatla. Na samym zas boisku 

dostrzezone wowczas zostana jakies niezwykle postacie. Dniem przybedzie tez na boisko 
wystarczajaca liczba graczy w czarnych i bialych koszulkach aby rozegrac mecz w samo 
poludnie. Niektorzy przybyli urzeczywistnia takze kilka dalszych ciekawych widowisk. Wszystko 

to bedzie uzupelnione przyjemnym i gromadnym zwiedzaniem Wszewilek i Milicza. (D) 
Incydenty. Nic nieprzyjemnego sie nie zdarzy. Wrecz odwrotnie. Wszyscy uczestnicy Zlotu beda 
mili i zyczliwi wobec siebie i wobec miejscowych. 

 
(Stopien 5) Jawne popieranie celow i zamierzen totalizmu. Jesli faktycznie takie sa intencje 
UFOnautow, wowczas podczas Zlotu bedzie jak nastepuje. (A) Pogoda. Bedzie wspanialy, 

bezchmurny i sloneczny dzien z lekka, orzezwiajaca bryza. (B) Deszcz z rybek. Dokladnie o 
godzinie 7 rano nad boiskiem rozciagnie sie gesta jak mleko mgla oraz spadnie krotki deszcz 
zawierajacy zywe ryby. Na jego zakonczenie, na boisko spadnie jakas duza ryba, np. duzy rekin 

lub nawet wieloryb. Jednak gesta jak mleko mgla uniemozliwi obecnym odnotowanie skad 
faktycznie owe spadajace ryby sie wziely. Do godziny 8 rano, po owym deszczu, ani po chmurze 

ktora go wywolala, nie pozostanie juz zaden slad. Mgla stopniowo sie rozwieje i z czasem 
zapanuje piekny dzien. (C) Atrakcje. Wysoko nad boiskiem Wszewilek na krotki czas pojawi sie 
wyraznie widoczny obiekt, ktory bedzie sie zachowywal w sposob niemozliwy do zrealizowania 

przez samolot. Wykona on m.in. interesujace i spektakularne akrobacje powietrzne. Z powodu 
jednak duzej wysokosci oraz z powodu resztek mgly w powietrzu, obiektu tego nie da sie 
wyraznie sfotografowac ani jednoznacznie rozpoznac. Na dodatek do owego obiektu, nad boisko 

przyleci takze jakis samolot, ktory da juz sie wyraznie rozpoznac i sfotografowac i ktory tez 
wykona jakies akrobacje. W rezultacie przelotu tych dwoch odmiennych aparatow latajacych, 
ich naoczni widzowie nie beda potem w stanie sie zdecydowac, co faktycznie widzieli i co 

faktycznie sfotografowali. W somo poludnie odbedzie sie tez interesujacy mecz pomiedzy 
graczami w czarnych i bialych koszulkach. We Wszewilkach bedzie tez miala miejsce spora 
liczba interesujacych pokazow i imprez. Wszystko to bedzie uzupelnione gromadnym i wesolym 

zwiedzaniem Wszewilek i Milicza w pelnej atmosferze zabawy i ludowego festiwalu. (D) 
Incydenty. Nie tylko ze nie beda mialy miejsca zadne nieprzyjemne incydenty, ale wrecz 
wszyscy w owym dniu beda wobec siebie szczegolnie mili i uczynni. Kazdy wyniesie ze Zlotu 

przyjemne wspomnienia wspaniale spedzonego czasu. Wiele ze znajmosci nawiazanych podczas 
owego Zlotu bedzie trwalo i owocowalo przez szereg nastepnych lat. 
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Tak wiec, kiedy juz w druga sobote od daty opublikowania tego wpisu jakas czesc z nas spotka 

sie na Zlocie we Wszewilkach, ze spotkania tego kazdy uczestnik odniesie jeszcze jedna korzysc. 
Mianowicie, owi uczestnicy Zlotu m.in. beda mieli tez okazje aby osobiscie przymierzyc 
zdarzenia jakie faktycznie nastapia we Wszewilkach, do powyzszych stopni skali od (1) do (5). 

Zaleznie tez od tego ktory z powyzszych stopni zdarzenia te beda odzwierciedlaly, osoby owe 
bede mogly naoczna sie przekonac jakie faktyczne intencje UFOnauci okazuja wobec totalizmu i 
wobec naszej cywilizacji. Z kolei owe intencje jasno nam zdefiniuja jaka strategie totalizm musi 

przyjac w swoim dalszym wspolzyciu z UFOnautami. Oczywiscie, korzysc owa doda sie do 
calego szeregu innych korzysci jakie uczestnicy Zlotu Wszewilki-2006 odniosa z przybycia do 
owej wioski, takich jak m.in.: (1) mozliwosc ogladniecia sobie fascynujacej historii jaka kryje sie 

poza zaslona niepozornego krajobrazu, (2) mozliwosc poznania najrozniejszych pozostalosci 
ktore w dniu dzisiejszym sa nosnikiem historycznych zdarzen majacych miejsce w tej wiosce, 
(3) mozliwosc poznania jak dla osiagniecia kilku banalnych celow politycznych (np. w celu 

staranowania historycznego ryneczka Wszewilek) kiedys trwale sie odchylalo i wydluzalo 
polaczenia kolejowe istniejace przez setki nastapnych lat, jak marnowalo sie wowczas zasoby i 

srodki, niszczylo historie, itp., (4) mozliwosc osobistego przejscia sie po tym co do dzisiaj 
pozostalo z historycznych  "Bursztynowych Szlakow", itp. itd. Nie wspomne tu juz mozliwosci 
zakupu sobie podczas pobytu na Wszewilkach tanich chociaz prawdziwych (organicznych) jajek, 

kurczakow, czy owocow od miejscowych rolnikow ktorzy nie stosuja jeszcze inzynierii 
genetycznej, antybiotykow, czy chemikalii w swoim tradycyjnym gospodarzeniu - tak jak to 
wyjasniam w punkcie #7.6 strony "wszewilki_milicz.htm" (aktualizacja z 25/6/6, lub pozniej). 

Ponadto, osobiste przetestowanie przyjemnosci dojazdu do Wszewilek pozwoli takze owym 
uczestnikom Zlotu uswiadomic sobie dbalosc o wygody i wzrost stopy zyciowej spoleczenstwa 
jakie przysylani nam obecnie UFOnauci wykazuja po objeciu na Ziemi przydzielonych im funkcji 

naszych przywodcow. 
 
Zmieniajac teraz nieco temat, to w miedzyczasie dodatkowo udoskonalilem instniejaca juz od 

jakiegos czasu strone internetowa na temat programow karmy. Strona ta nosi nazwe 
"karma_pl.htm". Jej najnowsza aktualizacja datowana 23 czerwca 2006 roku (lub pozniej) jest 
dostepna pod nastepujacymi adresami:  

http://energia.sl.pl/karma_pl.htm 
http://jan-pajak.com/karma_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/karma_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/karma_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/karma_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/karma_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/karma_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/karma_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Wiadomosc dla kumoterek UFOnautek. Dziekuje! 
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WPIS numer #73 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/6/20 
Tekst rozwijany w: dipolar_gravity_pl.htm 
 

#73: Juz wkrotce wszystko sie wyjasni dzieki Zlotowi na Wszewilkach 
 
Motto: "Jesli chcesz dowiedziec sie gdzie sa nozyczki, wystarczy abys uderzyl w stol." 

 
Jak coraz czesciej sie przekonuje, UFOnauci to jakby troche niezdecydowana zgraja. Z jednej 
strony maja do swojej dyspozycji cala ta zaawansowana technike. Z drugiej jednak strony 

praktykowana przez nich filozofia pasozytnictwa powoduje, ze ich mocodawcy boja sie podjac 
jakiejkolwiek decyzji bez uprzedniego zbadania w przyszlosci jak owa decyzja wplynie na ich 
dalsze losy. Dlatego we wiekszosci spraw lubuja sie oni aby siadac sobie na samym czubku 

plota, tak aby w zaleznosci od tego z ktorej strony w przyszlosci wiatr im zawieje, mogli potem 
zeskoczyc na dowolna strone tegoz plota. W tym wzgledzie UFOnauci zasadniczo roznia sie wiec 

od wyznawcow totalizmu, dla ktorych zawsze istnieje precyzyjny drogowskaz, ktorym jest 
moralnosc, jaki im dokladnie pokazuje wlasciwy kierunek dzialania, a stad jaki umozliwia 
natychmiastowe podejmowanie decyzji bez zagladania do przyszlosci oraz bez odczekiwania jak 

wiatr kiedys zawieje.  
 
Ci z czytelnikow, ktorzy zagladaja do niniejszego bloga, zapewne juz od dawna odnotowali, ze 

UFOnauci od jakiegos juz czasu sprawiaja wrazenie wlasnie jakby siedzieli czubku plota i nie 
mogli sie zdecydowac na ktora strone maja zeskoczyc w sprawie totalizmu. (A scislej - gdzie 
kiedys okaze im sie korzystniej zeskoczyc - zaleznie od tego z ktorej strony w przyszlosci wiatr 

powieje.) Manifestacjami owego jakby siedzenia UFOnautow na czubku plota w sprawie 
totalizmu sa dwa skrajne dzialania jakie UFOnauci podejmuja w sprawie totalizmu. Z jednej 
wszakze strony niszcza oni i oczerniaja totalizm na kazdym kroku, uniemozliwiaja mi 

aktualizowanie totaliztycznych stron, czytelnikom uniemozliwiaja czytanie owych totaliztycznych 
stron, zniechecaja kazdego do zainteresowania sie totalizmem, rzucaja kazdemu klody pod nogi 
w sprawie organizacji Zjazdu i Zlotu totalizmu we Wszewilkach, przesladuja znanych totaliztow, 

mnie uprowadzaja na poklad UFO praktycznie kazdej nocy i poddaja tam mnie najrozniejszym 
szykanom i umeczeniom jakie tylko przyjda im do glowy, itd., itp. Z drugiej jednak strony ci 

sami UFOnauci sa gotowi do przyslania swoich przedstawicieli na Zjazd i Zlot totalizmu, biora 
aktywny udzial w dyskusjach z komentarzy do tego bloga, czesto otwarcie deklaruja swoje 
poparcie dla inicjatyw totalizmu, kiedy im publicznie nawypominam ze podczas uprowadzen do 

swoich wehikulow UFO klada mnie na zarobaczonych stolach operacyjnych, wowczas 
kurtuazyjnie zaczynaja dezynfekowac owe stoly (chociaz nie zaprzestaja swoich uprowadzen ani 
dotychczasowych form eksploatacji), itd., itp. W tej wiec zamieci zupelnie sprzecznych sygnalow 

poczatkowo trudno sie polapac jakie jest faktyczne stanowisko UFOnautow wobec totalizmu 
(czy wobec mnie, obecnego kierowcy dla "wehikulu" tej moralnej filozofii). Pod wzgledem ich 
intencji trudno nam wyrobic sobie jakas opinie co naprawde UFOnauci zamierzaja wobec 

totalizmu, poza faktem odnotowania tego "siedzenia UFOnautow na samym wierzcholku plota" 
w gotowosci zeskoczenia na dowolna ze stron. 
 

Jesli jednak dobrze sie zastanowic, to istniec moga az dwie zupelnie przeciwstawne przyczyny 
dla jakich UFOnauci sprawiaja owo wrazenie "siedzenia na wierzcholku plota". Jedna z nich 
moze byc przewrotna chec UFOnautow aby nas lepiej zwiesc, a tym samym aby latwiej im 

przyszlo potem zniszczenie totalizmu. Druga przyczyna moze byc, ze UFOnauci faktycznie 
narazie nie moga sie zdecydowac na ktora strone plota powinni zeskoczyc. Stad odczekuja oni 
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siedzac na czubku plota az sytuacja sie lepiej wyklaruje. Istnieja przeslanki ktore sugeruja ze w 
rzeczywistosci moze miec miejsce kazda z owych obu przeciwstawnych przyczyn ich siedzenia 

na czubku plota w sprawie totalizmu. 
 
Za mozliwoscia, ze UFOnauci moga siedziec na owym plocie poniewaz odczekuja az sytuacja 

bardziej sie wyklaruje, przemawia az kilka faktow. Przykladowo, UFOnauci moga zwalcza 
totalizm tylko poniewaz jest on ich ideologicznym wrogiem, oraz zagrozeniem dla monopolu ich 
filozofii. Zwalczanie totalizmu moze byc wiec jedynie ich podazaniem za zwierzecym instynktem 

jaki im nakazuje aby zwalczali ta filozofie ze wszystkich sil. Jednoczesnie jednak UFOnauci moga 
zdawac sobie rozumowo sprawe, ze ten sam totalizm jest tez jedyna szansa aby los obywateli w 
spoleczenstwie UFOnautow kiedys w przyszlosci mogl ulec poprawie, aby ich marnotrawna i 

drepczaca z tego powodu w jednym miejscu cywilizacja mogla kiedys w koncu ruszyc do przodu 
z postepem swej wiedzy i standardu zycia, oraz aby ich skorumpowany system polityczny ktory 
obecnie jedynie zniewala ich obywateli, mogl kiedys zostac zastapiony znacznie lepszym 

systemem politycznym jaki tylko totalizm jest w stanie znalezc i sprawdzic w praktyce. Totalizm 
jest tez zapewne jedyna filozofia we wszechswiecie, ktora znajac dokladnie wszelkie niecnosci 

jakie UFOnauci wyrzadzaja ludziom, ciagle nie odcina sie od faktu ze chociaz UFOnauci sa tak 
zgnili moralnie, ciagle pozostaja oni jednak najblizszymi krewniakami ludzi. Stad logika moze 
podpowiadac UFOnautom, ze jesli mimo owego zacieklego zwalczania, totalizm zdola jednak 

wygrac te zmagania, wowczas byc moze lepiej jesli stworza oni dla siebie jakas furtke aby 
potem moc wykorzystac owa wygrana totalizmu dla wlasnych celow i dla korzysci ich cywilizacji. 
Byc moze z tych wlasnie powodow UFOnauci siedza w sprawach totalizmu na czubku plota i 

sprawdzaja poprzez badanie przyszlosci jak sytuacja bedzie sie rozwijala. Aby zas moc kiedys 
zeskoczyc na dowolna strone owego plota, juz od jakiegos czasu w sposob otwarty UFOnauci 
zaczeli sie umizgiwac do totalizmu, chociaz jednoczesnie skrycie ciagle instynktownie zwalczaja 

totalizm ze zdwojana energia i zaciekloscia.  
 
Natomiast za zupelnie przeciwstawna mozliwoscia, ze UFOnauci celowo udaja siedzenie na 

plocie tylko po to aby nas lepiej zwiesc i latwiej zniszczyc, przemawia dluga historia zwodzenia 
ludzkosci przez UFOnautow, ich przewrotna i oszukancza natura, wynikajaca z ich leniwej 
filozofii chec do zniszczenia totalizmu poprzez wkladanie w walke z totalizmem mozliwie 

najmniejszego wysilku, itd., itp. 
 

Czy wiec istnieje jakis sposob aby zmusic UFOnautow do pokazania nam jaki jest naprawde 
powod ich sprawiania wrazenia ze siedza na czubku plota. Okazuje sie ze tak. Faktycznie tez 
wlasnie nadchodzi chwila kiedy UFOnauci beda zmuszeni aby nam pokazac swoje faktyczne 

intencje. Bedzie nia Zlot we Wszewilkach w sobote dnia 8 lipca 2006 roku. (Wiecej danych na 
temat owego Zlotu zawartych jest na stronach internetowych "wszewilki_milicz.htm" oraz 
"wszewilki_2006.htm", ktorych adresy podane byly w blogach numer #68 oraz #70.) Podczas 

owego Zlotu UFOnauci beda wszakze zmuszeni do podjecia okreslonych dzialan. Oczywiscie, 
owe dzialania beda wygladaly inaczej jesli tylko udaja oni siedzenie na czubku plota aby lepiej 
nas zwiesc, zas zupelnie inaczej jesli faktycznie narazie nie wiedza co czynic i odczekuja az 

przyszlosc sie lepiej wyklaruje. Jakie dokladnie beda to dzialania po ktorych poznamy faktyczne 
intencje UFOnautow, ja opisze to szczegolowo tuz przed owym Zlotem (nie chce opisywac tego 
juz obecnie, bowiem daloby to czas UFOnautom na znalezienie jakiegos sposobu obejscia 

naokolo owych znaczacych dzialan). Na podstawie dzialan jakie wskaze tutaj tuz przed owym 
Zlotem, bedziemy w stanie jasno okreslic czy owe dotychczasowe umizgi UFOnautow sa 
podyktowane ich faktycznym niezdecydowaniem, czy tez jedynie podyktowane ich checia 

lepszego nas zwodzenia i latwiejszego zniszczenia totalizmu. Po oznakach jakie wowczas opisze 
na tym blogu, bedziemy mogli latwo rozpoznac prawdziwe intencje UFOnautow, a tym samym 
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bedziemy mogli podjac decyzje co do tego jaki kierunek i pozycje totalizm musi przyjac w 
naszych dalszych dzialaniach w sprawie UFOnautow. Juz za niecale 3 tygodnie Zlot we 

Wszewilkach bedzie wiec dla nas owym przyslowiowym "uderzeniem w stol aby sprawdzic gdzie 
dokladnie leza owe trudne do wykrycia nozyce". 
 

Korzystajac z okazji chcialbym tutaj rowniez poinformowac, ze zasadnicza czesc pracy nad 
strona internetowa o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" wlasnie zostala z sukcesem 
doprowadzona do konca. Strona ta zawiera adresowany do laikow opis Konceptu Dipolarnej 

Grawitacji. Najwazniejsza czesc opisow z owej strony zostala juz ukonczona i dogladzona. 
Wprawdzie z uplywem czasu na stronie owej ciagle beda dokonywane dalsze poszerzenia i 
udoskonalenia, beda one jednak niewielkie i glownie nastawione na poprawe jej czytelnosci. 

Strona ta jest juz obecnie dostepna na calym szeregu witryn internetowych totalizmu i to w 
dwoch wersjach jezykowych, mianowicie w polskojezycznej i angielskojezycznej. Strona owa, 
ktorej najnowsza aktualizacja jest datowana 18 czerwca 2006 roku lub pozniej, najlatwiej 

dostepna jest pod adresami:  
http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm 

http://jan-pajak.com/dipolar_gravity_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/dipolar_gravity_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/dipolar_gravity_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/dipolar_gravity_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/dipolar_gravity_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/dipolar_gravity_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/dipolar_gravity_pl.htm 
 
Warto takze odnotowac, ze w miedzyczasie dalszemu udoskonaleniu poddana zostala jedna z 

poprzednio najnowszych stron totalizmu. Posiada ona nazwe "karma_pl.htm". Mozna ja 
uruchomic kiedy w podanych powyzej adresach podmieni sie jej nazwe pod nazwe 
"dipolar_gravity_pl.htm". 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Wiadomosc dla kumoterek UFOnautek. Dziekuje za wznowienie dezynfekowania stolu 

operacyjnego na jakim dokonujecie mego "potraktowania" podczas uprowadzen do waszych 
wehikulow. Oczywiscie, doskonale wiedzac ze wilkow nie daje sie naklonic do ochotniczego 
zjadania wylacznie trawy, nie apeluje juz o calkowite zaprzestanie moich uprowadzen. Jednak 

bylbym wdzieczny gdyby jakos udalo sie naklonic owe UFOnautki ktore mnie gwalca, do 
usuwania "mites" (roztoczy) rowniez z powierzchni ich skory na krotko przed kazdym moim 
uprowadzeniem, np. poprzez wyperswadowanie im wziecia goracego prysznica lub 

zrealizowania na sobie chemicznej dezynfekcji. Problem bowiem polega na tym, że pomimo 
dezynfekcji stolu operacyjnego, owe "mites" ciagle masowo na mnie przenosza sie w tych 
obszarach mego ciala, gdzie podczas gwaltow dotykany jestem przez owe UFOnautki, czyli po 

obu bokach mojej klatki piersiowej, a takze po obu bokach moich bioder i nog. Chcialbym przy 
tym podkreslic, ze na owym calkowitym wyeliminowaniu "mites" obie nasze strony tylko 
skorzystaja. Wszakze ja bede mogl spac lepiej nie bedac zmuszany aby po kazdym gwalcie 

przebierac sie w nowa pizame. Z kolei owe UFOnautki przestana sie narazac swoim 
przelozonym za zdradzanie mi sekretow swoich seksualnych preferencji. Wszakze z polozenia 
obszarow na moim ciele gdzie owe "mites" przechodza na mnie podczas kazdego gwaltu, 

jestem w stanie sie dowiedziec niewskazanie dla was kumoterki duzo na temat waszych 
preferencji seksualnych. Dla udowodnienia tez tutaj, ze faktycznie gromadze takie informacje, 
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porownajmy sobie teraz nawzajem to co wiemy na ten temat. Przykladowo, z polozenia 
obszarow powtarzalnego infektowania owymi "mites", wiem ze wasza kumoterki faworyzowana 

pozycja podczas gwaltu jest "przysiadanie" w pozycji przykucnietej na gwalconym mezczyznie, 
przy jednoczesnym uchwyceniu oboma waszymi rekami za boki jego klatki piersiowej. Z 
polozenia miejsc w ktorych podczas gwaltu wasze kumoterki stopy dotykaja bokow moich nog, 

wiem ze dobieracie sobie partnerow do gwaltow w taki sposob aby byli oni w przyblizeniu tego 
samego co wy wzrostu. Z podobnego nasilenia zainfektowania owymi "mites" zarowno obu 
bokow moich bioder jak i miejsca na nogach gdzie dotykacie mnie stopami, wiem ze podczas 

gwaltu pozostajecie kumoterki niemal nieruchome - znaczy nie wykonujecie owych ruchow 
posuwisto-zwrotnych, tak jak przy owej pozycji czynia to ziemskie kobiety. Czyli, ze orgazm 
indukujecie faktycznie za pomoca oddzialywan telepatycznych, a nie fizycznych. Na dodatek do 

powyzszych ustalen, owo powtarzalnie umiejscowione infektowanie przez "mites" naprowadzilo 
mnie tez na trop waszej kumoterki dosyc intrygujacej tajemnicy. Mianowicie z zainfektowania 
owymi "mites" obu bokow moich bioder, przy jednoczesnym pozostawieniu mojego podbrzusza 

wolnym od owych "mites", wiem kumoterki ze podczas gwaltu faktycznie to nie przysiadujecie, 
nie spoczywacie, ani nie opieracie sie na brzuchu swojej ofiary, a utrzymujecie swoje cialo na 

jakiejs wysokosci ponad gwalconym mezczyzna. Poniewaz owo utrzymywanie dystansu podczas 
gwaltu z definicji musi byc okropnie dla was niewygodne, osobiscie wierze ze musicie posiadac 
jakis istotny cel i powod dla przyjmowania tej niewygodnej dla siebie pozycji (ten cel i powod 

jest wlasnie ta intrygujaca wasza tajemnica co do ktorej zapewne warto by bylo aby ludzie ja 
szybko poznali). Jesli wiec infektowanie mnie owymi "mites" potrwa wystarczajaco dlugo, 
zapewne pomalu zdolam wybadac jaki to jest cel i powod, oraz oczywiscie natychmiast ujawnie 

swoje ustalenia w internecie dla dobra wszystkich innych ludzkich biedakow ktorych takze 
gwalcicie. Zapewne wiec chocby z tego powodu warto aby te co mnie gwalca rozpoczely owo 
dezynfekowanie z "mites" przed moimi uprowadzeniami. Powinienem tutaj dodac, ze pamietam 

z 1999 roku ogladanie w ksiegarni z Christchurch jakiejs ksiazki archeologicznej ktora na 
okladce miala zdjecie interesujacego malowidla bodajze ze starozytnej Persji. Pokazywalo ono 
gwalcenie ziemskiego mezczyzny przez "aniola". Ciekawostka owego zdjecia bylo, ze pozycja 

"aniola" na owym zdjeciu byla wlasnie taka jaka opisalem powyzej na podstawie rozlozenia 
obszarow zainfektowanych owymi "mites", wlacznie z tym celowym utrzymywanie przez "aniola" 
sporej odleglosci od gwalconego mezczyzny (zamiast siedzenia na jego biodrach). Jak wnosze z 

owego zdjecia, wasze kumoterki zwyczaje seksualne wcale sie nie zmienily przez ostatnie kilka 
tysiecy lat. Od kilku tez tysiecy lat wyraznie istnieje jakis sekret w celu i powodzie dla jakiego 

podczas gwaltu utrzymujecie kumoterki ow niewygodny dystans od gwalconego Ziemianina (byc 
moze sekret ten da sie nam wyjasnic z ksiazek archeologicznych). 
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WPIS numer #72 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/6/13 
Tekst rozwijany w: karma_pl.htm 
 

#72: Ci niehigieniczni, smierdzacy, brudni i zarobaczeni UFOnauci 
 
Motto: "Pierwotnym zrodlem wszelkiego zla ktore nas dotyka, zawsze sa UFOnauci. Dlatego jesli 

cierpisz a nie widzisz wyraznie kto sprowadzil na ciebie to cierpienie, odpowiedzialnoscia za nie 
zawsze obciazaj UFOnautow. Wcale tez nie bedziesz wtedy w bledzie, zas dzieki wskazaniu 
prawdziwego winowajcy karma za owo cierpienie bedzie w koncu mogla dopasc UFOnautow." 

 
Czy wehikuly technicznie wysoko zaawansowanej chociaz moralnie upadlej cywilizacji 
kosmicznej popularnie zwanej UFOnautami (tj. tej ktora od tysiacleci okupuje nasza planete) sa 

naprawde takie jak opisuja je nam ocenzurowane przez owych UFOnautow ksiazki UFOlogiczne? 
Znaczy, czy naprawde sa one w srodku lsniace czystoscia i higiena oraz zapelnione przyjazna 

dla ludzi i usmiechajaca sie zaloga? Jak sie okazuje, to w wiekszosci przypadkow wcale NIE. 
Wprawdzie UFOnauci maja kilka wypucowanych i lsniacych czystoscia propagandowych 
statkow, na ktore zabieraja czasami ludzi w proganadowych celach, a byc moze maja tez kilka 

specjalnie zadbanych wehikulow w ktorych przewoza swoich przywodcow, jednak w swej 
wiekszosci ich statki sa w srodku dokladnie takie same jak ich filozofia. Znaczy sa smierdzace, 
brudne, zarobaczone, oraz przepelnione niehigieniczna, cuchnaca, niedomyta zaloga. Takie 

wlasnie statki czasami opisuja niektorzy uprowadzani do UFO jacy zapamietali ich wnetrze na 
przekor ze ich pamiec byla hipnotycznie wymazywana. To wlasnie od takich wehikulow UFO bije 
ow slynny - bo opisywany juz przez wielu ludzi "smrod niedomytego starca" lub "smrod 

niewietrzonej windy" ktory najpierw uderza w nos ludzi jacy sa uprowadzani do owych UFO. To 
wlasnie tez do takich statkow czesto UFOnauci mnie uprowadzaja nocami zarobaczajac moja 
pizame tak niesamowicie, ze po powrocie z uprowadzenia czuje sie jakbym lezal na mrowisku. 

 
Nie ma sie co czarowac. UFOnauci to okropnie leniwe istoty. Na dodatek ich wysoce 
pasozytnicza filozofia nakazuje im aby "czynili tylko to do czego zostali zmuszeni i uczynienia 

czego absolutnie nie da im sie uniknac". Poniewaz zas dyscyplina wyraznie ulegla ostatnio 
duzemu rozluznieniu w szeregach okupujacych nas UFOnautow, zas ich przywodcy bardziej sa 

zaabsorbowani wyniszczaniem ludzkosci niz sprawdzaniem w jakim stanie ich podwladni 
utrzymuja swoje wehikuly, nie nalezy sie dziwic ze ludzie zwykle utrzymuja swinskie chlewy w 
wiekszej czystosci niz UFOnauci utrzymuja obecnie wiekszosc ze swoich wehikulow do ktorych 

nas uprowadzaja. Czas wiec abysmy pomalu zaczeli poznawac prawde na temat jacyz to 
"zaawansowani" pod wzgledem higieny i czystosci sa ci nasi kosmiczni krewniacy, tak ze kiedy 
wrocimy z kolejnego uprowadzenia do UFO calkowicie zarobaczeni oraz na dodatek odbdarzeni 

"thrush'em" - aby nas to przestalo juz dziwic.  
 
Najwiekszym problemem wehikulow UFO do jakich jestesmy uprowadzani jest miniaturowe 

robactwo po angielsku nazywane "mites" (angielska nazwe dla ich liczby mnogiej czyta sie 
"majts"). Slownik jakiego uzywam tlumaczy owa nazwe "mite" jako "roztocze". Mi osoboscie 
owe "mites" najbardziej tez daja sie we znaki. Jest to robactwo az tak male, ze golym okiem nie 

daje sie go zobaczyc. Jednak niektorzy ludzie (pechowo ja jestem jednym z nich) czuja silne i 
wyrazne swedzenie kiedy takie robactwo zaczyna sie czolgac po ich skorze. Z jakichs powodow 
wehikuly UFO do jakich ludzie sa uprowadzani doslownie az okapuja tym wlasnie robactwem. Ja 

posadzam ze powodem jest bardzo niska czulosc UFOnautow (opisana tzw. "rownaniami 
grawitacyjnymi" z tomu 9 monografii [1/4]). Ow brak czulosci powoduje, ze sami UFOnauci 



 
  Z-105 
wcale nie czuja kiedy robactwo to czolga sie po ich wlasnej skorze. W rezultacie jesli UFOnauta 
chocby na chwilke przysiadzie sie na jakims krzesle, powierzchnia owego krzesla zaczyna az sie 

ruszac od tychze "mites". Ja mialem z tego powodu istne utrapienie z krzeslem przed moim 
komputerem w pracy, na ktorym UFOnauci zwykli nocami przesiadywac calymi godzinami. Rano 
czesto wiec siadanie na nim czulo sie jak siadanie na mrowisku. Podobnie jest tez z ich 

wehikulami. W swoich wehikulach toleruja oni ogromne liczby tego miniaturowego robactwa. 
Stoly operacyjne na wehikulach UFO doslownie musza az sie ruszac od owych "mites". Kiedy 
bowiem UFOnauci mnie uprowadzaja i klada na plecach na jednym z takich stolow, wowczas 

plecy, tyly rekawow, oraz tyly nogawek w mojej pizamie sa cale oblezione przez owo robactwo. 
Kiedy wiec po zakonczeniu uprowadzenia UFOnauci klada mnie z powrotem do lozka i budza z 
hipnotycznego uspienia, moja pizama zaczyna sie az ruszac w tych miejscach w ktorych 

dotykala stolow operacyjnych na UFO. Dla mnie czuje sie to tak jakbym zostal polozony na 
mrowisku. Jesli tez natychmiast nie przebiore sie w nowa pisame, zas starej nie odloze do pralki 
aby ja wyprac juz nastepnego rana, owo robactwo porozlazi sie po calym lozku i koniecznym sie 

potem staje wymiana calej poscieli aby nastepnej nocy dalo sie tam ponownie uspac. 
 

Co jeszcze gorsze, owe "mites" nie daja sie odeprac w zwyklej zimnej wodzie naszych 
dzisiejszych pralek. Aby ich sie pozbyc, konieczne jest pranie takie jakie moja mama kiedys 
zwykla byla czynic - tj. w gotujacej sie wodzie. Wprawdzie dzisiejsze pralki maja zwykle opcje 

gotowania tego co sie w nich wlasnie pierze, jednak z jednej strony jest to drogie - konsumuje 
wszakze kupe elektrycznosci, z drugiej zas strony nie kazdy rodzaj materialu wolno jest gotowac 
(np. aby pousuwac owe "mites" poprzez gotowanie niektorych "plastykowych" materialow, przy 

okazji psuje sie dana odziez). Owo zarobaczenie i niechlujnosc UFOnautow jest wiec 
prawdziwym utrapieniem jaki w koncowym efekcie zawsze najbardziej szkodzi nam, ludziom - 
czyli faktycznym ofiarom ich niechlujnosci. 

 
Okolo polowy grudnia 2005 roku ja juz raz apelowalem do UFOnautow aby dezynfekowali stol 
operacyjny na ktory mnie klada po uprowadzeniu. Moj apel opublikowany jest w P.S. do wpisu 

numer #50 ponizej - proponuje do niego zajrzec. Po owym apelu przez dlugi czas stol 
operacyjny w UFO do ktorego jestem systematycznie uprowadzany niemal kazdej nocy, 
faktycznie byl dezynfektowany i pozbawiany owych "mites". Jednak w nocy z niedzieli na 

poniedzialek, 11 na 12 czerwca 2006 roku, z jakichs powodow UFOnauci znowu uprowadzili 
mnie do niedomytego, niezdezynfektowanego, oraz okapujacego robactwem wehikulu UFO. 

Kiedy o godzinie 2 w nocy zbudzili mnie z hipnotycznego snu, moja pizama az sie ruszala od 
"mites". Nawet natychmiastowe przebranie sie w inna pizame juz nie pomoglo, bo "mites" 
porozlazily sie juz po mojej skorze. Dopiero poranny prysznic i dokladne wyszorowanie pozwolilo 

aby sie ich pozbyc. Jakze tu miec szacunek do naszych kosmicznych krewniakow kiedy na ich 
niby wysoce zaawansowanych statkach oblazi nas cale to robactwo? 
 

Owo zatrzesienie "mites" oraz brud i smrod na wehikulach UFO nie sa jedynym problemem 
UFOnautow. Jednym z nastepnych ich problemow, ktory ostatnio urosl juz do wielkosci 
epidemii, jest higiena ich organow seksualnych. Jak bowiem ja o tym czesto pisze zarowno na 

tym blogu jak i na stronach totalizmu, kiedy po uprowadzeniu do UFO owi UFOnauci poddaja 
nas na swoich stolach operacyjnych jakims swoim szatanskim zabiegom, z reguly nie moga sie 
oprzec aby przy okazji nas tez zgwalcic. Ja przy tym wierze, ze gwalty owe dokonuja oni nie 

tylko aby zaspokoic jakis swoj poped, ale takze z powodu szokujacego "instynktu modliszki" jaki 
zdaja sie posiadac i wyzwalac wlasnie na ludziach. Problem jednak z owymi gwaltami jest taki, 
ze UFOnauci niestety najwyrazniej "zapominaja" sie umyc pomiedzy kolejnymi gwaltami. W 

rezultacie, przy okazji tych gwaltow prezentuja gwalconym przez siebie ludziom najrozniejsze 
klopoty. W ostatnich czasach najczestrzym takim klopotem jaki pojawia sie po owych 
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zgwalceniach na UFO jest problem zdrowotny w intymnym miejscu, jaki po angielsku nazywany 
jest "thrush". (Niestety, moj slownik nie zawiera tlumaczenia tej nazwy na polski, jednak jeden 

z czytelnikow stwierdzil ze thrush to grzybica, a dokładniej kandydoza.) Ow "thrush" jest to 
rodzaj infekcji jakby drożdżowej, na ktora sa podatne owe zawsze wilgotne czesci naszego ciala 
- najczesciej pobszar pod skorka meskiego penisa oraz wnetrze vargina u kobiet. Chociaz daje 

sie on latwo wyleczyc, jest dosyc klopotliwy. Pewnosci przy tym ze jest on nam prezentowany 
wlasnie podczas zgwalcen na pokladzie UFO nadaje az kilka faktow, np. ze "thrush" ten zawsze 
wykluwa sie w jakies poltora dnia po tym jak z zupelnie innych oznak jest nam wiadomo ze 

danej nocy bylismy zgalceni na UFO (oznaki owe opisalem w podrozdziale U3.7.1 z tomu 15 
monografii [1/4]), czy z faktu ze "thrush" ten czesto pojawia sie w srodku okresu kiedy 
wiadomo że jego ofiara w stanie swiadomym wcale nie byla aktywna seksualnie ani nie 

korzystala z jakiejs brudnej toalety publicznej oraz nie uczynila niczego co wyjasnialoby jego 
pojawienie sie. Znane sa rowniez przypadki wskazujace ze ow "thrush" niestety nie jest wcale 
jedynym problemem zdrowotnym jaki niedomyci UFOnauci "prezentuja" ludziom podczas swoich 

gwaltow - i to czesto wlasnie w okresach czasu kiedy ludzie ci wcale nie sa aktywni seksualnie. 
Interesujace jest tez, ze liczba takich tajemniczych infekcji prezentowanych ludziom przez 

UFOnautow i UFOnautki urasta ostatnio do epidemicznych proporcji. W telewizji 
nowozelandzkiej podnosza juz nawet alarm na temat owego "thrush", a takze kilku innych 
podobnych do niego problemow zdrowotnych, ktory pojawia sie jakoby z pozafizycznych 

przyczyn. Np. nienaturalnie czesto owych infekcji doznaja kobiety ktore wcale nie sa seksualnie 
aktywne, a stad ktore nie maja fizycznej przyczyny aby sie zarazic tym przykrym paskudztwem. 
Owa czestotliwosc infekcji u kobiet nieaktywnych seksualnie spowodowala nawet, ze w telewizji 

nowozelandzkiej kobiety te sa ostrzegane spcjalnym komunikatem. Poniewaz jednak lekarze na 
calym swiecie ciagle nie uznaja istnienia UFOnautow, w telewizji owa epidemia "thrush'u" wsrod 
kobiet ktore wcale nie sa aktywne seksualnie zwalana jest na rzekome "zestresowanie" 

(nerwowe napiecie) w pracy lub domu. Oczywiscie, gdybysmy otwartcie sie przyznali że na 
Ziemi istnieje problem okupacji przez UFO i masowego gwalcenia ludzi przez niedomytych 
UFOnautow, wowczas nasi lekarze mogliby odkryc co jest faktycznym powodem owej epidemii 

"thrush'u" - mianowicie chroniczny brud i niechlujnosc jakie panuja wsrod UFOnautow ktorzy 
nocami nas gwalca. 
 

Skoro juz omawiam klopoty jakie UFOnauci na nas sprowadzaja podczas owych nocnych 
uprowadzen, wspomniec rowniez musze owo zlosliwe dokuczanie nam na tysiace 

najrozniejszych sposobow jakiemu UFOnauci z czystej checi szkodzenia poddaja nas niemal za 
kazdym razem kiedy maja nas na swoich stolach operacyjnych. Przyklady owego szkodzenia 
obejmuja celowo zadawanie nam bolu poprzez powodowanie u nas najroznieszych uszkodzen 

ciala ktore sa tak zaprojektowane aby jak najbardziej nas potem bolalo. Znaczy, UFOnauci po 
uprowadzeniu nas do UFO albo nas gdzies nakluwaja i infekuja ranke, albo wstrzeliwuja nam 
jakies bolesne krysztalki pod skore, albo wypalaja nam dziwnymi elektrodami jakies znaki na 

skorze ktorych potem nie daje sie wygoic przez cale miesiace, albo daja nam powdychac jakichs 
bakterii czy wirusow, albo zapakowuja nam uszy natelekinetyzowanym plynem jakiego nie daje 
sie potem usunac, albo indukuja ostry bol glowy czy migrene, albo celowo odbijaja nam na 

stopach cialo od kosci, albo podrywaja nam lub nadcinaja wzdluznie nasze paznokcie, albo 
bolesnie nadrywaja nam sciegna, paralizuja elektrycznie nasze miesnie, wyspychaja nam dysk w 
kregoslupie, bolesnie przestawiaja nam kosci w naszej szyi (tak ze potem zwalamy bol w tejze 

szyi na niewygodna poduszke), nadcinaja jezyk, siniacza ramiona lub nogi, itd., itp. Pelniejszy 
opis owych najrozniejszych medycznych zlosliwosci jakie UFOnauci nam wyrzadzaja z czystej 
checi szkodzenia podczas owych nocnych uprowadzen do UFO, zawarty zostal w punkcie #5(A) 

strony internetowej "landslips_pl.htm" (proponuje tam zajrzec przy najblizszej okazji, aby 
wiedziec skad sie faktycznie bierze owo zatrzesienie tajemniczych bolow i przykrosci jakie 
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nocami nas dopadaja). W rezultacie wiec ich uprowadzen do UFO, rano czesto budzimy sie cali 
obolali, zainfektowani, poturnowani i czujacy sie jakby przepuszczono nas przez mlockarnie. 

 
Czy wiec istnieje jakis sposob abysmy mogli sie przed tym wszystkim bronic? Tak istnieje taki 
sposob. Tyle ze nie jest on w stanie powstrzymac UFOnautow przed tymi zlosliwosciami i 

przestepstwami. Jednak potrafi on spowodowac, ze z biegiem czasu nastapi cos takiego, ze owi 
UFOnauci sami tez beda poddawani podobnie bolesnym zlosliwosciom i przestepstwom jakim 
nas poddaja. Sposobem tym jest dzialanie tzw. "karmy". Karma owa opisana jest dokladniej na 

stronie internetowej "karma_pl.htm". Jesli wiemy jak ona dziala, wowczas poprzez bezposrednie 
obciazanie UFOnautow naszymi myslami za wszelkie niecnosci jakie na nas popelniaja, 
wysylamy im karme za to co czynia. Karma ta zas powoduje, ze za kilka lat kazdy z nich bedzie 

rowniez poddany takim samym uczuciom jakie obecnie w nas wywoluje. Nie zalujmy wiec 
UFOnautom naszej karmy, a za wszystko co przykrego nas spotyka wysylamy ta karme prosto 
do nich. 

 
Informacja o tym jak karma dziala oraz jak mozemy powodowac aby za wszystkie przykrosci 

jakie UFOnauci nam sprawiaja karma faktycznie do nich byla wysylana, zawarte sa na stronie 
internetowej noszacej nazwe "karma_pl.htm". Strona ta juz obecnie jest dostepna na calym 
szeregu witryn internetowych totalizmu. Strona owa, ktorej najnowsza aktualizacja jest 

datowana 9 czerwca 2006 roku, lub pozniej, dostepna jest juz pod adresami:  
http://energia.sl.pl/karma_pl.htm 
http://jan-pajak.com/karma_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/karma_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/karma_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/karma_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/karma_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/karma_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/karma_pl.htm 

 
Warto takze odnotowac, ze w miedzyczasie dalszemu udoskonaleniu poddane zostaly dwie 
poprzednio najnowsze strony totalizmu. Posiadaja one nazwy "hurricane_pl.htm", oraz 

"dipolar_gravity_pl.htm". Mozna je uruchomic kiedy w podanych powyzej adresach podmieni sie 
ich nazwy pod nazwe "karma_pl.htm". 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #71 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/6/6 
Tekst rozwijany w: hurricane_pl.htm 
 

#71: Poznaj jak sterowac pogoda na Ziemi, a zapracujesz sobie na lepsza pogode 
 
Wszystko wskazuje na to ze czytanie i upowszechnianie moich totaliztycznych stron 

internetowych jest w stanie ratowac zycie oraz dobytek czytajacych. Wszakze jesli obecnie sie 
przeanalizuje gdzie w swiecie koncentruja sie najwieksze trzesienia ziemi, obsuwiska blota, 
wybuchy wulkanow, wojny, mordercze walki policji z obywatelami oraz z silami wyzwolenczymi, 

zawsze okazuje sie ze sa to obszary ktore NIE CZYTAJA moich stron internetowych. Czy jest to 
tylko zbieg okolicznosci? Ja osobiscie uwazam ze NIE. 
 

Moje strony wyjasniaja wszakze dokladnie jakie zbrodnie UFOnauci popelniaja na Ziemi w 
dzisiejszych czasach, oraz w jaki sposob zaawansowane urzadzenia techniczne UFOnautow 

pozwalaja im popelniac te zbrodnie w sposob calkowicie skryty - tak aby nie byly one 
odnotowane przez ludzi jako popelnione wlasnie przez UFOnautow. Wszedzie wiec tam gdzie 
ludzie czytaja moje strony, zaczynaja coraz dokladniej rozumiec czego wygladac w dotykajacych 

ich "naturalnych" katastrofach, aby sie przekonac czy katastrofy te faktycznie wywolane sa 
przez nature, czy tez w sposob skryty wywolali je UFOnauci. Jesli zas ludzie ci odkryja ze dana 
katastrofa wywolana jest przez UFOnautow, wowczas karma za ta katastrofe NIE omija juz 

UFOnautow a idzie prosto na ich konto. Jesli wiec ludzie wiedza ze dana niby "naturalna" 
katastrofe skrycie wywolali UFOnauci w sposob techniczny, wowczas zgodnie z tym co 
wyjasnilem na stronie internetowej "karma_pl.htm", UFOnautow tych nie omija wszechswiatowa 

sprawiedliwosc i dostaja z powrotem to co wlasnie zaserwowali ludziom. Dlatego apeluje tu do 
wszystkich, aby dla wlasnego dobra oraz dla dobra swoich bliskich czytali moje strony 
internetowe. Prosze tez upowszechniac je wsrod swoich znajomych i nieznajomych. Wszakze im 

wiecej ludzi pozna co one opisuja, tym bezpieczniejszy stanie sie nasz swiat i tym mniej 
katastrof "naturalnych" bedzie dotykalo obszar swiata ktorego ludnosc wie juz dokladnie co 
naprawde jest grane. 

 
Najnowsza totaliztyczna strona z powyzszej kategorii "poznaj jej tresc aby uniknac nieszczesc 

skrycie sprowadzanych przez UFOnautow na tych co nic nie wiedza na dany temat", nosi nazwe 
"hurricane_pl.htm". Opisuje ona mechanizm oraz sposoby na jakie daje sie sterowac pogoda na 
Ziemi. Jak bowiem sie okazuje, jesli ktos ma do swojej dyspozycji wehikul z napedem 

magnetycznym, taki np. jakim jest opracowany przeze mnie "magnokraft", lub jakim sa 
wszystkie wehikuly UFO, wowczas sterowanie pogoda jest ogromnie latwe. Caly bowiem 
mechanizm pogodowy na Ziemi bazuje na pojedynczym rodzaju zjawiska, ktore Koncept 

Dipolarnej Grawitacji nazywa "wirami przeciw-materii". (Czym jest owa "przeciw-materia" 
wyjasnia to dokladnie totaliztyczna strona noszaca nazwe "dipolar_gravity_pl.htm".) Aby wiec 
sterowac pogoda wystarczy ze magnokraft lub UFO zlapie swoim polem magnetycznym jeden z 

takich wirow przeciw-materii oraz przeciagnie ten wir na obszar gdzie potrzebna jest pogoda 
jaka wir ten soba przynosi.  
 

Owe "wiry przeciw-materii" mozna sobie wyobrazac jako gigantyczne wirujace weze w calosci 
wykonane z substancji nazywanej "przeciw-materia" oraz trzymajace w pyskach konce wlasnych 
ogonow. Owe niby weze z przeciw-materii zawsze wiruja wokol osi obrotu ktora przebiega 

wzdluz ich kregoslupa. Weze te przenikaja nasza planete Ziemie na wskros, wnikajac pod ziemie 
na jednej pokuli Ziemi, zas wynikajac z podziemi na drugiej polkuli. W miejscach w ktorych 
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przenikaja one przez atmosfere ziemska ich ruch wirowy zabiera ze soba czasteczki powietrza i 
powoduje ze powietrze to takze wiruje. Z kolei ow ruch wirowy powietrza powodowany przez te 

wiry przeciw-materii ludzie odbieraja jako wiatry. Wiatry te z kolei sa rodzajem transporterow 
ktore przynosza wymagana pogode na dany obszar. Z jednej bowiem strony wiatry takie po 
odpowiednim ustawieniu wzgledem siebie potrafia transportowac nad dany obszar albo wilgotne 

powietrze znad oceanu, albo tez wysuszone powietrze sponad mas ladowych. Moga tez one 
transportowac albo cieplo z okolic rownika, albo tez zimno z okolic podbiegunowych Ponadto 
istnieja az dwa zasadnicze rodzaje owych wirow, jakie mozna nazywac "wirami wyzowymi" oraz 

"wirami nizowymi". Kazdy zas z tych rodzajow formuje na powierzchni Ziemi odpowiadajacy mu 
rodzaj rotujacych wiatrow, tj. powoduje albo wiatry wyzowe, albo tez wiatry nizowe. Z kolei 
takie wiatry nizowe lub wiatry wyzowe albo generuja zachmurzenie, albo tez generuja sloneczna 

pogode. Wszyscy bowiem zapewne pamietamy, ze w telewizyjnych prognozach pogody takie 
slupy powietrza puszczanego w ruch rotujacy owymi wirami przeciw-materii zwykle nazywane 
sa "wyzami" oraz "nizami". Niemal tez wszyscy pamietamy, ze owe nize przynosza deszcze, zas 

owe wyze przynosza sloneczna pogode. 
 

Zjawiska fizykalne formowane przez owe wiry przeciw-materii sa takie, ze "wiry wyzowe" 
powoduja zwiekszenie cisnienia w swoim centrum w porownaniu do cisnnienia panujacego na 
ich obrzach. Z kolei "wiry nizowe" powoduja ze w ich centrum panuje mniejsze cisnienie niz na 

ich obrzezach. W rezultacie obszary na Ziemi przez ktore przenikaja owe wiry wyzowe zawsze 
posiadaja wysokie cisnienie oraz przyjemna sloneczna pogode. Z kolei obszary na Ziemi przez 
ktore przenikaja owe wiry nizowe zawsze posiadaja deszczowa i pochmurna pogode. Poniewaz 

owe wiry przeciw-materii sa ruchome, dowolny z nich daje sie zlapac polem magnetycznym 
duzego wehikulu w rodzaju magnokraftu lub UFO, oraz przeciagnac nad obszar na ktorym chce 
sie miec wlasnie albo dobra albo tez deszczowa pogode. Jak tez sie okazuje, UFOnauci 

dokonuja takiego przeciagania praktycznie bez przerwy. Przykladowo, doskonale jest wiadomo 
ze UFOnauci sprowadzali doskonala pogode na wszystkie hitlerowskie swieta - owa doskonala 
pogoda w czasach Hitlera byla nawet nazywana przez Niemcow "pogoda Hitlera". Natomiast ja 

w swoich badaniach wielokrotnie juz sie przekonalem, ze kiedykolwiek zaplanuje na drugi dzien 
wykonac cos powodzenie czego zalezy wlasnie od dobrej pogody, wowczas natychmiast 
nastepnego dnia jest taka brzydka pogoda ze wykonanie tego co zaplanowalem staje sie 

niemozliwe. Przyklad takiego wlasnie przypadku, kiedy nastepnego dnia rano zaplanowalem 
wykonac zdjecie zbocza gory z nowym obsuwiskiem ziemi spowodowanym wlasnie przez UFO, 

opisalem dokladniej na stronie internetowej "landslips_pl.htm" - patrz tam punkt  #4. (Jak tam 
wyjasnilem, na przekor ze owego dnia byla tam wspaniala, bezchmurna pogoda, nastepnego 
dnia UFOnauci zdolali szybko sprowadzic tam tak wsciekly deszcz i mgle, ze zbocza gory ktore 

chcialem sfotografowac wogole nie dalo sie zobaczyc. Na dodatek UFOnauci owa zmiane 
pogody przeprowadzili tam w tak nagly i w tak paniczny sposob, ze zaskoczyli tym wszystkich 
prognostykow pogody ktorzy przewidywali tam sloneczna pogode na caly ow nastepny dzien.) 

Oczywiscie, owa zdolnosc UFOnautow do blyskawicznego sprowadzania pogody jaka im pasuje, 
w niektorych okolicznosciach daje sie tez wykorzystac dla naszych celow. Przykladowo, podczas 
zblizajacego sie Zlotu we Wszewilkach w dniu 8/7/6, poprzez obserwowanie pogody jaka 

UFOnauci sprowadza wowczas do Wszewilek bedzie mozna dokladnie wybadac (oraz 
ilustratywnie zademonstrowac wszystkim tam obecnym i wszystkim czytajacym moje strony 
internetowe) prawdziwe intencje jakie UFOnauci maja wobec totalizmu i wobec nas wszystkich - 

o czym napisze dokladniejsze objasnienia juz w jednym z najblizszych blogow.  
 
Oczywiscie, taka pogoda ktora nie przychodzi do nas w sposob naturalny, a jest sprowadzana 

technicznie za pomoca wehikulu UFO, odznacza sie calym szeregiem cech ktore uwazni 
obserwatorzy potrafia latwo odnotowac. Przykladowo, (1) jesli ma ona czemus zapobiec 
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wowczas UFOnauci sprowadzaja ja ogromnie szybko nad dany obszar (stad z bezchmurnego 
nieba pogoda ta moze sie zmienic w okropna doslownie w przeciagu kilku godzin). (2) Pogoda 

owa niemal zawsze jest sprzeczna z prognozami. Wszakze prognozy oparte sa na "typowym" 
zachowaniu sie atmosfery, a nie na zachowaniu sie w sytuacjach manipulowanych przez 
UFOnautow. (3) Taki sprowadzony technicznie przez UFO, a zatem niemal zawsze niepozadany 

przez ludzi rodzaj pogody utrzymuje sie nad danym obszarem przez az tak dlugo jak to 
konieczne aby dokonac tam rodzaju zniszczenia na jakim UFOnautom zalezy. Znaczy jesli 
UFOnautom zalezy na powodzi, zniszczeniu zbiorow, lub rozmieknieciu gruntu, wowczas deszcze 

beda trwaly przez wiele dni na tym samym obszarze. Jesli zas zalezy im na suszy, pozarach, 
wypaleniu, ucieciu wzrostu, czy szaranczy, wowczas sloneczna pogoda utrzymywala sie tam 
bedzie przez cale tygodnie. (Odnotuj ze naturalna pogoda nieustannie sie zmienia z szybkoscia 

charakterystyczna dla danego obszaru. Wszakze wyzowe i nizowe wiry przeciw-materii 
nieustannie wedruja po powierzchni ziemi z charakterystyczna dla nich szybkoscia.) Wiecej 
takich cech charakteryzujacych niektore odmiany pogody sprowadzanej technicznie na ludzi 

przez UFOnautow, opisane zostaly na stronach internetowych "tornado_pl.htm" oraz 
"katrina_pl.htm". 

 
Jest ogromnie wazne aby wiedze na temat sposobu technicznego indukowania zmian pogody i 
klimatu poznalo tak wielu ludzi jak tylko sie da. Wszakze po poznaniu tej wiedzy UFOnautom 

bedzie przychodzilo z coraz wieksza trudnoscia skryte sprowadzanie na ludzi pogodowych 
kataklizmow. A owe kataklizmy pogodowe sa przeciez w dzisiejszych czasach tymi wlasnie ktore 
najbardziej nekaja nasza cywilizacje. Jesli zas mimo wszystko UFOnauci sprowadza takie 

kataklizmy, wowczas wszyscy ludzie wiedzacy ze to UFOnauci kryja sie za danym kataklizmem 
beda nieswiadomie wysylali UFOnautom karme za jego nastepstwa (po szczegoly patrz strona 
"karma_pl.htm"). Z kolei wysylanie owej karmy bedzie zwolna podmywalo i ostabialo moc tych 

kosmicznych najezdzcow i rabusiow, przyczyniajac sie do wyzwolenia Ziemi spod ich okupacji. 
Dlatego czytelniku Twoim obowiazkiem jest zarowno przyczytanie samemu zawartosci strony 
"hurricane_pl.htm", jak rowniez zalecenie jej przeczytania wszystkim swoim znajomym i 

kolegom. Wszakze wiedza zawarta na stronach totalizmu ochrania Twoje zycie oraz broni przed 
zniszczeniem to co juz posiadasz. 
 

Owa specjalna totaliztyczna strona w calosci poswiecona wyjasnieniu jak my (znaczy ludzie) 
mozemy zmieniac pogode na Ziemi, noszaca nazwe "hurricane_pl.htm", jest juz dostepna na 

calym szeregu witryn internetowych. Daje sie z niej  rowniez latwo doczytac jak UFOnauci juz 
od tysiacleci zmieniaja pogode na Ziemi - tak aby pogoda ta sluzyla ich niecnym interesom na 
Ziemi, a nie dobru ludzi. (Aby dowiedziec sie jak UFOnauci skrycie zmieniaja pogode i klimat na 

Ziemi wystarczy na stronie owej slowo "magnokraft" czytac jako "wehikul UFO".) Strona owa, 
ktorej najnowsza aktualizacja jest datowana 5 czerwca 2006 roku, dostepna jest juz pod 
adresami:  

http://energia.sl.pl/hurricane_pl.htm 
http://jan-pajak.com/hurricane_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/hurricane_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/hurricane_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/hurricane_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/hurricane_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/hurricane_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/hurricane_pl.htm 
 

Powinienem tu dodac, ze pod nazwa "hurricane_pl.htm" dawniej publikowana byla inna strona 
omawiajaca huragan "Katrina". Obecnie nazwa owej dawnej strony na temat huraganu Katrina 
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zostala zmieniona na "katrina_pl.htm". 
 

Warto takze odnotowac ze w miedzyczasie dalszemu udoskonaleniu poddane zostaly dwie 
poprzednio najnowsze strony totalizmu. Posiadaja one nazwy "karma_pl.htm", oraz 
"dipolar_gravity_pl.htm". Mozna je uruchomic kiedy w podanych powyzej adresach podmieni sie 

ich nazwy pod nazwe "hurricane_pl.htm". 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Z wydarzen na swiecie dobrze jest obserwowac sarkazm rozwoju sytuacji we Wschodnim 

Timorze kolo Indonezji. Sytuacja ta jest bowiem doskonalym przykladem jak podmiency-
UFOnauci pelniacy role przywodcow roznych krajow na swiecie sekretnie wspomagaja sie 
nawzajem. W owym Wschodnim Timorze do niedawna rzadzil przywodca ktorego anatomia i 

twarz przypominaly sredniowieczny opis wygladu typowego diabla. Jego niesprawiedliwych 
rzadow ludosc Timoru nie mogla jednak dluzej juz zniesc. Ludnosc ta zbuntowala sie wiec aby 

go usunac z zajmowanego stanowiska. Natychmiast jednak jego koledzy podmiency z kilku 
innych krajow wyslali do Timoru swoje armie aby te pod pokrywka obrony demokracji i prawa 
oraz dzialania w imieniu ONZ (UN) uniemozliwily obywatelom Timoru wyrzucenie ze stanowiska 

owego niechcianego przywodcy. Obecnie wiec w owym nieszczesnym kraju zaczela sie 
szarpanina pomiedzy miejscowa ludnoscia ktora chce usunac znienawidzonego przywodce, a 
armiami kilku krajow ktore rzekomo w obronie demokracji i prawa chca zmusic ta ludnosc aby 

jednak stala sie ona posluszna owemu niechcianemu przywodcy. Narazie ciagle szarpanina ta 
obywa sie bez strzelaniny. Jesli jednak interweniujace armie kilku krajow beda zbyt mocno sie 
upieraly, ow nieszczesny Timor przeksztalci sie zapewne w kolejny Irak. 
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WPIS numer #70 
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Tekst rozwijany w: wszewilki_2006.htm 
 

#70: Czy UFOnauci zdolaja wystawic druzyne 
 
Cale sfory UFOnautow atakuja totalizm z ukrycia. Czy jednak UFOnauci potrafia wystawic 

chociaz jedna druzyne pilkarska aby ta zmierzyla sie otwarcie i honorowo z druzyna totalizmu?  
 
Kiedys przebojem filmowym byl western o tytule "w samo poludnie". Pokazywal on jak dobro 

wspomagane przez lokalnych ludzi odnioslo zwyciestwo nad przybylym z daleka zlem. Tak sie 
sklada ze na Wszewilkach zejda sie razem zwolennicy dwoch konkurujacych obecnie ze soba 
idei, zas owo spotkanie nastapi wlasnie w miejscu ktore obecnie jest boiskiem do pilki noznej. 

Az wiec sie prosi, aby wlasnie "w samo poludnie" rozegrac owego dnia historyczny mecz 
"miedzygwiezdny". Obie strony z owego meczu reprezentowalyby wlasnie te idee ktore 

dotychczas scieraly sie tylko w internecie. Wszakze sport od samego poczatku czasow uwazany 
jest za rodzaj mostu ktore laczy i nastawia pokojowo normalnie zwasnione strony. Stad ow 
mecz miedzygwiezdny we Wszewilkach moglby wlasnie byc takim mostem ktory dotyczasowa 

rywalizacje i spory pomiedzy zwolennikami UFOnautow i wyznawcami totalizmu zastapilby 
podjeciem rozmow i dalsza wspolpraca. 
 

Opisywany tutaj historyczny mecz miedzygwiezdny we Wszewilkach bylby pierwszym meczem 
sportowym w historii Ziemi rozgrywanym pomiedzy druzyna reprezentujaca soba UFOnautow, a 
druzyna reprezentujaca soba totaliztow. Jako zas taki przejdzie on zapewne do historii. Chetni 

do wziecia udzialu w owym meczu po stronie druzyny UFOnautow przybyliby do Wszewilek z 
zapakowanymi w swoich plecakach lub torbach czarnymi koszulkami (jesli sie da to 
posiadajacymi na sobie nadrukowane zielone i komiczne twarze UFOludkow, slowa UFO, lub 

slowa "kosmici" albo "aliens"). Koszulki te ubraliby na czas meczu, aby latwo bylo rozpoznac po 
ktorej stronie graja. Natomiast chetni do wziecia udzialu w owym meczu po stronie druzyny 
totaliztow przybyliby do Wszewilek z zapakowanymi w swoich plecakach lub torbach bialymi 

koszulkami (jesli sie da to posiadajacymi na sobie juz nadrukowane logo totalizmu, ktore 
wlasciciele tych koszulek sciagna sobie wczesniej z Internetu). Koszulki te takze ubraliby na czas 

meczu, aby latwo bylo rozpoznac po ktorej stronie graja. Jesli ktorakolwiek z obu tych stron nie 
potrafilaby przed godzina 12 (tj. "w samo poludnie") zebrac razem pelnej druzyny pilkarskiej 
ubranej w wymagany kolor koszulek, wowczas druzyna przeciwna wygrywa mecz na zasadzie 

"walkover". Jesli jednak kandydaci na obie te druzyny pilkarskie stawia sie w wymaganej do gry 
liczebnosci, wowczas mecz sie rozpocznie. Sedzia w owym meczu bedzie albo ktokolwiek kto 
przybedzie na Zlot majac przy sobie uprawnienia sedziego dla meczy pilki noznej, a takze majac 

wlasny gwizdek, albo tez bedzie to ochotnik z KO (komitetu organizacyjnego) Zjazdu 
"Wszewilki-2007" - wszakze przedstawiciele owego KO beda w owym czasie na boisku 
sportowym Wszewilek w celu rozdawania "trophy" z Zlotu "Wszewilki-2006".  

 
Na opisywany tutaj historyczny mecz miedzygwiezdny pomiedzy druzyna reprezentujaca 
UFOnautow (w czarnych koszulkach, z nadrukowanymi na nich ziolonymi twarzami UFOludkow) 

oraz druzyna reprezentujaca totaliztow (w bialych koszulkach, z nadrukowanym na nich logiem 
totalizmu), nalozone bedzie kilka zasad. Oto najwazniejsze z nich. (1) Lokalnym pilkarzom, 
znaczy pilkarzom mieszkajacym we Wszewilkach, Miliczu, lub w okolicznych wioskach, wolno 

jedynie zaochotniczyc do gry w druzynie totaliztow. Wszakze reprezentuja oni miejsce z ktorego 
totalizm sie wywodzi, maja wiec patriotyczny obowiazek obstawac po stronie totalizmu. (W 
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rezultacie tej zasady, mecz ten bedzie rowniez wysoce symbolicznym meczem "przybysze 
kontra miejscowi" - obie grupy rozumiane w kontekscie galaktycznym.) (2) Mecz bedzie 

odbywal sie zgodnie z regulami meczu pilki noznej obowiazujacymi aktualnie w Polsce. 
(Wszakze wiadomo, ze UFOnauci woleliby zapewne grac "wolna amerykanke" ktora praktykuja 
na wlasnej planecie, zas w ktorej nie obowiazuja grajacych zadne zasady ani reguly - wolno 

wiec im tam oszukiwac, straszyc, uzywac trickow, oraz czynic wszelkie potwornosci jakie tylko 
sie da aby umiescic pilke w bramce przeciwnika. Skoro jednak UFOnauci wystepuja goscinnie na 
naszej planecie, musza oni uszanowac nasze standardy gry i postepowania.) (3) UFOnauci NIE 

beda podczas tego meczu uzywali swoich zwyklych "trickow" w stylu Davida Copperfielda, a 
wiec np. nie beda dodawali niewidzialnych dla ludzkich oczu ponadprogramowych pilkarzy - tak 
aby pilka zygzakami "sama" biegla do bramki ich przeciwnikow, nie zaprogramuja telepatycznie 

stada miejscowych buhajow aby te sie "zegzily" i rozpedzily druzyne przeciwnikow, nie beda 
powodowali znikania pilki - tak ze strona przeciwna nie bedzie mogla jej znalezc, nie beda latali 
wysoko w powietrzu zamiast biegac za pilka po ziemi - tak ze przeciwna druzyna nie bedzie 

mogla odebrac im pilki, nie zaindukuja technicznego deszczu o godzinie 12 aby w ten sposob 
uniknac koniecznosci wziecia udzialu w owym meczu, nie beda podszywali sie pod graczy z 

druzyny totaliztow - aby potem tym latwiej strzelic gola do wlasnej bramki, nie beda pozniej 
twierdzili ze to oni wygrali mecz - jesli faktycznie go przegraja, itd., itp. (4) Wszystkim 
przybylym na zlot i chetnym do gry dana bedzie szansa wziecia udzialu w tym historycznym 

meczu "miedzygwiezdnym". Znaczy, jesli bedzie wiecej chetnych do gry w druzynie po 
ktorejkolwiek stronie niz wynosi sklad osobowy druzyny pilki noznej, wowczas grajacy z tej 
druzyny beda sie co jakis czas zmieniali, tak ze kazdy chetny do gry wezmie udzial w owym 

meczu chocby przez krotki okres czasu. (W ten sposob kazdy uczestnik tego 
"miedzygwiezdnego" meczu bedzie pozniej mogl sie pochwalic, ze bral w nim osobisty udzial. 
Sugerowane jest tez aby kazdy uczestnik otrzymal ozdobny "dyplom uczestnictwa" 

zaproponowany w nastepnym punkcie - jesli znajdzie sie jakis uzdolniony ochotnik aby dyplomy 
takie na Zlot ten przygotowac.) (5) W niektorych imprezach sportowych szczegolnie istotnych 
lub wymagajacych wyjatkowej odwagi (np. przy uczestniczeniu w "bangi jumping"), wszyscy ich 

uczestnicy otrzymuja specjalne ozdobne "dyplomy uczestnictwa" ktore moga oni potem oprawic 
sobie w ramke i pokazywac znajomym jako ciekawostke. Niniejszym chcialbym wiec 
zaproponowac aby ktos utalentowany graficznie i obdarzony wysokim poczuciem humoru 

przygotowal z gory i przywiozl na ow Zlot specjalne "dyplomy uczestnictwa" w owej grze (z 
nadrukiem loga totalizmu lub twarzy UFOludka) w celu ich rozdania wszystkim tym ktorzy beda 

uczestniczyli po ktorejkolwiek ze stron w owym historycznym meczu miedzygwiezdnym 
"Wszewilki-2006". (6) Jesli ktoras z druzyn nie bedzie w stanie znalezc wymaganej liczby 
chetnych do zagrania po jej stronie, wowczas mecz automatycznie bedzie uwazany za wygrany 

przez strone przeciwna owej druzyny (na zasadzie po angielsku zwanej "walkover"). (7) Kazdy z 
uczestnikow gry wezmie w niej udzial na wlasna odpowiedzialnosc. Kazdy tez bedzie pamietal, 
ze mecz ten jest rozgrywany dla przyjemnosci, zabawy, oraz humoru, a nie aby go "wygrac". 

Wszakze bez wzgledu na jego wynik, jesli jego przebieg bedzie przyjemny, zabawny, a jesli sie 
da to i komiczny, wowczas faktycznie "wygraja" go wszyscy obecni, bez wzgledu na to za ktora 
druzyna beda obstawali. (8) W przypadku jesli mecz zakonczy sie remisem, wcale NIE nalezy 

organizowac dogrywki czy losowania aby go rozstrzygnac. Raczej nalezy potraktowac ow remis 
jako doskonala wymowke aby za rok spotkac sie ponownie i kontynuowac gre w rownie 
przyjemny i zabawny sposob. 

 
Kazdy wiec kto lubi grac w pilke nozna dla przyjemnosci, lub kto czuje ze z jakichkolwiek innych 
powodow powinien wziasc udzial w tym historycznym meczu, jest goraco do niego zapraszany. 

Aby w nim uczestniczyc, wystarczy przybyc o godzinie 12 w dniu Zlotu na boisko sportowe 
Wszewilek, majac ze soba w plecaku lub torbie koszulke odpowiedniego koloru. Logo totalizmu 
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do nadrukowania na bialych koszulkach mozna sobie samemu sprowadzic z internetu. (Biale 
koszulki odpowiedniego rozmiaru z nadrukiem loga totalizmu mozna tez sobie zamowic 

wczesniej internetowo piszac email do mpkuo@o2.pl , oraz potem odebrac je od niego tuz 
przed rozpoczeciem meczu.) Czarne koszulki z nadrukiem zielonych (komicznych) twarzy 
UFOludkow jak wierze mozna latwo nabyc sobie wczesniej w dowolnym sklepiku z tego typu 

akcesoriami - sa one wszakze dosyc popularne wsrod dzisiejszej mlodziezy. (W razie trudnosci z 
ich nabyciem rowniez mozna zwrocic sie w tej sprawie emailowo do mpkuo@o2.pl , a potem 
odebrac je od niego w dniu meczu.) Oczywiscie, jesli do dnia meczu komus nie uda sie 

przygotowac bialej lub czarnej koszulki z odpowiednim nadrukiem ozdobnym, jednak ciagle 
zechce wziasc udzial w tej grze, wowczas calkowicie czarne lub calkowicie biale koszulki (tj. bez 
nadrukow ozdobnych) tez beda dopuszczane do udzialu. Wszakze glownie chodzi w owych 

kolorach aby grajacy nawzajem sie rozrozniali podczas gry.  
 
Pewnym problemem moze byc zadecydowanie po ktorej stronie zechce sie grac w owym meczu. 

Oczywiscie, najlepiej aby w tej sprawie zapytac sie wlasnych przekonan i pogladow. Jesli np. 
uwaza sie ze UFOnauci to biedaki ktorzy potrzebuja pomocy i wsparcia od Ziemian, jesli nam ich 

szczerze zal ze blakaja sie po owym wszechswiecie jak bezdomne sieroty zas nikt nie chce ich 
znac ani wspierac, albo jesli chce sie im dac osobisty przyklad jak powinni postepowac na Ziemi, 
wowczas nalezy wziasc udzial w meczu po stronie UFOnautow. Jesli zas nasze uczucia grawituja 

bardziej w kierunku totaliztow, wowczas trzeba grac po ich stronie. Najlatwiejszy wybor jest zas 
kiedy po prostu mieszka sie we Wszewilkach, Miliczu, lub w relatywnie bliskiej odleglosci od 
owych miejscowosci. Wowczas po prostu ma sie obowiazek patriotycznego wspierania 

"miejscowych", czyli ma sie obowiazek grania po stronie druzyny totaliztow.  
 
Musze tutaj sie przyznac, ze osobiscie nieco sie obawiam czy bedzie wystarczajaco duzo 

chetnych do zagrania w druzynie UFOnautow. Wszakze UFOnauci sa jedynie dobrzy kiedy 
dzialaja z ukrycia. W tym zas przypadku musieliby wystapic otwarcie - co jest sprzeczne z ich 
natura. Licze jednak, ze UFOnauci potrafia podtrzymac swoja opinie i imie "panow Ziemi" oraz 

rozwiaza jakos i ten problem. Jesli zas nie, wowczas byc moze niektorym sympatykom totalizmu 
stanie sie zal owych biednych, niechcianych UFOnautow i zagraja po ich stronie. Jesli zas chodzi 
o grajacych po stronie totalizmu to nie mam watpliwosci ze ci stawia sie w ogromnej liczbie. 

Wszakze oprocz okolo pol miliona totaliztow istniejacych obecnie w Polsce, po stronie totalizmu 
maja patriotyczny obowiazek wystapic wszyscy miejscowi pilkarze. Nie watpie tez ze honor im 

nie pozwoli aby zawiedli w tak waznym momencie historii swych stron rodzinnych. 
 
Propozycja otwartego meczu pilkarskiego pomiedzy druzyna wystawiona przez UFOnautow oraz 

druzyna totalizmu wyjasniona jest w punkcie #11 strony internetowej "wszewilki_2006.htm" 
(aktualizacja z dnia 25 maja 2006 roku, lub pozniejsza). Strona owa dostepna jest np. pod 
adresami:  

http://energia.sl.pl/wszewilki_2006.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_2006.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_2006.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki_2006.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2006.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2006.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2006.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2006.htm 
 

Z kolei propozycja aby Wszewilki zafundowaly zywego konia zwyciezcy konskiego 
wspolzawodnictwa, opisana jest w punkcie #10 na pokrewnej do niej strony o nazwie 
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"wszewilki_milicz.htm" (ciekawe czy Wszewilczanie podchwyca i zrealizuja ta propozycje).  
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Czytelnicy zapewne odnotowali, ze w miedzyczasie pojawily sie dwie nowe strony 
totalizmu. Posiadaja one nazwy "karma_pl.htm", oraz "dipolar_gravity_pl.htm". Mozna je 
uruchomic kiedy w podanych powyzej adresach podmieni sie ich nazwy pod nazwe 

"wszewilki_2006.htm". 
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#69. Co naprawde uderzylo w Pentagon 
 
Przypomnijmy sobie dotychczasowy przebieg zdarzen ktore rownolegle do tragedii drapaczy 

chmur WTC w Nowym Jorku spowodowaly w dniu 11 wrzesnia 2001 roku rownie tragiczne w 
skutkach zniszczenia w budynku Pentagonu z Waszyngtonu. W owym niewypowiedzianie 
tragicznym dla calej naszej planety dniu, pieciu indywidulow legitymujacych sie arabskimi 

narodowosciami uprowadzilo samolot amerykanskich linii lotniczych "American Airlines", lot 
numer 77, odlatujacy z portu lotniczego "Washington Dulles International" w Wirginii, do 
lotniska w Los Angeles. Samolot ten posiadal 59 pasazerow i czlonkow zalogi na swoim 

pokladzie. Oficjalna wersja zdarzen stwierdza, ze o godzinie 9:38 rano czasu lokalnego (tj. 
waszyngtonskiego) samolot ten uderzyl w poludniowo-zachodnia strone budynku Pentagonu. W 

wyniku tego uderzenia zginelo 125 osob znajdujacych sie w budynku Pentagonu. Nie przezyl tez 
zaden z 59 pasazerow i czlonkow zalogi, ani z 5 terrorystow ktorzy uprowadzili ow samolot. Na 
porzekor jednak niezwyklego zainteresowania publicznego tymi zdarzeniami, a takze na przekor 

ogromnego wplywu jakie zdarzenia te wywarly na losy calej naszej planety, niemal wszystkie 
aspekty owych tragicznych zdarzen otoczone zostaly tajemnica. Przykladowo, pierwsza 
wiadomosc na temat tego ataku podobno wcale nie stwierdzala iz byl to samolot, a uzywala 

zwrotu "niezidentyfikowany obiekt", zdjecia z owego ataku na Pentagon zamiast zostac 
oficjalnie udostepnione wszystkim do wgladu, musialy raczej "przeciekac" do prasy, zas 
rzeczowe i dokladne opisy co i jak sie tam zdarzylo sa zadziwiajaco skape w szczegoly i trudne 

do zdobycia nawet i obecnie. Taki stan rzeczy spowodowal, ze brak rzetelnej informacji zostal 
zastapiony przez najrozniejsze "teorie konspiracyjne". Wszystkie one zapewne zrodzily sie z 
zalozenia, ze jesli przed spoleczenstwem cos az tak mocno sie ukrywa, zapewne cos waznego 

jest tam do ukrycia. Najwieksza liczba owych "konspiracyjnych teorii" pojawila sie w internecie - 
jako przyklad patrz strona http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs-en.htm 
Jedna z owych konspiracyjnych teorii zaprezentowana tez zostala w ksiazce piora Thierry 

Mayssan'sa o tytule "L'Effroyable Imposture" (tj. "Przerazajace oszustwo"). Jak to podawaly 
publikatory, ksiazka ta ma podobno stwierdzac, ze atak na Pentagon zostal sfabrykowany przez 

rzad USA aby stworzyc wymowke dla "wojny z terroryzmem". Na poparcie swoich twierdzen, 
zwolennicy wszystkich owych "teorii konspiracyjnych" wskazywali nastepujacy material 
dowodowy. (1) swiadkowie owych zdarzen nawajem sobie zaprzeczaja. (2) Nie istnieje nawet 

jedna fotografia czy film ktora pokazywalaby, ze w Pentagon faktycznie uderzyl samolot linii 
lotniczych. (Dla kontrastu, istnieja liczne fotografie i klatki filmow pokazujacych uderzenia 
samolotow w budynki WTC.) (3) Na fotografiach zniszczen Pentagonu zupelnie nie widac wraku 

samolotu. (4) Zniszczenia w budynku Pentagonu wcale NIE sa zgodne ze zniszczeniami jakie 
wystapiloby w przypadku gdyby w Pentagon uderzyl samolot linii lotniczych. (Np. otwor wybity 
w frontowej scianie zdaje sie byc mniejszy od rozmiarow tego samolotu, zas jego ksztalt nie 

pokrywa sie z ksztaltem samolotu. Jesli w Pentagon uderzyl samolot, a nie np. pocisk po brzegi 
wyladowany materialem wybuchowym, to dlaczego w budynku Pentagonu zginelo az 125 osob, 
podczas gdy uderzenie zblizonej wielkosci bombowca B-25 w podobnie zaludniony drapacz 

chmur "Empire State Building" z Nowego Jorku, opisane w #19 z punktu #4 strony 
"wtc_pl.htm", spowodowalo smierc "jedynie" 11 ludzi. Itd., itp.) Aby wiec sprawe calkowicie 
wyklaryfikowac, grupa cywilnych obserwatorow owego zdarzenia wystapila do sadu aby na 

podstawie ustawy o wolnosci informacji rzad udostepnil im film z przebiegu ataku na Pentagon. 
O filmie tym wiadomo bylo, ze istnieje i ze wykonany on zostal on przez kamere parkingowa. W 
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2002 roku fragmenty tego filmu "przeciekly" bowiem do prasy. Film ten utrzymywany byl jednak 
w tajemnicy - podobno poniewaz toczyl sie proces sadowy niejakiego Zacarias'a Moussaoui 

(ktory byl oskarzony o wspolprace z terrorystami i z al Qaeda). Film ten udostepniony zostal 
dopiero po wyraznym nakazie sadowym. Jego udostepnienie nastapilo w srode, dnia 17 maja 
2006 roku (czyli w niemal 5 lat po utrwalonych na nim wydarzeniach). Natychmiast tez po 

uwolnieniu owego filmu, pokazywany on byl w telewizjach niemal calego swiata. (Np. w Nowej 
Zelandii pokazywano go we wszystkich telewizyjnych dziennikach wieczornych w dniu 17 maja 
2006 roku.) Co wazniejsze z jego ujec zreprodukowano rowniez w prasie. Przykladowo niektore 

z jego klatek opublikowano w Nowej Zelandii w conajmniej dwoch gazetach, mianowicie w 
doskonalym artykule "Proof or fuel for the conspiracy theorists?" (tj. "Dowod czy tez paliwo dla 
zwolennikow teorii konspiracyjnych"), ktory ukazal sie w gazecie "The New Zealand Herald", 

wydanie z czwartku (Thursday), May 18, 2006, strona B1, oraz w jeszcze jednym bardzo 
krotkim artykule o tytule "Hijack jet tape shown", ktory ukazal sie w gazecie "The Dominion 
Post", wydanie z czwartku (Thursday), May 18, 2006, strona B1. Zamiast jednak uciszyc owe 

teorie komspiracyjne, film ten tylko zwielokrotnil kontrowersje. Wszakze do wymienionego 
poprzednio czterech kategorii materialu dowodowego podpierajacego owe "konspiracyjne 

teorie", film ten dodal az kilka dalszych kategorii. Przykladowo, (5) wysoce nieostry obiekt ktory 
wylania sie z boku jednej z jego klatek faktycznie bardziej przypomina przednia czesc "cruise 
missile" niz front samolotu "Boeing 757" - ktory to samolot zgodnie z oficjalna wersja zdarzen 

mial staranowac Pentagon. (6) Podobnie jak wszelkie inne poprzednie filmy, takze i ten film nie 
pokazuje calego owego obiektu zdazajacego w kierunku budynku Pentagonu, na przekor ze 
jego klatki wykonywane byly z czestoscia co sekunde. Na podstawie tego filmu ciagle wiec nie 

daje sie potwierdzic ze obiekt ktory uderzyl w ow budynek faktycznie byl samolotem "Boeing 
757". Na dodatek do powyzszego, film ten wzbudza w ogladajacym caly szereg zapytan, ktore z 
powodu waznosci argumentacji zwolennikow teorii konspiracyjnych, jakis ekspert powinien 

jednak wyklarowac podczas jego uwalniania. Przykladowo, nie jest z niego jasne dlaczego film 
ten wcale nie zawiera przynajmniej jednej klatki ktora pokazywalyby ujecie calego samolotu 
pasazerskiego zdazajacego ku budynkowi Pentagonu. Wszakze obszar przed budynkiem jaki 

zostal objety katem widzenia kamery wykonujacej ten film jest zbyt szeroki w porownaniu z 
ujeta na filmie wysokoscia budynku Pentagonu aby Boeing 757 lecacy z normalna predkoscia 
mogl go przebyc calego w przeciagu mniej niz jednej sekundy. Czyz jest wiec mozliwe ze obiekt 

ktory uderzyl w Pentagon faktycznie lecial znacznie szybciej niz zdolny bylby poleciec Boeing 
757 i dlatego przestrzen pokazana na owym filmie obiekt ten zdolal przeleciec w czasie znacznie 

krotszym niz 1 sekunda. A moze mechanizm kamery ulegl wowczas zacieciu i dlatego odleglosc 
czasowa pomiedzy dwoma najwazniejszymi klatkami wyniosla 2 sekundy, albo tez proporcje 
wysokosci do szerokosci klatek ulegly zdeformowaniu podczas publikacji filmu (tj. szerokosc 

katowa przedpola budynku w porownaniu do wysokosci katowej tego budynku pokazane na 
publikowanych wersjach tego filmu nie odpowiadaja swoim rzeczywistym wymiarom na miejscu 
zdarzenia, co uniemozliwia poprawne estymowanie czasu przelotu obiektu przez owo 

przedpole). Podczas ogladania owego filmu nie jest tez jasne ktore z jego fragmentow posiadaly 
na tyle bezposrednie i istotne znaczenie dowodowe dla procesu Zacarias'a Moussaoui, aby 
uzasadnialo to jego utajnianie przez az tak dlugi okres czasu. 

 
Chociaz wiec strona internetowa "wtc_pl.htm" koncentruje swoja uwage glownie na wyjasnieniu 
odparowania budynkow WTC przez wehikuly UFO, nie mozna w niej pominac milczeniem coraz 

glosniejszej kontrowersji ktora narasta w sprawie rownoczesnego ataku UFOnautow na budynek 
Pentagonu. Wszakze stare polskie przyslowie powiada "nie ma dymu bez ognia". Jak tez dosyc 
klarownie wynika to z argumentow zwolennikow opisanych powyzej teorii konspiracyjnych, na 

budynkach WTC wcale nie koncza sie zaskakujace aspekty tamtego tragicznego ataku 
UFOnautow na Ameryke i na cala ludzkosc. Coraz wyrazniej zaczyna bowiem to byc widoczne, 
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ze przeprowadzony wowczas rownolegly atak UFOnautow na Pentagon byl rownie mocno 
przepelniony zagadkami i niewyjasnionymi faktami, jak opisane w pierwszej czesci tej strony 

odparowanie WTC. Przykladowo, zgodnie z logika, a takze zgodnie z oficjalna wersja zdarzen, 
ow atak na Pentagon z dnia 11 wrzesnia 2001 roku, dokonany mial zostac przez samolot AA lot 
nr 77 - ktory mial staranowac budynek Pentagonu. Zgodnie jednak z materialem dowodowym 

ujawnianym przez zwolennikow "teorii konspiracyjnych", ow atak zostal dokonany 
najprawdopodobniej za pomoca amerykanskiej "cruise missile". Z kolei az tak ogromna 
rozbieznosc pomiedzy oficjalna wersja zdarzen a dostepnymi faktami, naklaniaja aby jednak 

uwazniej przeanalizowac zasadnosc argumentow owych zwolennikow "teorii konspiracyjnych". 
Wszakze ich teorie staraja sie wyjasnic racjonalnie oraz otwarcie co naprawde sie tam stalo w 
owym tragicznym dniu - czyli poszukuja one prawdy. Niestety, wiekszosc z tych teorii zupelnie 

odcina swoje wyjasnienie od faktu istnienia UFOnautow oraz od mozliwosci dokonania owego 
ataku z pomoca wysoko-zaawansowanej techniki UFOnautow. W rezultacie, jedyne co im 
pozostaje to posadzac o konspiracje swoj wlasny rzad, a scislej posadzac, ze rzad ten sekretnie 

wystrzelil we wlasny budynek Pentagonu "cruise missile" tylko po to aby moc potem rozpoczac 
obecna "wojne z terroryzmem". Tymczasem jesli uwzglednic fakt, ze ow atak na Pentagon 

faktycznie realizowany byl przez zaawansowana technike UFOnautow, zas arabscy terrorysci 
uzyci w nim zostali tylko jako "kozly ofiarne", wowczas cala sprawa nagle uzyskuje proste 
wyjasnienie. Ponizej postaram sie wyjasnienie to zaprezentowac.  

 
Jesli zaakceptowac, ze ow atak na Pentagon takze byl realizowany przez UFOnautow, wowczas 
wszystko staje sie klarowne i latwo zrozumiale. Przykladowo, udzial UFOnautow prosto wyjasnia 

owa rozbieznosc pomiedzy oficjalna wersja wydarzen, a materialem dowodowym jaki 
wskazywany jest przez "teorie konspiracyjne". (Oficjalna wersja zdarzen stwierdza, ze w 
Pentagon uderzyl samolot AA lot nr 77, podczas gdy owe teorie ujawniaja material dowodowy 

obecny na miejscu zdarzenia ktory zdaje sie sugerowac ze w Pentagon uderzyla "cruise 
missile".) Mianowicie, w chwili kiedy samolot AA lot nr 77 zblizal sie do Pentagonu, UFOnauci 
mieli wystarczajaco duzo czasu aby sobie dobrze poogladac zniszczenia spowodowane przez 

podobne uderzenia samolotow w budynki WTC. Doskonale wiec zdawali juz sobie wowczas 
sprawe, ze uderzenie samolotem w Pentagon mialoby wiele wad. Przykladowo, po pierwsze 
wiedzieli juz wowczas z analizy wynikow uderzenia samolotow w budynki WTC, ze samolot ani 

nie spowodowalby zniszczen o rozmiarach na jakich UFOnautom zalezalo, ani tez nie zabralby 
wymaganej liczby ofiar ludzkich. Po drugie zas, pod wzgledem technicznym uderzenie w 

relatywnie niski budynek Pentagonu samolotem prowadzonym przez pilotow amatorow, byloby 
bardzo trudne do zrealizowania. Dlatego UFOnauci zapewne zdecydowali sie aby uprowadzenie 
owego samolotu uzyc jedynie jako rodzaj "kozla ofiarnego" ktory w sposob jednoznaczny 

wskazywal na kogo nalezy potem zwalac wine za ow atak. Jednoczesnie zas sam atak UFOnauci 
przeprowadzili za pomoca "cruise missile" ktora ukradli Amerykanom gdzies przy innej okazji i 
trzymali pod reka wlasnie w celu aby potem jej uzyc do takiego rodzaju ataku. Aby zas cala 

sprawa wygladala jak atak samolotu, faktycznie uprowadzonym samolotem UFOnauci podlecieli 
w owym dniu niemal pod sam Pentagon, zanim w ostatniej chwili uprowadzili go na zawsze do 
wnetrza jednego ze swoich niewidzialnych wehikulow UFO. W rezultacie, prowadzacy potem 

sledztwo w tej sprawie wiedzieli ze ow samolot zostal uprowadzony w kierunku Pentagonu. Mieli 
tez dane obserwacyjne z ekranow radarow, wykazujace ze samolot ten przelecial niemal cala 
droge az do Pentagonu. Jedyne wiec co przeoczyli, to ze w ostatniej chwili samolot ten zostal 

podmieniony na "cruise missile". Znaczy samolot ten zostal wowczas uprowadzony na poklad 
czekajacego w poblizu Pentagonu niewidzialnego duzego wehikulu UFO. Stalo sie to w sposob 
podobny jak wczesniej uprowadzane byly przez takie niewidzialne wehikuly UFO liczne inne 

samoloty (np. te z "Trojkata Bermudzkiego"), a nawet cale kompanie wojska (np. slynna 
"Sandringham Company", ktorej uprowadzenie do UFO opisane jest na stronie 
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"cloud_ufo_pl.htm". Jednoczesnie natychmiast  po uprowadzeniu owego samolotu do 
niewidzialnego wehikulu UFO, z UFO tego wystrzelona zostala w Pentagon "cruise missile" ktora 

UFOnauci ukradli wczesniej Amerykanom. To wlasnie eksplozja owej "cruise missile" dokonala 
potem tak duzych zniszczen, zabila tak wielu ludzi, oraz pozostawila na miejscu ataku caly ow 
niezwykle kontrowersyjny material dowodowy. Poniewaz jednak dla prowadzacych sledztwo w 

tej sprawie wszystkie poczatkowe fakty wskazywaly na uderzenie samolotu, wygodnie 
"przymkneli oni jedno oko" na istniejace rozbieznosci pomiedzy "samolotowym" przebiegiem 
ataku a "pociskowym" materialem dowodowym obecnym na miejscu zdarzenia, oraz oficjalnie 

potwierdzili, ze atak ten dokonany zostal wlasnie samolotem. 
 
Po dalsze szczegoly opisanego tutaj ataku UFOnautow na Pentagon - patrz strona "wtc_pl.htm" 

(aktualizacja z 23 maja 2006 roku, lub pozniejsza) dostepna na calym szeregu totaliztycznych 
serwerow. Oto przyklady adresow pod ktorymi jest ona udostepniona: 
http://energia.sl.pl/wtc_pl.htm 

http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wtc_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wtc_pl.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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#68. Dlaczego ja tylko wspolczuje UFOnautom  
 
Motto: "Totalizm nakazuje NIE WYBACZAJ. Wszakze ci ktorym wybaczysz natychmiast rzuca sie 

aby ponownie popelnic to samo. Ponadto nie masz autorytetu nakazania prawom moralnym jak 
maja dzialac w twojej sprawie." 
 

UFOnauci to ogromnie zarozumiale istoty. Uwazaja siebie za szczyt madrosci i doskonalosci. 
Ludzi zas traktuja jak niedorozwinietych glupoli ktorzy nie maja pojecia jak powinni zyc aby 
uzyskac szczescie i samospelnienie. Czy jednak jest tak naprawde. Ja osobiscie uwazam, ze to 

my, ludzie, mamy pelne prawo i powody aby wspolczuc UFOnautom. Sa oni bowiem az tak 
zaslepieni wlasna zarozumialoscia, ze nie widza tragizmu sytuacji w jaka sami sie wprowadzili. I 

tak przykladowo UFOnauci nie widza, ze wogole dotychczas nie wiedza czym jest prawdziwe 
szczescie i prawdziwa satysfakcja. Dlatego myla oni szczescie i satysfakcje z powierzchownymi 
doznaniami cielesnymi jakie przezywaja kiedy uda im sie zgwalcic jakas Ziemianke, lub pokazac 

swoja moc poprzez skryte zamordowanie jakiegos Ziemianina. UFOnauci rowniez nie wiedza, co 
to takiego dobro i moralnosc. Umieja wprawdzie mowic o dobrze, jednak zupelnie zapomnieli 
jak dobro sie czyni. W rezultacie od swoich nigdy oni dobra nie zaznaja. Nie maja rowniez 

pojecia, co to takiego zyczliwosc albo sprawiedliwosc spoleczna. W zyciu publicznym jedynie 
potrafia mowic o dobrze ludzi i o sprawiedliwosci, nigdy jednak go nie realizuja w praktyce. Cala 
ich pseudomoralnosc sprowadza sie do mowienia w sposob wygladajacy na postepowy i 

moralny, nigdy jednak owa ich pseudomoralnosc nie doprowadza do czynienia dobra i 
sprawiedliwosci nawet tym ktorzy dla nich sa najblizsi. UFOnauci niegdy tez nie sa w stanie 
zaznac prawdziwego oddania i intymnosci. Wszakze wszystko co czynia polega na gwalceniu, 

wymuszaniu, szantazowaniu, wyciaganiu korzysci, przypieraniu do muru, rabowaniu, itp.  
 
Oczywiscie, nic nie rodzi sie w prozni. Fakt ze UFOnauci rzadzacy ludzmi na Ziemi sa wlasnie tak 

zli do szpiku kosci, musi z czegos wynikac. Nie jest przy tym mozliwe, aby takiego zla dalo sie 
im nauczyc w jakiejs ichniej szkole czy na jakims ichnim kursie "jak rzadzic Ziemianami". Z tego 

zas wynika, ze wszelkie umiejetnosci UFOnautow w zakresie postepowania w az tak szatanski 
sposob, wynikaja z ich zycia w przegnilym do szpiku kosci spoleczenstwie w jakim UFOnauci zyli 
zanim przybyli na Ziemie. To spoleczenstwo UFOnautow musi wiec byc zlozone z "prawdziwych 

przyjemniaczkow" - az skora mi cierpnie na mysl ze ktos moze byc skazany aby wsrod nich zyc. 
Musi ono byc wlasnie dokladnie takie jakimi sa UFOnauci przybywajacy na Ziemie. Znaczy, 
wlasne spoleczenstwo UFOnautow musi byc zle do szpiku kosci, przesiakniete klamstwem i 

wzajemnym zwodzeniem, drapiezne, zimne i wrogie, zaklamane, przegnile w kazdym aspekcie, 
oraz pozbawione wszystkiego co stanowi faktyczne dobro i faktyczna moralnosc. W takiej zas 
sytuacji my ludzie powinnismy tylko wspolczuc UFOnautom. W naszym bowiem przypadku 

ciagle istnieje jakas nadzieja na lepsze. W ich zas pozycji nadziei takiej juz nie ma - chyba ze 
my ludzie dopomozemy im kiedys w przywroceniu tego czego oni sami nie sa juz w stanie u 
siebie przywrocic. 

 
Za kazdym razem kiedy odkrywam kolejny nikczemny sposob na jaki UFOnauci-podmiency 
okupujacy stanowiska naszych przywodcow zwodza i kontroluja zwyklych ludzi, doznaje 

nastepnego szoku. Jeden z takich sposobow ujawnil sie w Nowej Zelandii poczawszy od 2 maja. 
Dnia 3 maja zaczela sie tam bowiem glosna kampania szkalowania kogos kto byl winnym 
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"przecieku" sekretnego rzadowego dokumentu dotyczacego reformy nowozelandzkiego 
"Telekomu" (czyli przedsiebiorstwa trzymajacego w owym kraju monopol na wszelkie sprawy 

telefonow, internetu, telekomunikacji, itp.) Dokument ten mial byc oficjalnie ogloszony przez 
rzad Nowej Zelandii w czwartek, dnia 18 maja 2006 roku - tj. podczas czytania w parlamencie 
nowego budzetu. Tymczasem rzadowy goniec ktoremu dokument ten wpadl w rece udostepnil 

go swemu kumplowi z Telekomu wlasnie w dniu 2 maja 2006 roku. W rezultacie ceny akcji 
owego Telekomu spadly w dol o dwa tygodnie wczesniej niz by spadly gdyby dokument ten 
ogloszony byl przez rzad. Spadek cen owych akcji byl powazny, bo do 18 maja znacznie 

przekroczyl juz sumaryczna wartosc 2 bilionow dolarow. Oczywiscie, spadek ten bylby tak samo 
wysoki, gdyby to rzad, a nie ow koziol ofiarny, oglosil dwa tygodnie pozniej tresc tego 
dokumentu. Owa kampania szkalowania stara sie jednak nie dopuscic aby ludzie uświadomili 

sobie ow prosty fakt. Wszakze owe ponad dwa biliony dolarow wymknely sie z portfeli zwyklych 
Nowozelandczykow ktorzy zainwestowali swoje pieniadze w akcje "Telekomu". Gdyby wiec 
ludzie ci uswiadomili sobie ze owe ich straty wynikaja z bledow i pomylek rzadu, 

prawdopodobnie spowodowaloby to polityczna katastrofe. Rzad musial wiec sprobowac w jakis 
sposob odwrocic uwage ludzi od oczywistego faktu, ze owa strata wyniknela z bledow i 

wypaczen w rzadzeniu. Pod wiec wymowka "przedwczesnego" przecieku tresci owego 
dokumentu, rzad podjal ogromna kampanie wytykania palcem owego biednego gonca i 
oskarzania go ze to on jest winnym owej straty ponad 2 bilionow dolarow. Spoleczenstwo tak 

zostalo zafrapowane owym wytykaniem palca, ze nie odnotowalo, iz faktycznie owa strata 
ponad 2 bilionow dolarow mialaby tak samo miejsce gdyby to rzad, a nie ow biedny goniec, 
oglosil tresc owego dokumentu w dwa tygodnie pozniej. Wszakze strata wynikala z tego co bylo 

w owym dokumencie, a nie z daty i sposobu podania tego dokumentu do publicznej 
wiadomosci. Faktycznie wiec ow biedny goniec, ktorego nazwisko dziwnym trafem ogloszono w 
gazetach w dniu 17 maja czyli w przeddzien budzetu, "uratowal rzad" od ogromnej 

kompromitacji i politycznego upadku. Gdyby bowiem to rzad, a nie on, podal do publicznej 
wiadomosci co zostalo napisane w owym dokumencie, wowczas w oczach spoleczenstwa 
winnym owej straty ponad 2 bilionow dolarow stalby sie rzad, a NIE ow goniec. Oczywiscie, 

znajac metody dzialania UFOnautow ja jestem pewien, ze UFOnauci dzialajacy w owym rzadzie 
"zorganizowali" cala sprawe celowo. Wszakze maja oni wglad do przyszlosci i wiedzieli co sie 
stanie kiedy zmuszeni beda podczas budzetu oglosic tresc tego dokumentu. Aby wiec uniknac 

kompromitacji, oraz aby jak zwykle zwalic cala wine na ludzkiego kozla ofiarnego, umiejetnie 
"zorganizowali" oni wszystko, jako jeszcze jeden ze swoich zwodniczych "trickow". 

Najprawdopodobniej wiec celowo podsuneli ten dokument biednemu goncowi, potem zas 
telepatycznie nakazali mu aby przekazal go swojemu kumplowi z Telekomu. W ten sposob 
potem w oczach spoleczenstwa mogli zrzucic cala wine za to co sie stalo na owego biednego 

gonca, podczas gdy faktycznym winowajca byl sposob na jaki owi UFOnauci-podmiency rzadza 
ludzmi. Co najbardziej szokuje mnie w tym wszystkim, to latwosc z jaka UFOnautom przychodzi 
oszukiwac i wrabiac ludzi, oraz upor z jakim ludzie daja sie bez konca wrabiac w dokladnie te 

same ich oszukancze tricki. Dlatego jednym z pilnych obowiazkow totalizmu staje sie obecnie 
aby demaskowac te sposoby i metody zwodzenia ludzi stosowane przez UFOnautow, tak aby 
UFOnautom-podmiencom przychodzilo coraz trudniej dalsze utrzymywanie nas w 

dotychczasowym slepym poddanstwie. 
 
Powodem dla jakiego zaprzatam czytelnikom uwage owa zdawaloby sie odlegla afera z Nowej 

Zelandii, jest ze reprezentuje ona typowa metode dzialania UFOnautow. Chociaz wiec metoda ta 
zostala zidentyfikowana w dalekiej Nowej Zelandii, z cala pewnoscia UFOnauci-podmiency 
uzywaja jej na calym swiecie. Wszakze infiltruja oni przywodztwo praktycznie kazdego panstwa 

na swiecie. Wszedzie tez uzywaja oni tych samych metod dzialania. Zmianie ulegaja jedynie 
sytuacje w jakich do metod tych sie odwoluja. Gorzka prawda jest wiec taka, ze jesli w telewizji, 
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radiu i prasie nagle wybucha wrzawa na jakikolwiek temat, nie powinno sie pytac "czy to 
UFOnauci ja wywoluja" a nalezy zadawac pytanie - "co UFOnauci staraja sie przez wrzawe ta 

osiagnac". W chwili obecnej pytanie to jest bardzo aktualne np. w sprawie wrzawy na temat 
"kodu DaVinci".  
 

Oczywiscie, tak szatanskie pomysly co do sposobow zwodzenia ludzi nie rodza sie w prozni. 
UFOnauci-podmiency ktorzy okupuja pozycje przywodcze w naszym spoleczenstwie musza te 
pomysly brac z ich wlasnej planety. Czyli spoleczenstwo UFOnautow na ich wlasnej planecie jest 

bez watpienia oszukiwane i zwodzone przez wlasnych przywodcow w dokladnie taki sam sposob 
jak UFOnauci oszukuja i zwodza potem ludzi na Ziemi. Tak samo jak UFOnauci czynia to na 
Ziemi, na swojej wlasnej planecie oklamuja oni i oszukuja siebie nawzajem, ich przywodcy bez 

przerwy klamia na temat wszystkiego, jedynie mowia o czynieniu dobra i sprawiedliwosci, zas w 
praktyce szerza tylko zlo i niesprawiedliwosc, itd. itp. Jakze uzasadnione jest wiec stwierdzenie, 
ze my ludzie mozemy im jedynie wspolczuc. Jakze tez niezrozumiale jest dlaczego indywidualni 

UFOnauci tak zawziecie przesladuja totalizm, podczas gdy to wlasnie ow totalizm jest dla nich 
jedyna szansa aby na ich wlasnej planecie zaczelo sie z czasem rowniez dziac nieco lepiej. 

 
Czy wiec istnieje jakis prosty sposob, aby pomalu zaczac odwracac fale zla ktora nas zalewaja 
UFOnauci-podmiency jacy uzurpuja sobie funkcje naszych przywodcow. Ano jest taki sposob. 

Jego zas poczatkiem jest zaniechanie "przebaczania". Wszakze jesli komus sie przebacza zlo 
jakie na nas popelnil, taki ktos natychmiast pobiegnie aby zlo to popelnic ponownie. Szczegolnie 
jesli ktos ten jest na pozycji odpowiedzialnosci - wie przeciez wowczas ze cokolwiek by nie 

nabroil, nikt potem za to nie bedzie go rozliczal. Totalizm wiec nakazuje, ze NIE WOLNO 
przebaczac. Przebaczanie to przeciez rozdawanie licencji na ponawianie tych samych 
przestepstw, a ponadto uzurpowanie sobie autorytetu nakazywania Bogu i prawom moralnym 

jak maja dzialac w danej sprawie. Jesli wiec wierzymy w stwierdzenia totalizmu, od zaraz 
powinnismy zaniechac przebaczania. Jedyne co mozemy stosowac w roli podobnej do 
przebaczania, to czasowe "zawieszanie" kary. Jednak ten kto jest faktycznie winny, musi swoje 

winy splacic az do ostatniego grosza. To dotyczy rowniez UFOnautow. Za wszystko co UFOnauci 
wyczyniaja ludzkosci na Ziemi kiedys w przyszlosci musimy wystawic im rachunek. Musza to 
splacic do ostatniego centa. M.in. wlasnie dlatego jest az tak istotne, abysmy identyfikowali 

wszelkie ich zbrodnie i je dokladnie opisywali. Tak aby przyszle pokolenia ludzi dokladnie 
wiedzialy jak szatansko UFOnauci nas traktowali oraz jakie zbrodnie popelniali na Ziemi kiedy 

ciagle dzialali wsrod ludzi zupelnie przez nas nie rozpoznawalni.  
 
Poza odrzucaniem "przebaczenia" przez totalizm istnieje cala teoria ktora wyjasniona zostala w 

tomach 6 i 7 monografii [1/4]. Nie istnieje wiec potrzeba aby ja tutaj powtarzac. Jedyne co w 
tym miejscu jest warte podkreslenia, to ze gdyby ludzkosc nie znala przebaczenia, mielibysmy 
na Ziemi znacznie mniej przestepcow oraz znacznie moralniejsze spoleczenstwo. Wszakze w 

sytuacji kiedy za wszystko co sie uczyni trzeba potem wyrownac rachunki, wielu zastanowilo by 
sie az kilka razy zanim by sprobowalo zaserwowania innym swoich niecnosci. 
 

Zmieniajac nieco temat, to specjalnie dla osob ktore zainteresowane sa zwiedzeniem wsi 
Wszewilki, chociaz nie interesuje ich ani UFO ani totalizm, przygotowalem specjalna strone o 
nazwie "wszewilki_milicz.htm". Owa najnowsza strona "wszewilki_milicz.htm" objasnia co, w 

jaki sposob, oraz w jakim terminie warto zwiedzac we wsi Wszewilki oraz w miasteczku Miliczu. 
Zapraszam do jej przegladniecia. Udostepniona jest ona pod adresami:  
http://energia.sl.pl/wszewilki_milicz.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki_milicz.htm 
http://God.20m.com/wszewilki_milicz.htm 
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http://a.1asphost.com/Tapanui/wszewilki_milicz.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_milicz.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_milicz.htm 
http://milicz.fateback.com/wszewilki_milicz.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_milicz.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_milicz.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_milicz.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_milicz.htm 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Czytelnicy niniejszego (prawdziwie totaliztycznego) bloga zapewne juz odnotowali, ze na 
poczatku maja 2006 roku, tylko na niniejszym serwerze "blox.pl" istnialo juz ponad 10 anty-

totaliztycznych blogow uformowanych i prowadzonych przez samych UFOnautow. Wszystkie 
owe anty-totaliztyczne blogi albo podszywaja sie pod nazwe "totalizm", majac nawet slowo 

"totalizm" w swojej nazwie (np. nazywajac siebie "totalizm2", "totalizm3", itp.) albo tez 
nielegalnie podszywaja sie pod moje wlasne nazwisko (np. nazywajac siebie "jan-pajak", 
"janpajak", "doktorjanpajak", itp.). Wszystkie one tez na najrozniejsze sposoby krytykuja, 

wyszydzaja, podwazaja, oraz opluwaja albo totalizm albo tez moja osobe (podobnie zreszta od 
jakiegos juz czasu UFOnauci zaczeli czynic w komentarzach pod niniejszym blogiem - az ich 
bezczelnoscia zmuszony zostalem aby komentarze owe wylaczyc). Ow zmasowany atak i 

przesladowania juz ponad 10-ciu anty-totaliztycznych oraz anty-mnie blogow, zorganizowany 
zostal przez UFOnautow tylko po to aby zwalczac niniejszy jedyny blog naprawde totaliztyczny - 
ktory ja prowadze osobiscie. Oto jak bardzo UFOnauci boja sie totalizmu, oraz za jak 

niebezpieczna ideologie uwazaja oni ta wysoce moralna filozofie. I to na przekor ze jedynym 
"przestepstwem" totalizmu jest, iz wskazuje on wlasnym przykladem jak zaprzestac czynienia 
zla i jak podjac moralne zycie. Ponadto, owo istnienie az 10-ciu anty-totaliztycznych blogow 

demonstruje jak poteznymi silami przesladowczymi UFOnauci dysponuja na Ziemi, ze bez trudu 
potrafia zorganizowac az tak zmasowany atak na totalizm i na moja osobe. Wszakze nawet 
najwiekszych partii politycznych w Polsce narazie nie stac aby prowadzily jakas kampanie az na 

10 blogach naraz. I pomyslec ze duza proporcja ludzi ciagle nie wierzy że "diably" czyli 
"UFOnauci" naprawdę istnieja i ze od samego poczatka czasow skrycie okupuja oni Ziemie (a 

obecnie niemal otwarcie wyniszczaja oni ludzkosc i zwalczaja totalizm). Dobrzy ludziska, 
najwyzszy juz czas aby wreszcie zbudzic sie z dotychczasowego marazmu i zaczac walczyc z 
tym kosmicznym robactwem ktore spija ludzka krew od zarania dziejow. Na Boga, przez jak 

dlugo mozna byc az tak slepym. 
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#67. Totalizm przywraca nam szczescie zrabowane przez UFOnautow oraz przez niemoralne 
zycie 
 

Motto: "Receptura na szczescie jest ogromnie prosta: praktykuj totalizm" 
 
A jednak, na przekor wszystkiego, ciagle jestem szczesliwy. Jesli ktos zagladnie do internetu, 

jestem jednym z najbardziej przesladowanych, obrzucanych wyzwiskami, wykpiwanych, 
opluwanych, przeklinanych, niszczonych, przesladowanych, polowanych, wabionych w pulapki, 
itp., ludzi w Polsce. Gdyby zas byl w stanie przesledzic co nocami ze mna sie dzieje, odkrylby 

tez ze jestem jednym z najczesciej uprowadzanych ludzi naszej planety (zabierany do UFO 
praktycznie kazdej nocy i to czasami nawet wiecej niz jeden raz), nie wspominajac juz ze jestem 

tez jednym z najbardziej okrutnie traktowanych we wnetrzu wehikulow UFO (po szczegoly patrz 
punkt #5 (A) na stronie "landslips_pl.htm"). A mimo to wszystko ciagle jestem szczesliwy. 
Kazdego ranka kiedy sie budze, jestem szczesliwy ze dane jest mi doswiadczyc nastepnego dnia 

swego zycia. Kazde sniadanie i posilek jakie zjadam, czyni mnie szczesliwym, ze ponownie 
moglem poznac smak takich wspanialosci. Kazda praca jaka potem ochotniczo wykonuje, czyni 
mnie szczesliwym ze mam szanse aby uczynic uzytek ze swojej wiedzy i umiejetnosci oraz 

ponownie uczynic cos dobrego dla dobra innych ludzi. Kazdy spacer na jaki wychodze pozwala 
mi odczuwac szczescie wdychania odzywczego tlenu naszej atmosfery, ogladania wspanialych 
widokow jakie mnie otaczaja, oraz wysylania usmiechow do innych ludzi ktorzy mnie mijaja. 

Kazdy wieczor spedzony z moja zona i naszym kotem dostarcza mi cichego szczescia dawania i 
brania, oraz codziennego obcowania z tak wspanialymi istototami jakich Bog dal mi do 
towarzystwa. Czyz moze istniec cokolwiek jeszcze bardziej szczesliwego niz to co jest mi juz 

dane? Wszakze nawet gdybym mial palac zamiast mojego wynajmowanego ciasnego 
mieszkanka, ciagle nie uczynilby mnie on szczesliwszym - nawet chociaz prawdopodobnie bylby 
nieco wygodniejszy. Szczescie wyplywa wszakze z naszej duszy, a nie z dobr materialnych 

jakimi sie otaczamy. Nawet tez gdybym zamiast swego19-letniego Forda mial nowiutkiego Rols-
Royca, tez nie uczyniloby mnie to szczesliwszym - chociaz zapewne mniej czasu musialbym 

tracic na zajezdzanie do zakladow naprawczych. Wszakze szczesliwym czyni nas proces 
nieustannego przyblizania sie do celow jakie sobie postawilismy, a nie wehikul ktory nas tam 
dowozi. Nawet tez gdybym zamiast koniecznosci zycia z oszczednosci mial juz jakies zrodlo 

dochodu, np. prace zarobkowa albo chociaz zasilek dla bezrobotnych, tez nie uczyniloby mnie to 
szczesliwszym. Wszakze szczesliwym czyni nas poczucie naszej wlasnej przydatnosci dla 
spoleczenstwa, faktyczne rozmiary ktorej sa wymierzane przez nasze sumienie, a nie sposob w 

jaki owo spoleczenstwo odplaca nam sie za to co dla niego czynimy. Ponadto nawet gdyby 
wyniki badan jakie prowadze natychmiast zostaly przez wszystkich uznane i docenione, zas 
wogole nie istnieli owi "opluwacze" ktorzy bez przerwy trwonia swoja sline aby obrzydzic innym 

zapoznanie sie z moimi wynikami, tez nie uczyniloby mnie to szczesliwszym. Wszakze szczescie 
wynika z faktu ze w zyciu sie czyni to co jest sluszne i moralne, a nie z tego ilu przeciwnikow 
stara sie nas powstrzymac przed dokonywaniem tego co nasze sumienie uznaje za wlasciwe. 

Reasumujac, ja czuje sie szczesliwym, poniewaz postepuje moralnie - dokladnie tak jak totalizm 
mi to nakazuje, oraz poniewaz energia moralna ktora dzieki temu w sobie gromadze pozwala 
mojemu szczesciu rozswietlac moje zycie od wewnatrz, tak jak energia elektrycznosci czyni to z 

zarowka. Moje codzienne szczescie wyplywa wiec u mnie na wierzch od srodka, a nie spada na 
mnie od zewnatrz. 
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A w dzisiejszych czasach szczescie to dobro coraz trudniejsze do zdobycia. Nawet twardoglowi 

naukowcy ktorzy bez chwili zastanowienia odrzucaja mozliwosc ze nasza planeta jest skrycie 
okupowana przez moralnie upadlych UFOnautow, pomalu zaczynaja przyznawac ze w miare 
postepu czasu jako cywilizacja stajemy sie coraz mniej szczesliwi. Ludzie w dzisiejszych czasach 

smieja sie juz az kilka razy rzadziej niz to czynili zaledwie 30 lat temu. Coraz trudniej tez znalezc 
dzisiaj kogos kto mimo wszystko jest szczesliwy. Nasza cala cywilizacja pomalu przeksztalca sie 
w cywilizacje ponurych zgorzknialcow, takich dokladnie jakimi sa okupujacy nas UFOnauci. Na 

zachodzie otwierane sa juz nawet szkoly, ktore ucza ludzi jak byc "szczesliwym". (Niestety, 
szkoly te nie maja pojecia o energii moralnej ani o totalizmie, efekty ich nauk sa wiec okropnie 
naciagane i powierzchowne. Przykladowo, ucza one jak wydawac ze siebie dzwieki podobne do 

smiechu, ktore jednak wcale nie sa radosnym smiechem - slyszalem i ogladalem ten smiech w 
telewizji.) Na palcach tez jednej reki mozna juz policzyc kraje na swiecie, na ulicach ktorych 
ciagle mozna spotkac wieczorami ludzi rozesmianych i szczesliwych, tak jak na poczatku lat 

1970-tych bylo to powszechna praktyka niemal na calym swiecie. Co wiec stalo sie ze 
szczesciem. Ano ludzie oduczyli sie jak na nie zapracowywac. Wszakze aby byc szczesliwym, 

trzeba postepowac moralnie. (Nie mozna byc szczesliwym postepujac niemoralnie.) Tymczasem 
okupujacy nas UFOnauci poglebiaja na ziemi ponure panowanie ich filozofii zbojow i 
mordercow, zapedzajac ludzkosc coraz glebiej w bagno niemoralnego postepowania. Jakze zas 

byc szczesliwym w owym bagnie niemoralnosci.  
 
Dlaczego ja jestem szczesliwy. Ano, jest ku temu az caly szereg powodow. Wszystkie one 

jednak wynikaja z faktu ze praktykuje totalizm. Wszakze dzieki totalizmowi ja zyje moralnie. 
Kazdego dnia klade sie wiec do lozka z czystym sumieniem. Nic zlego nikomu nie uczynilem, nie 
mam wiec powodu aby czegokolwiek sie bac. Jesli wiec w nocy celowo nie zbudza mnie 

UFOnauci, wowczas spie spokojnie az do rana. Dzieki tez praktykowaniu totalizmu moj poziom 
energii moralnej bez przerwy utrzymuje sie na relatywnie wysokim poziomie. Jak zas wyjasnia 
to podrozdzial I5.5 z tomu 5 monografii [1/4], wysoki poziom energii moralnej jest kluczem do 

szczesliwosci i do dobrego samopoczucia. Praktykowanie totalizmu stworzylo mi takze istotny 
cel w zyciu. Celem tym jest dolozenie mojego osobistego wkladu w wyrzucenie UFOnautow z 
Ziemi, oraz w uwolnienie ludzkosci od skrytej okupacji przez UFO ktora trwa juz przez dziesiatki 

tysiecy lat. Cel zas to ogromnie szczytny. Majac go przed soba nie czuje ze moje zycie jest 
"rozmieniane na drobne" i sprowadza sie jedynie do napychania zoladka i uzyzniania gleby. Bez 

zazenowania moge tez kazdego ranka spogladac w lusterko podczas golenia - twarz ktora widze 
nie jest bowiem ani twarza tchoza, ani tez twarza snobka ktory mysli wylacznie o wlasnej 
skorze. Na dodatek do tego wszystkiego totalizm wlacza mnie do glownego nurtu zycia 

spolecznego. Dzieki niemu wcale nie jestem pozostawiony samemu sobie. Na drugim koncu linii 
internetu mam bowiem setki tysiecy ludzi ktorzy mysla i czuja podobnie jak ja. Chociaz tez 
narazie sa oni zbyt zastraszeni aby dzialaniami fizycznymi otwarcie wesprzec to co ja czynie, 

moralnie coraz usilniej wspieraja oni moje wysilki. Na dodatek do nich mam tez poparcie Boga 
dla tego co czynie. Jego zas obecnosc i poparcie daje sie odczuc i to ogromnie wyraznie! 
 

Jesli totalizm mnie potrafi uczynic az tak szczesliwym, oraz jesli mnie zasypuje on az tyloma 
swoimi owocami, jest on w stanie uczynic dokladnie to samo dla kazdej  innej osoby ktora go 
praktykuje. Kazdy z czytelnikow, ktory zacznie praktykowac totalizm, nagle dozna olsnienia - 

jakze wspaniale filozofia ta poprawia nasze szczescie i samopoczucie. A praktykowanie totalizmu 
jest przeciez takie proste. Wszakze jedyne co totalizm od nas wymaga to abysmy w zyciu starali 
sie NIE czynic niczego co w swietle definicji totalizmu jest dzialaniem niemoralnym. Totalizm zas 

jednoznacznie definiuje co jest takim dzialaniem niemoralnym. Zgodnie z nim, "niemoralne jest 
wszystko co spycha w dol pola moralnego kogokolwiek z dotykanych tym ludzi" (a tym samym 
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co odbiera energie moralna komukolwiek z dotykanych tym ludzi). Faktycznie tez, zgodnie z 
totalizmem, kazde dzialanie jakie zamierzamy dokonac, jestesmy w stanie zrealizowac albo w 

moralny, albo tez w niemoralny sposob. Dlatego tez az tak istotne jest nieustanne sprawdzanie, 
czy to co zamierzamy uczynic w dany sposob zgodnie z totalizmem jest moralne czy tez 
niemoralne (jesli zas niemoralne - wowczas jak powinnismy to uczynic, lub co powinnismy 

uczynic w zamian tego, aby przeksztalcilo sie to w czyn moralny). Jak praktycznie tego 
dokonywac wyjasnione jest to w tomie 6 monografii [1/4]. W tym miejscu wystarczy jedynie 
podpowiedziec, ze jesli nawyklismy do wysluchiwania tego co nam podszeptuje sumienie, 

wowczas niemal wszystko co czynimy jest moralne, bowiem sumienie zawsze nam podszeptuje 
jak powinnismy dzialac moralnie. 
 

Gdybysmy chcieli dowiedziec sie czegos konstruktywnego na temat malzenstwa, z cala 
pewnoscia nie poszlibysmy po rade do kogos kto nigdy malzenstwa nie zaznal, ani do tego czyje 
malzenstwo okazalo sie katastrofa. Za doradce wybralibysmy wiec kogos o kim by nam bylo 

wiadomo ze zyje w szczesliwym malzenstwie. W podobny sposob, jesli chcemy dowiedziec sie 
cos na temat totalizmu, nie powinnismy zaczytywac sie w stronach internetowych UFOnautow, 

ktorzy nigdy totalizmu nie zaznali, stad bez przerwy krytykuja, obrzydzaja i opluwaja ta moralna 
filozofie. Wszakze UFOnauci zyja w bandyckim spoleczenstwie ktore jest juz tak wypaczone 
przez zlo, ze nie ma zadnych szans na uprawianie totalizmu. UFOnauci nie sa wiec kompetentni 

aby wogole wypowiadac sie na temat totalizmu. Jakze bowiem kosmiczny bandyta moze byc 
autorytetem w sprawach dobra plynacego z zycia w zgodzie z prawami moralnymi? Jedyne co 
bez przerwy przemycaja oni ze soba na nasza planete, to ich ponura, nieszczesliwa, pozbawiona 

energii moralnej, calkowicie wypaczona filozofia oraz egzystencja bandy krpiopijnych zwierzat 
udajacych cywilizowane istoty myslace. 
 

Zmieniajac teraz temat, to czy czytelnik wie, ze amerykanski drapacz chmur zwany "Empire 
State Building" z Nowego Jorku byl raz storpedowany przez potezny bombowiec B-25. Co 
jednak najciekawsze, zginelo wowczas wprawdzie az 11 ludzi, jednak pozatym nic 

tragiczniejszego sie nie stalo. Drapacz chmur wcale tez sie wowczas nie zawalil. A ow 
bombowiec B-25 nie byl ani znacznie mniejszy od samolotow ktore storpedowany WTC, ani tez 
nie przewozil w sobie znacznie mniej paliwa. Jego uderzenie bylo tez az tak potezne, ze jeden z 

silnikow bombowca B-25 przebil sie przez betonowy komin windy,  obcial wszystkie stalowe liny 
jakie w kominie tym sie znajdowaly, wylecial przez okno po drugiej stronie drapacza chmur, 

oraz upadl na dach nastepnego budynku ponizej. Fakt wiec, ze kiedys drapacz chmur byl juz az 
tak poteznie storpedowany i nic mu sie nie stalo, zas w dniu 11 wrzesnia 2001 roku podobne 
storpedowanie zakonczylo sie az tak tragicznie, ponownie ma szczegolna wartosc dowodowa. 

Mianowicie dowodzi ono, ze drapacze chmur WTC z Nowego Jorku wcale nie byly zawalone w 
skutek uderzenia samolotow, a zostaly skrycie odparowane przez UFO pod podszywka ze 
zawalily je owe samoloty. Wiecej informacji na temat prawdopodobnie przypadkowego 

storpedowania nowojorskiego "Empire State Building" przez bombowiec  B-25 opisalem w 
punkcie #4 (pozycja 19) najnowszej aktualizacji strony internetowej "wtc_pl.htm". Owa 
najnowsza aktualizacja strony "wtc_pl.htm" nosi date 2 maja 2006, lub pozniejsza. Zapraszam 

do jej przegladniecia. Udostepniona jest ona pod adresami:  
http://energia.sl.pl/wtc_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm 

http://God.20m.com/wtc_pl.htm 
http://a.1asphost.com/Tapanui/wtc_pl.htm 
http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/wtc_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm 
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http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wtc_pl.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Ktorys z czytelnikow dopomina sie o powtorzenie mojego formalnego pozwolenia na 
reprodukowanie na NIE moich stronach internetowych (w tym w Wikipedii) zdjec, rysunkow, a 
takze logo totalizmu, dla ktorych ja jestem posiadaczem praw copyright. Ponizej powtarzam 

wiec owo pozwolenie. Ja, Dr Jan Pajak, niniejszym wyrazam zgode na reprodukowanie w 
internecie ilustracji dla ktorych ja jestem posiadaczem praw copyright, w szczegolnosci zas 
wykonanych przeze mnie zdjec i rysunkow jakie opublikowalem na swoich stronach 

internetowych i w swoich monografiach, a takze logo totalizmu. Warunkami jakie przy tym 
nakladam na owo reprodukowanie moich ilustracji jest, ze (1) ilustracje te beda reprodukowane 

bez zadnych zmian, edycji, alteracji, poszerzen, obciec, itp. (np. w celu przetransformowania ich 
w karykatury), (2) ze reprodukowanie owo nie bedzie dokonywane w celach zarobkowych (tj. 
dla zreprodukowania moich ilustracji w celach zarobkowych wymagane jest odrebne pozwolenie 

otrzymane z gory na pismie), (3) ze reprodukujacy nie bedzie nimi podpieral tekstow 
internetowych ktore są niemoralne lub w swietle obowiazujacego prawa sa nielegalne, 
zawieraja uwlaszczajaca komus tresc, upowszechniaja nienawisc, zaklocaja porzadek publiczny, 

prezentuja w zlym swietle utarte wartosci ludzkie i moralne lub instytucje ktore je 
upowszechniaja, atakuja lub wyszydzaja totalizm, moja osobe, badnia jakie prowadze, itp., itd., 
a takze (4) ze reprodukujacy podkresli gdzies na stronie zawierajacej takie zreprodukowane 

moje ilustracje, ze zreprodukowal je ze stron czy z publikacji dra inz. Jan Pajaka (jesli zechce, 
moze tez dodac ze za moja zgoda). Podpisal dr inz. Jan Pajak. Wellington, Nowa Zelandia, 12 
maja 2006 roku. 
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WPIS numer #66 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/5/6 
Tekst rozwijany w: healing_pl.htm 
 

#66. Po czynach ich poznacie - jesli sprawdzicie jak ich czyny biegna wzgledem pola moralnego 
 
Motto: "Kiedy nadchodzi czas refleksji, nigdy nie zalujemy moralnie wlasciwych czynow ktore 

zrealizowalismy, a jedynie zalujemy tych czynow ktorych nie podjelismy chociaz dana nam byla 
szansa aby je zrealizowac." 
 

Kiedys sprawa wygladala bardzo prosto. Jesli ktos kogos nie lubil to mu zwyczajnie rozwalal 
glowe maczuga. Ani wiec owczesni sedziowie, ani dawne religie, nie mialy problemow ze 
zdefiniowaniem co przy takich metodach dzialania jest moralne a co niemoralne, za co wiec 

powinno sie karac a za co nagradzac. W miare jednak postepu czasu nasze zycie staje sie coraz 
bardziej skomplikowane. Coraz tez czesciej odkrywamy dzisiaj, ze ludziom daje sie mordowac 

innych na caly szereg bardziej ilusywnych sposobow, co do ktorych ani podstarzale religie, ani 
nawet dzisiejsze prawo, nie sa juz w stanie jasno nam okreslic czy sposoby te sa niemoralne i 
czy nalezy je karac. Jako przyklad rozwazmy przypadki mordowania ludzi po angielsku 

nazywane "negligence" ("niedbalstwo"). Np. lekarz podczas studiow byl zbyt leniwy aby poznac 
jakis drobny szczegol na temat lekarstwa ktore potem serwuje, w wyniku tego zas jego pacjent 
potem umiera. Albo laborant ma kaca po niedzielnej pijatyce kiedy dokonuje testu i zle okresla 

wyniki z powodu czego jest potem zbyt pozno aby danego pacjenta uratowac. Czy dzisiejsze 
sady albo podstarzale juz religie uwazaja za winnych i niemoralnych tych ktorzy maja okazje i 
powinni cos uczynic, jednak uczynienia tego zaniedbali. Wszakze filozofia totalizmu stwierdza, 

ze sa oni tak samo winni jak ci co zabijali z premedytacja. Nasze sady dopiero obecnie 
zaczynaja w niektorych szczegolnych i wysoce ewidentnych przypadkach zgadzac sie z 
totalizmem. Jednak podstarzale religie ciagle nie maja w owej sprawie zadnego zdania. 

Nowoczesne czasy wprowadzily tez w zycie jeszcze jeden sposob stawania sie niemoralnym i 
przyjmowania winy np. za zamordowanie kogos. Totalizm opisuje to jako nieświadome 
spychanie w dol pola moralnego. Natomiast ani dzisiejsze sady i prawo, ani podstarzale religie 

ciagle jeszcze nie uznaly tego sposobu szkodzenia za karalny albo za niemoralny. Jego 
klasycznym przykladem sa niektore dzisiejsze matki, ktore w bezmyslnej milosci do swoich 

pociech karmia je czekoladami i innymi lakociami, az te nabywaja sie cukrzycy, alergii, braku 
odpornosci, itp. - ktore to syndromy zabijaja z kolei te pociechy ciagle w mlodym wieku. 
Zgodnie z totalizmem, matki owe dzialaja niemoralnie i sa tak samo winne jakby wlasnorecznie 

zabily swoje pociechy. Tyle ze zlo ktore one wyrzadzaja jest zakamuflowane pod zaslona 
rzekomego "dobra" i "milosci". Niestety, ani dzisiejsze sady, ani podstarzale religie nie wiedza 
jeszcze jak identyfikowac takie zlo zakamuflowane jako "dobro". Wszakze ciagle nie uzywaja 

one tych samych identyfikatorow dobra i zla ktore uzywa totalizm, np. nie uzywaja pola 
moralnego czy poziomu energii moralnej. Bez zas ich uzycia narazie nie sa w stanie 
zidentyfikowac i zdemaskowac niemoralnosci oraz szkodliwosci postepowania w ktorym zlo 

zostalo zakamuflowane jako dobro.  
 
Nie ulega watpliwosci, ze dla naszej dzisiejszej cywilizacji ludzkiej jest ogromnie istotne abysmy 

wszyscy nauczyli sie jak odrozniac takie "zakamuflowane zlo" od faktycznego dobra, czyli 
"zakamuflowana niemoralnosc" od faktycznej moralnosci. Wszakze jesli opanujemy sztuke tego 
odrozniania, nie bedzie watpliwosci w naszych sadach czy ktos jest winnym czy tez niewinnym. 

Nie bedzie problemu z rodzicami ze w odruchu bezmyslnej milosci pomalu morduja oni wlasne 
dziecko. Nie bedzie tez problemu z akumulowaniem karmy za takie czyny. Wszakze karma ta 
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wraca potem do tego co ja zgromadzil aby mu (jej) wymierzyc absolutna sprawiedliwosc. 
Dlatego jest istotne abysmy zaczeli baczniej przygladac sie czynom i slowom naszych bliznich. 

Jednoczesnie zas musimy zaczac zwracac uwage NIE na to co owe slowa lub czyny stwierdzaja 
same w sobie, a jak te czyny i slowa przebiegaja w polu moralnym w ktorym zostaly 
umiejscowione. Znaczy, czy biegna one pod gore owego pola moralnego (a stad zgodnie z 

totalizmem - sa one moralne), czy tez w dol owego pola (a stad zgodnie z totalizmem - sa one 
niemoralne). Wszakze kazde dzialanie, nawet z pozoru najbardziej szlachetne, przy okreslonych 
przebiegach pola moralnego moze biec w dol owego pola. Jako takie bedzie zas niemoralne. Nie 

ma przy tym znaczenia co wowczas sklada sie na owo dzialanie. Jako przyklad rozwaz kogos 
krzykliwie wyrazajacego swoja milosc i posluszenstwo. W wiekszosci przypadkow taki wyraz 
milosci i posluszenstwa bieglby pod gore pola moralnego, a stad bylby moralny. Jesli jednak 

ktos wyrazi to np. podczas publicznego przemowienia idola ktoremu owa milosc i posluszenstwo 
stara sie okazac, wowczas na przekor ze bedzie to faktyczna milosc i faktyczna wola 
posluszenstwa, ciagle ich publiczne wykrzykiwanie bedzie bieglo w dol pola moralnego. 

Podobnie cytowanie Biblii - mozna go dokonywac w sposob ktory wyraznie biegnie w dol pola 
moralnego (czego mielismy przyklady na tym blogu). Kluczem wiec jaki totalizm oddaje nam do 

reki dla odrozniania prawdziwej moralnosci i prawdziwego dobra od niemoralnosci 
zakamuflowanej jako moralnosc i zla zakamuflowanego jako dobro, jest przebieg czyich czynow 
w stosunku do pola moralnego w jakim czyny te sa umiejscowione. Musimy zaczac uczyc sie 

dostrzegac ow przebieg, zas za jego posrednictwem prawidlowo wnioskowac czy cos jest 
moralne czy tez niemoralne (tj. dobre czy zle).  
 

W tym miejscu musze podkreslic, ze niniejsza strona internetowa jest doskonalym poligonem na 
jakim swoje umiejetnosci odrozniania prawdziwej moralnosci i prawdziwego dobra od 
niemoralnosci zakamuflowanej jako moralnosc i zla zakamuflowanego jako dobro, mozna sobie 

potrenowac praktycznie na codzien. Wszakze na niniejszej stronie wypowiadaja sie cale hordy 
UFOnautow (co w absolutnym sensie jest sytuacja korzystna dla obu stron, bowiem mamy w 
koncu zaczatek platformy za posrednictwem ktorej obie strony moga sprobowac poprowadzenia 

jakiegos dialogu). UFOnauci zas sa mistrzami wlasnie w czynieniu niemoralnosci 
zakamuflowanej jako moralnosc, oraz czynieniu zla zakamuflowanego jako dobro. Ja posadzam, 
ze ich zdeprawowana az do kosci cywilizacja faktycznie to juz zupelnie nie zna prawdziwego 

dobra ani prawdziwej moralnosci. Od dziecka wiec UFOnauci ucza sie wylacznie uzywac zla 
kamuflowanego jako dobro, oraz niemoralnosci kamuflowanej jako moralnosc. Tak tez tymi 

naukami z czasem przesiakaja, ze w starszym wieku nie sa juz sami w stanie uczynic 
prawdziwego dobra albo postepowac naprawde moralnie. Jesli wiec nauczymy sie jak odrozniac 
ich zakamuflowana niemoralnosc i zakamuflowane zlo od prawdziwej moralnosci i prawdziwego 

dobra, wowczas umiejetnosc owa bedziemy mogli przeniesc do czynow ludzkich z otaczajacego 
nas codziennego zycia.  
 

Niestety, wprowadzenie do powszechnego uzycia uzywanych przez totalizm identyfikatorow 
niemoralnego i moralnego postepowania, w formie np. pola moralnego czy energii moralnej, 
jest celowo blokowane przez owych UFOnautow. Wszakze jesli ludzie naucza sie jak precyzyjnie 

odrozniac zlo od dobra (niemoralnosc od moralnosci), wowczas nie beda mieli zadnej trudnosci 
z odroznianiem skrytego zla wyrzadzanego ludzkosci przez UFOnautow, od faktycznego dobra.  
 

Faktycznych totaliztow daje sie odroznic od "przecietniakow" i od UFOnautow wlasnie po tym, 
ze zawsze staraja sie oni dokonywac czynow prawdziwie moralnych, oraz wyrzadzac faktyczne 
dobro. Z biegiem wiec czasu w ich nature zabudowywany jest przez nich mechanizm ktory 

analizuje kazde dzialanie ktore maja zamiar podjac wlasnie z punktu widzenia jak dzialanie to 
przebiega wzgledem pola moralnego, a tym samym czy jest ono naprawde moralne i naprawde 
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dobre. Stad podobnie jak UFOnautow, faktycznych totaliztow takze daje sie poznawac po 
czynach. Co jest najciekawsze, poprzez przeanalizowanie samych czynow wedlug dawnych 

kryteriow, niewiele daje sie powiedziec w swietle totalizmu na temat czy sa one moralne czy tez 
niemoralne. Wszakze czyny, ktore przez religie i prawo okreslone bylyby jako religijne grzechy 
lub jako przestepstwa, przy niektorych przebiegach pola moralnego w swietle totalizmu sa 

moralne. Ich rzykladem moze byc "zabicie napastnika w obronie wlasnej" w sytuacjach kiedy 
zostalismy zaatakowani i istnieja juz tylko dwa wyjscia, mianowicie umrzec musi "ty lub ja". 
Zarowno dzisiejsze prawo wielu krajow, jak i religie, w wielu przypadkach okreslalyby takie 

dzialanie jako przestepstwo lub grzech (np. prawdziwy chrzescijanin powinien raczej dac sie 
zabic napastnikowi, zgodnie z zasada "podstaw drugi policzek", niz samemu zabic atakujacego 
go morderce). Tymczasem totaliztyczne analizy opisane w podrozdzialach JC8 oraz JC11.1 z 

tomu 7 monografii [1/4], ujawniaja jednoznacznie ze w swietle dzialnia praw moralnych i pola 
moralnego zabicie w obronie wlasnej wykazuje obecnosc wszelkich cech totaliztycznego 
dobrego uczynku (aczkolwiek jest przesladowane przez dzisiejsze ludzkie prawo bazujace na 

filozofii pasozytnictwa celowo upowszechnianej wsrod ludzi przez UFOnautow). Podobnie byloby 
np. z czynem zamkniecia lub zasabotazowania pasozytniczej strony internetowej w ktorej 

UFOnauci atakuja totalizm, moralnosc, prawde, postep wiedzy, itp. Spowodowanie zamkniecia 
takiej strony wg. analiz totalizmu faktycznie jest totaliztycznym dobrym uczynnkiem, bez 
wzgledu na to jak zamkniecia owego by sie nie dokonalo. Wszakze m.in. zapobiega ono 

szerzeniu zla przez owa strone. Jednak dla odroznienia od powyzszego, np. bierne patrzenie w 
tlumie gapiow jak ofiara wypadku drogowego wykrwawia sie na smierc, zgodnie z totalizmem 
jest sprzecznym z prawami moralnymi wstrzymaniem sie od czynu w sytuacji kiedy nasz czyn 

byl wymagany. Jest to wiec podobnie niemoralne postepowanie jak wlasnoreczne dobicie owej 
ofiary. 
 

Reasumujac powyzsze, zarowno UFOnautow, jak i totaliztow, na obecnym poziomie naszej 
wiedzy poznac mozemy klarownie po czynach - ale tylko jesli czyny te odniesiemy do przebiegu 
pola moralnego w ktorym zostaly one umiejscowione. Analiza zas samych owych czynow, bez 

zwrocenia uwagi jak one biegna wzgledem otaczajacego je pola moralnego, prowadzi do 
zupelnie blednych wnioskow oraz do paradoksow ktore widzimy dzisiaj naokolo siebie jak 
ekslowane sa one przez dzisiejsze sady, a takze przez podstarzale juz zasady osadzania w 

swietle istniejacych religii. 
 

Zmieniajac teraz temat, to w koncu udalo mi sie sfotografowac korzenie zyciodajnej tapioki. 
Korzenie te mozna wiec juz obecnie zobaczyc na najnowszej aktualizacji strony "healing_pl.htm" 
poswieconej ludowym medykamentom i metodom i samo-leczenia sie. Owa najnowsza 

aktualizacja strony "healing_pl.htm" nosi date 2 maja 2006, lub pozniejsza. Zapraszam do jej 
przegladniecia. Udostepniona jest ona pod adresami:  
http://antichrist.bz.tc/healing_pl.htm 

http://energia.sl.pl/healing_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/healing_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/healing_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/healing_pl.htm 
http://God.20m.com/healing_pl.htm 
http://1970.netfirms.com/healing_pl.htm 

http://jan-pajak.com/healing_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/healing_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/healing_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/healing_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/healing_pl.htm 
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http://www.anzwers.org/free/wroclaw/healing_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/healing_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Czytelnicy komentarzy pod poprzednim blogiem numer #65 zapewne odnotowali juz 
zawarty tam jaskrawy przyklad jak przebieg pola moralnego pozwala relatywnie latwo 

identyfikowac "zlo zakamuflowane jako dobro" - na przekor ze zlo to faktycznie moze niezle 
imitowac dobro. Pod datami 2006/05/02 13:38:55 oraz 2006/05/02 13:57:22 wpisu dokonalo 
tam indywiduum uzywajace pseudonimu "jan-pajak" ktore podszywa sie pod mnie chociaz 

wcale nie jest mna. Juz sam fakt podszywania sie pod kogos biegnie w dol pola moralnego. 
Wszakze podszywajacy sie chce wykorzystac do wlasnych celow autorytet i dorobek jakie 
zostaly zakumulowane przez kogos innego. Ponadto uzywanie moich slow i mojego stylu pisania 

przez podszywajacego sie jest rowniez staczaniem sie w dol pola moralnego. Wszakze 
podszywajacy chce osiagnac okreslone cele, jednak nie chce wlozyc wlasnego wysilku 

intelektualnego dla ich wypracowania dla siebie. W koncu sama intencja owego wpisu jest 
psychologicznie bardzo wymowna. Wpis ten nosi bowiem w sobie atrybuty czynu 
rozwydrzonego dziecka ktore wie ze jesli przeskrobie wowczas zostanie ukarane (jak fajnie 

wyrazil to "BartTP" w swoim wpisie pod blogiem numer #65 datowanym 2006/04/28 17:40:05 
"zostanie mu wyczyszczony mózg oraz za kare zrzucony ...") jednak mimo wszystko nie moze 
sie oprzec aby pokazac ze "ciagle jest gora" wiec czyni cos co w jego umysle jest 

przeskrobaniem, jednak za zdecydowane przeskrobanie nie moze byc uznane przez rodzicow. 
Posadzam, ze indywiduum to prawdopodobnie jest tym samym ktore prowadzi anty-
totaliztyczny i wysoce sarkastyczny blog http://janpajak.blox.pl/html . Dotychczas totalizci 

uwazali sie za totaliztow tylko poniewaz czasami pozytywnie wyrazali sie o totalizmie. Jednak w 
swietle praw moralnych, wylacznie mowienie o dobrze, jednak zapominanie aby takze dobro 
wspierac czynem, to ciagle za malo aby naprawde nazywac sie totalizta. Dlatego proponuje aby 

totalizci skonczyli z owa biernoscia i ograniczaniem sie wylacznie do slow, a zaczeli wykazywac 
czynem swoja przynaleznosc do totalizmu. Przykladowo, sprawdzmy czy totalizci sa jednak w 
stanie spowodowac, aby ow sarkastyczny imposter "jan-pajak", a takze inni mu podobni, zostali 

albo zalani powodzia dezaprobaty i bezposrednich wyjasnien co naprawde o nich sie mysli, albo 
tez zupelnie wymazani z internetu. Wszakze wszystko co wstrzymuje panowanie i postep zla 

oraz niemoralnosci, zgodnie z totalizmem jest dobrem i dzialaniem moralnym. Decydujace czasy 
takie jak dzisiaj, naklaniaja do podejmowania decydujacych czynow. 
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#65. Nowe metody UFOnautow - czyli nowy komendant 
 
Czym jest wielopoziomowe wnioskowanie? W uproszeniu moznaby je zdefiniowac jako sposob 

wnioskowania ktory jest absolutnie konieczny w przypadku kiedy ma sie do czynienia z 
UFOnautami i chce sie odkryc co faktycznie lezy poza okreslonymi faktami wywodzacymi sie od 
UFOnautow. Wnioskowanie to zgrubnie polega na wyciaganiu wnioskow dalszego poziomu z 

wnioskow wyciagnietych z jakichs zaobserwowanych faktow. Aby dac tutaj jakis przyklad, ty 
jednopoziomowe wnioskowanie ktore jest typowe dla dzisiejszych oddzialywan z ludzmi 
polagaloby na wyciagnieciu wniosku z jakiego faktu, np. (fakt) ktos czesto cytuje Biblie, 

(wniosek) musi wiec byc to osoba wysoce religijna. (W wielopoziomowym wnioskowaniu 
koncowy wniosek moze być calkiem odwrotny. Jak zreszta udowodnil nam to ilustratywnie 

UFOnauta uzywajacy pseudonimu "Har_Magedon", nawet ow "diabel" lubuje sie w cytowaniu 
Biblii dla osiagniecia swoich szatanskich celow.) Tymczasem wielopoziomowe wnioskowanie 
polega na wyciagnieciu wniosku z wniosku ktory juz byl wnioskiem wyciagnietym z jakiegos 

faktu. Oto przyklad takiego wnioskowania. Fakt rzucajacy sie w oczy ostatnio jest taki, ze 
UFOnauci zgadzaja sie praktycznie na wszystko co im by nie zaproponowac. Przy tym ich zgoda 
przyjmuje forme standardowego stwierdzenia "tak, ale ...", w ktorym w miejscu kropek (...) 

zawsze kryje sie jakies zastrzezenie ktore UFOnauci dodaja do swego przystawania na dana 
propozycje, ktore to zastrzezenie powoduje iz ich "tak" faktycznie w koncowym rozrachunku 
zawsze okazuje sie byc "nie". Ow fakt, w polaczeniu z poprzednia obserwacja, ze dawniej na 

kazda nasza propozycje UFOnauci zdecydowanie odpowiadali "nie", prowadzi do wniosku 
pierwszego poziomu, ze gdzies w poczatkowej czesci obecnego roku UFOnauci drastycznie 
zmienili strategie swojego postepowania wobec totalizmu. Z wszesniejszej strategii 

zdecydowanego "nie", ktora prowadzila ich do nikad, przeszli na obecną strategie "tak, ale...". 
Jednak ten wiosek pierwszego poziomu, daje sie uzyc w dalszym wnioskowaniu. Jesli bowiem 
we wnioskowaniu tym uwzgledni sie system bezwzglednego podanstwa i slepego posluszenstwa 

wobec swoich przelozonych, jaki praktykuja UFOnauci, wowczas prowadzi to do wniosku 
nastepnego poziomu, mianowicie, ze aby u UFOnautow mogla sie az tak drastycznie zmienic 

generalna strategia dzialania (tj. zmienic z "nie" na "tak, ale..."), koniecza jest co najmniej 
zmiana komendanta sil okupacyjnych ktory decyduje o tej strategii. Czyli wnioskiem drugiego 
poziomu jest wniosek, ze sily UFOnautow okupujace Ziemie gdzies po poczatku obecnego roku 

otrzymaly nowego komendanta. (Notabene, kumotrze Komendancie, witam na Ziemi. Mam 
nadzieje ze nasza wspolpraca okaze sie bardziej konstruktywna niz byla wspolpraca totalizmu i 
poprzedniego komendanta. Mam tez nadzieje, ze kumotr komendant pozwoli na utrzymanie 

tego pierwszego niklego kanalu dwustronnej komunikacji pomiedzy UFOnautami i totalizmem, 
jakim to kanalem jest niniejszy blog.) Z kolei wniosek, ze od jakiegos juz czasu mamy nowego 
komendanta okupacyjnych sil UFOnautow ciagle moze byc uzyty jako przeslanka do nastepnego 

poziomu wnioskowania. W tym nastepnym poziomie wnioskowania warto abysmy wykorzystali 
poprzednio zgromadzona informacje, mianowicie ze dwa lata temu, bo mniej wiecej w obecnym 
czasie 2004 roku, takze obserwowalismy podobnie dratyczna zmiane strategii i metod dzialania 

UFOnautow. To zas prowadzi do wniosku trzeciego poziomu, mianowicie ze najwyrazniej 
kadencja komendanta sil UFOnautow okupujacych Ziemie wynosi 2 ziemskie lata. Obecny 
komendant bedzie wiec rzadzil Ziemia do roku 2008, potem zas zjawi sie nastepny komendant, 

itp.  
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Oczywiscie, z punktu widzenia nas ludzi, nowa strategia "tak, ale..." nowego komendanta 
UFOnautow jest jak najmilej widziana. Wszakze nie odcina sie ona z miejsca od jakichkolwiek 

rozmow czy dialogu, tak jak to czynila strategia "nie" poprzedniego komendanta. Tam zas gdzie 
jest jakas nadzieja na dialog, jest tez nadzieja na znalezienie rozwiazania na ktorym 
skorzystalyby obie strony. Wszakze my doskonale wiemy, ze wylacznie walka nigdy nie 

rozwiazuje problemow,a jedynie je zaognia. Na calkowitym wyniszczeniu ludzkosci nikt zas by 
nie skorzystal - ludzi by juz nie bylo, nie nalezeliby wiec do zwycieskiej grupy, UFOnauci zas 
straciliby swoich krewniakow, ktorych wprawdze traktowali bardzo zle i uwazali za podrzedny 

gatunek, jednak ciagle mieli ich za swoich krewniakow i jedyna "krew z wlasnej krwi". Niestety, 
nowa strategia zawsze jest tyle warta, ile wart jest entuzjazm i madrosc tych ktorzy ja realizuja. 
Przygladnijmy sie wiec teraz entuzjazmowi w jej wdrazaniu u tych UFOnautow, ktorzy 

systematycznie wystepuja na niniejszym blogu, zas o ktorych z cala pewnoscia wiemy, ze sa 
UFOnautami.  
 

UFOnauci BarrrttTPP oraz Robin ("ruchoporu") definitywnie realizuja ta strategie dokladnie tak 
jak zostala zaprojektowana, tj. obiecuja duzo, jednak obkladaja to najrozniejszymi warunkami, 

tak aby potem moc nic z tego nie wykonac dokladnie tak jak to jest w zwyczaju UFOnautow. Na 
dodatek chca przy okazji tego wymigania sie od dotrzymania czegokolwiek upiec kilka swoich 
wlasnych pieczeni, przykladowo Robin (ruchoporu) w swoim wpisie pod blogiem #64 

datowanym 2006/04/24 08:46:26 juz z gory chce sie upewnic, czy jesli NIE spowoduja deszczu 
zywych rybek na Wszewilkach, to czy mozemy mu zagwarantowac ze zaczniemy go uwazac za 
człowieka a nie za UFOnaute. (Moja odpowiedz Robin na to zapytanie jest taka, ze bez wzgledu 

na to co uczynisz oraz co sie stanie, faktow nie da sie zmienic, zas faktem jest, ze NIE jestes 
czlowiekiem, chociaz gotow jestem sie zalozyc ze wygladasz jak czlowiek.) Z kolei UFOnauta 
podpisujacy sie "Har_Magedon" w nowej strategii wyglada calkowicie zagubiony. Usiluje dzialac 

"tak, ale ..." - na poczatku czynil to nawet z duzym powodzeniem. Jednak ostatnio jego 
prawdziwa szatanska natura wziela nad nim gore i zaczyna nawracac go na stare metody 
dzialania zgodne ze strategia "zdecydowanego nie". Przykladowo ostatnio, UFOnauta 

"Har_Magedon" stara sie z gory upewnic, ze na wypadek gdyby UFOnauci nie spowodowali 
deszczu zywych rybek, jednak deszcz ow mimo wszystko spadl za sprawa samego Boga, to aby 
w takim przypadku rozczarowanie UFOnautow obrocilo sie przeciwko mnie i aby wszyscy zaczeli 

mnie uwazac za UFOnaute, bowiem zgodnie z twierdzeniami owego "Har_Magedon" to ja 
spowodowalbym wowczas ten deszcz, zas na Ziemi tylko UFOnauci sa w stanie go wywolac. Co 

chce przez powyzsze przyklady zilustrowac, to ze chociaz sama strategia "tak, ale ..." jest 
doskonala - wszakze zostala zywcem wzieta z totalizmu (totalizm nakazuje wlasnie aby ze 
swojego slownika zupelnie usunac slowo "nie" a zastapic je slowiem "tak, pod warunkiem ze 

..."), niestety UFOnauci ktorzy nawykli sa do zwyklego dla nich oszukiwania i prostolinijnego 
klamania nie bardzo sa w stanie strategie ta poprawnie wdrazac w zycie. Faktycznie tez, stare 
nawyki niektorych UFOnautow, jak np. "Har_Magedon", podczas wykonania tej strategii 

zamienia ja w zalosna parodie samej siebie. 
 
Jakie wiec nauki wynikaja dla nas, mieszkancow Ziemi, z nowej sytuacji ktora wywolala kolejna 

zmiana komendanta sil okupacyjnych UFOnautow. Ano, pierwsza z nich stwierdza, ze chociaz 
komendant oraz jego metody sie zmienily, szeregowe "diably" ktore maja te nowe strategie 
wdrazac w zycie wcale sie nie zmienily. "Diably" owe sa wiec tak samo przesiaknieci nienawiscia 

do ludzi i zalem ze ludzie nie czcza ich dluzej jak bogow a zaczynaja uwazac za to czym 
naprawde sa, tj. za nikczemnych krewniakow ludzkosci ktorzy tylko przynosza wstyd rasie 
ludzkiej swoim szatanskim postepowaniem, oraz od ktorych mamy obowiazek oddzielic sie tak 

szybko jak tylko zdolamy bez wiekszego rozlewu krwi. Druga zas nauka jaka z tego wyplywa, to 
ze nie nalezy sie zwiesc slowem "tak" uzywanym przez tych "diablow" w ich nowej strategii, ani 
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slowami Biblii jakimi w miedzyczasie nauczyli sie oni poslugiwac. Wszakze "diably" zawsze 
pozostana diablami i wykorzystaja kazda sposobnosc jaka im sie zredzi w ich powykrecanych 

lepetynach aby nas spychac w dol i powstrzymywac nasze dazenie do zrzucenia z naszych 
grzbietow ich dotychczasowego zniewalania ludzkosci.  
 

Zmieniajac teraz temat, to w punkcie #8 strony internetowej "wszewilki_2006.htm" o 
organizacji Zlotu we Wszewilkach w dniu 8/7/6, ja stopniowo staram sie udokumentowac "szlaki 
wedrowne" dla zwiedzania Wszewilek i Milicza. Szlaki te beda pozwalaly kazdemu przybylemu 

do Wszewilek na zwiedzenie na wlasna reke najwazniejszych ciekawostek owej wioski i jej 
okolicy. Najnowsza aktualizacja owej strony internetowej o Zlocie, "wszewilki_2006.htm", ktora 
to aktualizacja juz zawiera calkowicie dopracowane dwa z owych szlakow, a ponadto zawiera 

szkice dwoch pozostalych, jest datowana 27/4/06. Zapraszam do jej przegladniecia. 
Udostepniona jest ona pod adresami:  
http://energia.sl.pl/wszewilki_2006.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki_2006.htm 
http://God.20m.com/wszewilki_2006.htm 

http://i.1asphost.com/1964/wszewilki_2006.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_2006.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_2006.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki_2006.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2006.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2006.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2006.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2006.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Wiadomosc do kumotra UFOnauty uzywajacego pseudonimu "Har_Magedon". Nie wiem 
jakie zwyczaje panuja na waszej kumotrzy planecie, jednak tutaj na Ziemi nie jest w zwyczaju 
obrazanie, obrzucanie obelgami i plucie na gospodarza ktory udzielil komus gosciny. Dlatego 

jako taki gospodarz niniejszego bloga, a takze jako totalizta ktory ma obowiazek dbania o 
moralnosc wpisow tutaj sie ukazujacych, niniejszym przypominam komotrowi, ze UFOnautow 

takze tutaj obowiazuje przestrzeganie co najmniej minimum zasad moralnosci i dobrego smaku. 
Tymczasem od jakiegos juz czasu komotr "Har_Magedon" brutalnie lamie te zasady, bluzniac na 
Pismo Swiete i przekłamując jego duch tak aby podpieralo diableskie interesy UFOnautow na 

Ziemi, a ponadto obrazajac i plujac nie tylko na mnie, a także na instytucje kosciola - ktora 
jakiekolwiek niedoskonalosci by jej sie nie przypisywalo, ciagle faktycznie jest jedyna instytucja 
na Ziemi starajaca sie walczyc z UFOnautami (tyle ze walczy z nimi pod nazwa "diably"). Ani ja, 

ani - jak wierze nikt inny wystepujacy na niniejszym blogu nie tylko ze nie podziela uwag 
wpisywanych przez ciebie kumotrze "Har-magedon", ale wrecz odcina sie od tych uwag i nie 
chce z nimi miec nic wspolnego. Stad, mi nie wolno dluzej tolerowac kumotrze UFOnauto 

"Har_Magedon" takiej z kazdym dniem rosnacej eskalacji szatanskiego zachowania. Dlatego 
niniejszym wypraszam cie kumotrze "Har_Magedon" z tego bloga na zawsze. Nie chce wiecej 
widziec na tym blogu ani wpisu podpisywanego pseudonimem "Har_Magedon", ani tez 

jakiejkolwiek innej wypowiedzi w tym samym tonie wprowadzonej pod ktoryms z szeregu 
innych pseudonimow jakie, podobnie do innych UFOnautow, kumotr z prawdziwa lubieznoscia 
uzywa - czesto nawet pisujac sam do siebie. Jesli zas kumotr nie bedzie respektowal tego 

formalnego wyrzucenia go z bloga i ciagle dokona wpisu o w/w charakterze, wowczas dokonam 
co nastepuje (1) wydeletuje wszelkie przeszle wpisy kumotra na poczatek zaczynajac swe 
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deletowania od bloga nr #64 (w przypadku bowiem jesli kumotr bedzie jednak przestrzegal 
niniejszego nakazu wyniesienia sie z bloga, respektowal bede przeszlosc i NIE bede deletowal 

przeszlych wpisow), (2) wydeletuje wpisy jakie kumotr dokona w w/w duchu pod niniejszym 
blogiem lub pod przyszlymi blogami, (3) podejme wszelkie kroki jakie tylko beda wymagane, 
aby kumotr nie mogl dalej juz szerzyc na niniejszym blogu ani na przyszlych moich blogach, tej 

swojej szatanskiej, obrazliwej, oraz bluznierczej propagandy. Jesli tez zajdzie potrzeba podjecia 
powyzszych dzialan prewencyjnych, NIE podejme ich natychmiast w dniu kiedy kumotr dokona 
nastepnego wpisu obrazajacego Biblie, mnie, lub kosciol, a pozostawie wpis kumotra przez kilka 

dni, tak aby inni czytelnicy tego bloga mieli okazje odnotowac dlaczego nagle stalo sie to co w 
takim przypadku sie stanie. 
 

Tak nawiasem mowiac, powyzszy nakaz opuszczenia bloga jest pierwszym wyrzuceniem 
UFOnauty z mojego bloga do dokonania ktorego zostalem zmuszony. Staralem sie bowiem aby 
blog ten byl forum na jakim takze UFOnauci mogli zaprezentowac swoje poglady. Jednak nawet 

moja cierpliwosc i zdolnosc do znoszenia obelg, bluznienia, oraz szatanskosci posiada swoje 
granice.Prawdopodobnie wiec ucierpi na tym jedyny kanal komunikacji ktory mozolnie byl 

budowany pomiedzy totalizmem i UFOnautami. Niemniej rozumiem ze wina za cokolwiek okaze 
sie konieczne, jak zwykle, lezy po stronie UFOnautow - ze pozwolili aby kumotr "Har_Magedon" 
posunal sie az do tak niewybaczalnych zachowan i nie wyperswadowali mu wystarczajaco 

przekonywujaco aby jednak pohamowal swoje bluznienie kiedy kanal ten ciagle dzialal bez 
zadnych ograniczen. 
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WPIS numer #64 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/4/21 
Tekst rozwijany w: wszewilki_2006.htm 
 

#64. Wszewilkowski zlot w dniu 8/7/6 - czyli na rok przed Zjazdem z dnia 7/7/7 
 
Jak sie okazuje, problemy ze Zjazdem "Wszewilki-2007" wcale nie koncza sie na problemach ze 

znalezieniem sal, zakwaterowania, wyzywienia, itp. UFOnauci doskonale wykalkulowali 
podsuwajac totaliztom ten pomysl Zjazdu. Ma on bowiem duza szanse aby okazac sie 
organizacyjna katastrofa totalizmu. Faktycznie tez jego zorganizowanie jest najwiekszym 

wyzwaniem z jakim totalizm zostal skonfrontowany podczas calego swego dotychczasowego 
istnienia. Rzeczywiscie UFOnauta BartTP moze miec racje twierdzac w swojej uwadze z dnia 
2006/04/20 02:20:19 pod blogiem nr #63, cytuje: "Ze swojej strony moge obiecac, ze moja 

sekcja nie bedzie sabotowac przygotowac do zjazdu, a nawet wiecej - z radoscia poprzemy te 
inicjatywe. Jeden warunek - UDOWODNIJCIE, ze jestescie w stanie zorganizowac ten koszmar 

logistyczny, który bedzie kosztowal krocie. I ze pojawi sie minimalnie dwudziestu totaliztów. W 
koncu - nie chcielibysmy na zlocie miec przewagi liczebnej..."  
  

Ostatnio odkrylem bowiem ze zgroza, ze niemal kazdy totalizta z ktorym koresponduje od lat, 
ma wlasne powazne opory przed wzieciem udzialu w Zjezdzie. To zas oznacza, ze faktycznie na 
Pierwszym Zjezdzie Totalizmu obecnych moze byc wiecej UFOnautow i wrogow totalizmu niz 

samych totaliztow. Na domiar zlego, opory poszczegolnych totaliztow sa ogromnie trudne do 
wyeliminowania, bowiem dokladnie przeciwstawne do siebie i do oporow innych totaliztow. 
Przykladowo, wielu totaliztow chce na Zjazd przybyc anonimowo, tak aby nikt nie sprawdzal ich 

tozsamosci, ani nikt ich nie fotografowal czy utrwalal na kamerze wideo. Jednoczesnie jednak 
chcieliby byc bezpieczni na Zjezdzie. Jak zas byc tam bezpiecznym, jesli pod oslona owej 
anonimowosci na Zjazd moze wkrasc sie cala banda sabotazystow naslanych przez UFOnautow. 

Szczerze mowiac to ja sam nie odwaze sie na Zjazd zjawic, jesli nie bede mial pewnosci ze ma 
on dobrze zorganizowana sluzbe bezpieczenstwa, ze sluzba ta bedzie w stanie opanowac kazdy 
incydent wywolany przez ludzi (UFOnautow ja sie nie boje, bo gdyby chcieli mnie otwarcie 

dopasc - nie mieliby z tym zadnych problemow; jedyna wiec moja troska jest utrudnienie im 
dopadniecia mnie w sposob skryty, kiedy to w ich imieniu dzialal bedzie jakis pomylony 

Ziemianin), a takze ze kazdy uczestnik Zjazdu ktory jakos narozrabia, w razie czego moze 
zostac szybko znaleziony i pociagniety do odpowiedzialnosci. Wystarczy wszakze poczytac co 
wypisywane jest w Internecie o totalizmie i o mojej osobie, aby miec pewnosc ze w Polsce 

istnieje wystarczajaca liczba upadlych na glowe ludzi gotowych narozrabiac na Zjezdzie - jesli 
tylko stworzy im sie ku temu okazje. Dlatego ja NIE zaryzykuje pojawienie sie na Zjezdzie jesli 
nie bede mial pewnosci, ze sprawy bezpieczenstwa zostaly dla niego rozwiazane w sposob 

pewny i niezawodny. 
 
Ja osobiscie nieustannie szukam formuly i rozwiazania dla Zjazdu, ktore by zadowolilo jesli nie 

wszystkich, to przynajmniej wiekszosc (to wlasnie dlatego organizacja Zjazdu prezentowana na 
stronie "wszewilki_2007.htm" bez przerwy ulega udoskonaleniom.) Aby wiec dac rowniez 
niektorym szanse na spotkanie sie we Wszewilkach w sposob anonimowy, ogromnie podoba mi 

sie pomysl "Mariusza" (mpkuo@o2.pl), (tj. Chair'a KO Zjazdu), ktory w komentarzu do blogu 
totalizmu nr #63 pod data 2006/04/18 12:34:23 zaapelowal m.in. co nastepuje, cytuje: "<i>... 
proponuje rozwazenie "Planu B" - nieoficjalnego spotkania jeszcze w te wakacje</i> (Mariusz, 

co ja bym uczynil bez Twoich pomyslow). Tak, to wpsnialy pomysl. Moze on rozwiazac wiele 
problemow Zjazdu, a ponadto dopomoc w usunieciu co powazniejszych znakow zapytania w 
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sprawie Zjazdu. Zgodnie wiec z pomyslem Mariusza, niniejszym mam przyjemnosc aby na 
sobote, dnia 8 lipca 2006 roku (czyli w dzien ktorego date daje sie zapisac jako 8/7/6) 

zadeklarowac Zlot we Wszewilkach. Na Zlot ten pragne zaprosic do Wszewilek wszystkich 
zwolennikow totalizmu ktorzy zycza sobie pozostawac w cieniu i zachowac anonimowosc, a 
takze wszystkich przeciwnikow totalizmu ktorzy zycza sobie glosno krzyczec o swojej 

tozsamosci i pogladach, ponadto wszystkich tych co jeszcze nie maja zadnej opinii o totalizmie, 
jak rowniez UFOnautow wysylanych "incognito" na Ziemie aby zwalczac totalizm. Na dodatek 
zapraszam tam takze wszystkich tych ktorym totalizm jest calkowicie obojetny, jednak nie 

mieliby nic przeciwko temu aby na wlasne oczy zobaczyc deszcz zywych rybek spadajacych z 
nieba, albo zobaczyc inne "atrakcje" zapowiadane przez UFOnautow, albo zobaczyc interesujaca 
wies Wszewilki ktorej liczne miejsca warte obejrzenia opisane zostaly na totaliztycznej stronie 

"wszewilki.htm". Prosze przybyc w owym dniu do Wszewilek, na niezobowiazujacy "Zlot we 
Wszewilkach" (ja celowo nie nazywam go "Zlotem totalizmu"). 
 

Aczkolwiek uczestniczenie w owym Zlocie z 8/7/6 bedzie zupelnie anominowe i pozbawione 
jakiegokolwiek sztywnego programu, moze ono stanowic doskonale przygotowanie do 

formalnego Zjazdu "Wszewilki-2007". Wszakze uczestnicy owego Zlotu beda w stanie 
wystestowac gotowosc Wszewilek do przyjecia Zjazdowego tlumu. Sprawdza takze osobiscie 
wszelkie punkty ktore potem wymagane beda dla Zjazdu (np. liczbe miejsc w najwiekszej 

restauracji Milicza, czy smak oferowanego tam dania z milickiego karpia). Ponadto przetestuja 
oni zdolnosci organizacyjne KO Zjazdu. Wszakze ja bede naciskal na owo KO aby na Zlot z dnia 
8/7/6 staral sie przygotowac dla uczestnikow Zlotu specjalna "pamiatke-trophy" ze zlotu. 

Pamiatka ta bedzie "logo totalizmu", ale nie takie normalne, a logo o szczegolnym charakterze, 
bowiem zaprojektowane osobiscie przez artyste UFOnautow - po szczegoly patrz strona 
"wszewilki_2006.htm" ktorej adresy przytoczylem ponizej. Test ow bedzie wiec polegal m.in. na 

tym, czy ow KO faktycznie bedzie w stanie zdazyc z wykonaniem owego niezwyklego logo do 
daty Zlotu, czyli do 8/7/6 (czasu wszakze juz pozostalo ogromnie malo). 
 

Przybywajacy na Zlot do Wszewilek beda rowniez w stanie wytestowac mozliwosci noclegowe 
okolic owej wsi. Wszakze aby byc we Wszewilkach juz o 7 rano w sobote dnia 8/7/6 i na wlasne 
oczy zobaczyc czy UFOnauci beda w stanie wywolac deszcz zywych rybek (jak wyjasnione w 

P.S. do tego wpisu), niemal wszyscy z nich musza przybyc w poblize Wszewilek poprzedniego 
wieczora lub nocy. Ci co przybeda we wlasnym samochodzie, moga na noc zatrzymac sie w 

Karlowie lub Miliczu - tak jak to opisane na stronie "wszewilki_2007.htm". Jednak ci co nie 
posiadaja wlasnego transportu, beda musieli przenocowac w swoich wlasnych namiotach juz w 
samych Wszewilkach - najlepiej wokol miejscowego boiska sportowego polozonego tuz przy 

torach kolejowych. 
 
Tych ktorzy zdecyduja sie spedzic noc pod namiotami na owym sportowym boisku Wszewilek 

(tj. boisku zlokalizowanym naprzeciwko domu w ktorym ja sie urodzilem), prosze i upominam 
aby nie rozbijali swoich maniotow w kwadracie samego boiska, a rozbijali je na obwodzie boiska 
i to poza granicami pola gry (miejsca ciagle tam dosyc). Powody ku temu sa az dwa. Pierwszy 

to ze samo boisko ma bardzo wrazliwa "angielska trawe" o ktora ogromnie dbaja miejscowi 
pilkarze z druzyny "Wszewilkowskich Wilkow". Nikt zas z przybyszy zapewne nie chce wzbudzac 
gniewu owej bojowej druzyny poprzez koczowanie na ich delikatnej trawie. Drugim zas 

powodem jest, ze na wczesny ranek w dniu 8 lipca 2006 roku, zamowilem u UFOnautow probny 
deszcz zywych ryb. W ramach tego deszczu na srodek owego boiska ma byc dostarczony duzy 
zywy rekin albo mniejszych rozmiarow zywy wieloryb - po szczegoly patrz P.S. do niniejszego 

wpisu. Ci zas ktorzy odwaza sie zakoczowac w obrebie owego boiska, moga rano sie zbudzic 
pod owym rekinem czy wielorybem - nie chcialbym wowczas byc w ich skorze. Tak nawiasem 
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mowiac, to zalecam przywiezc ze soba widelce i chleb. Jesli bowiem ow rekin lub wieloryb 
faktycznie sie na boisku pojawi, wowczas upowazniam i nawet zalecam zgromadzonym, aby 

wkrotce po jego upadku i po dokladnym jego obfotografowaniu, zwyczajnie usmazyli go sobie 
na ognisku na sniadanie - zanim jacys przedstawiciele zwiazku ochrony wielorybow lub dobroci 
dla rekinow zdaza zjawic sie i zabronic im sprobowania tego poczestunku - ktory wszakze 

zostanie dostarczony specjalnie dla uzytku zgromadzonych w owym miejscu (miedzy nami 
mowiac, to duza "ryba" po upadku na ziemie setki kilometrow od morza nie bedzie miala 
najmniejszej szansy na przezycie). Ja niniejszym udzielam im mojego osobistego pozwolenia na 

zwyczajne zjedzenie owej "spadlej z nieba ryby" - prosze mi potem napisac jak smakowala. 
Wszakze na Wszewilkach nie jest latwo nabyc rybnego sniadania. Ponadto dobrze potem miec 
satysfakcje, ze faktycznie sprobowalo sie jak smakuje taka "rybka spadla z nieba". (Miedzy 

nami mowiac, od czasu kiedy stracilem prace, czesto jadam tzw. "fish and chips", w ramach 
ktorej w Nowej Zelandii zwykle dostaje sie wlasnie kawalek upieczonego rekina - ci ktorzy beda 
obecni na boisku beda mogli wiec sprobowac jak smakuja moje nowozelandzkie posilki.) 

 
Aby ulatwic organizacje Zlotu we Wszewilkach w dniu 8/7/6, od zaraz zabieram sie za 

przygotowanie specjalnej strony internetowej o owym Zlocie. Strona ta bedzie nosila fizyczna 
nazwe "wszewilki_2006". Jej pierwsza wersja datowana 21/4/06 udostepniona bedzie pod 
adresami:  

http://energia.sl.pl/wszewilki_2006.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki_2006.htm 
http://God.20m.com/wszewilki_2006.htm 

http://i.1asphost.com/1964/wszewilki_2006.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_2006.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_2006.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki_2006.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2006.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2006.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2006.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2006.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Wiadomosc do kumotrow UFOnautow. Kumotrzy, chce Wam serdecznie podziekowac za 
zgode na oficjalne wystapienie na Zjezdzie "Wszewilki-2007" na bezczolgowej i bezsnajperowej 

zasadzie "pol zartem, pol serio". Rozumiem, ze chociaz dzieli nas znacznie wiecej niz laczy, 
dialog i wzajemne kompromisy moga zniwelowac niektore roznice. Dzieki wiec za zgode na 
rozpoczecie oficjalnego dialogu. Dziekuje rowniez za zgode na formalne wykazanie przed 

rozpoczeciem rozmow, ze faktycznie reprezentujecie UFOnautow, a takze za obietnice wielu 
dalszych "atrakcji" podczas Zjazdu. Wszyscy z zapartym tchem wygladamy Waszego 
wystapienia. Na wypadek zas ze zademonstrujecie nam takze aktualna mode panujaca na 

Waszej planecie, skrzykniemy kilku dziennikarzy lub obserwatorow z magazynow mody oraz z 
fabryk produkujacych nowoczesna odziez (mamy nadzieje, ze Wasze ubiory nie beda 
przezroczyste, moze to bowiem wywolac spory szok u co bardziej wrazliwych). 

 
W zakresie zywych rybek spadajacych z nieba na Wszewilkach, to fakt ze zaprzestaliscie 
wykonywania tej sztuczki juz "wieki temu", tylko dopomoze w jej ponownym urzeczywistnieniu. 

Wszakze technologia i wiedza sa gdzies tam u Was zapisane - trzeba ja tylko "odkurzyc". Dla 
nas zas maluczkich z ziemskiego padola, ten wlasnie trick bedzie mial szczegolne znaczenie. 
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Wszakze wielu z nas (w tym ja osobiscie) ciagle bezkrytycznie wierzy, ze ten szczegolny rodzaj 
deszczu jednak przekracza Wasze kompetencje i umiejetnosci. Stad aby go zrealizowac, jednak 

konieczne sa mozliwosci samego Boga. Ponadto ja osobiscie widzialem taki deszcz w Boskim 
wykonaniu, chetnie wiec teraz zobacze (a potem dokladnie wypunktuje to Wam na ktorejs ze 
swoich stron internetowych), jakie beda roznice pomiedzy takim deszczem spowodowanym 

przez Was, oraz spowodowanym przez Boga. 
 
Aby Wam kumotrzy umozliwic przypomnienie sobie tego starego tricku, a takze aby Wasze 

sluzby techniczne mogly praktycznie potrenowac jego wykonanie jeszcze przed wlasciwym 
Zjazdem - czyli przed czasem kiedy ja osobiscie beda patrzyl na Wasze rece i na koncowy 
produkt Waszych wypocin, niniejszym kumotrzy domagam sie od Was, abyscie "probnie" 

zrealizowali ow deszcz zywych rybek jeszcze na rok przed wlasciwym Zjazdem, czyli juz w dniu 
Zlotu na Wszewilkach z 8/7/6 (tj. z 8 lipca 2006 roku). Zyczylbym sobie aby ten "probny" deszcz 
z zywych rybek takze spadl tam o godzinie 7 rano. Poniewaz wokol sportowego boiska we 

Wszewilkach (tego polozonego na wprost domu w ktorym sie urodzilem) prawdopodobnie 
bedzie wowczas koczowalo sporo chetnych do ujrzenia owego deszczu, aby zabezpieczyc im na 

sniadanie jakas "rybe z rozna", proponuje na srodek owego boiska zrzucic im nieco wieksza 
zywa rybe, np. kilkumetrowego rekina, albo nawet niewielkiego wieloryba. Z gory dziekuje 
kumotrzy UFOnauci. Takie o rok wczesniejsze Wasze kumotrzy potrenowanie probnej wersji 

owej prosby bedzie mialo takze ta zalete, ze da to nam (tj. nie bardzo wierzacym Wam 
ludziskom) konkretny dowod Waszej kumotrzy gotowosci do wspolpracy. Jesli bowiem ow 
"probny" deszcz z zywych rybek NIE POJAWI sie o 7 rano w dniu 8/7/6 juz na rok wczesniej 

przed Zjazdem, my ludziska bedziemy takze posadzali, ze rowniez i wszelkie inne Wasze 
obietnice, zgody, itp., sa po prostu "balonem" nadmuchanym przez jakichs ziemskich oszustow, 
a nie zobowiazujacym krokiem w kierunku pojednania wykonanym przez faktycznych 

UFOnautow. 



 
  Z-140 
WPIS numer #63 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/4/15 
Tekst rozwijany w: wszewilki_2007.htm 
 

#63. Cud na zamowienie - czyli czy UFOnauci spowoduja deszcz zywych rybek podczas Zjazdu 
"Wszewilki-2007" 
 

Motto: "Wszelkie cierpienia zaobowiazuja do dzialania. Ochotnicze cierpienia Jezusa nie 
pozwalaja nam poprzestac az zupelnie znikna cierpienia i cierpiacy." 
 

Czy kiedykolwiek probowales Czytelniku przetestowac poprawnosc swego rozumowania poprzez 
przewidzenie wyniku czegos, co zalezy od absolutnie poprawnej logiki, rozumowania, a takze od 
umiejetnosci postawienia sie na cudzym miejscu. Teraz masz wlasnie doskonala okazje aby to 

uczynic. Mianowicie, na czas nadchodzacego Pierwszego Zjazdu Totalizmu o nazwie "Wszewilki-
2007", ktory ma sie odbyc w dniu 7 lipca 2007 roku we wsi Wszewilki kolo Milicza, ja oficjalnie 

poprosilem UFOnautow aby o godzinie 7 rano zorganizowali tam spadniecie deszczu z zywych 
rybek. (Tekst owej mojej prosby wystosowanej do UFOnautow w tej sprawie mozesz sobie 
sprawdzic na totaliztycznej stronie "wszewilki_2007.htm" ktorej adresy wyszczegolnione sa w 

P.S. do tego wpisu, a takze mozesz sprawdzic w poprzednim wpisie nr #62.) Niniejszym 
stawiam wiec Ci czytelniku wyzwanie, abys postaral sie przewidziec, czy ow niezwykly deszcz 
faktycznie wowczas tam spadnie. Poniewaz poprawnosc Twoich czytelniku przewidywan 

zalezala bedzie od znajomosci faktow i powiazan jakie w tej sprawie zaistnialy, ponizej opisze Ci 
wszystko co powinienes na ten temat wiedziec. 
 

Cudowne deszcze z zywych rybek (plotek) spadaly we Wszewilkach juz az kilkakrotnie. W 
czasach mojego zamieszkiwania we Wszewilkach w latach 1946 do 1964 byly co najmniej dwa 
takie cudowne deszcze. Jeden z nich widzialem osobiscie na wlasne oczy, obserwujac w srodku 

dnia zywe rybki jak spadaly wraz z deszczem przed moimi oczami. Deszcz ten opisalem 
dokladnie w podrozdziale I3.5 z tomu 5 monografii [1/4] - ktorej darmowe egzemplarze kazdy 
moze sobie sciagnac z adresow przytoczonych w P.S. do tego wpisu, poprzez klikniecie tam na 

pozycje "monografia [1/4]" wyszczegolnione w "Menu 1" i "Menu 2". Kolejny z takich 
cudownych deszczy musial spasc noca w kilka lat pozniej, bowiem samego deszczu ja juz nie 

widzialem, a jedynie potem zobaczylem znany mi juz z poprzedniego deszczu obraz tysiecy 
cialek rybek zalegajacych pola i laki na sporym obszarze otaczajacym dom moich rodzicow. 
Cudowne deszcze z zywych rybek sa wiec juz tradycja we Wszewilkach. Jako zas taka tradycja, 

deszcz taki moze sie tam zdarzyc ponownie wlasnie w dniu 7/7/7 o godzinie 7 rano. Wszakze 
cos co przydarzylo sie juz poprzednio kilka razy ma spora szanse aby przydarzyc sie ponownie. 
 

Kluczowe jednak pytanie co do ktorego postawilem Ci czytelniku wyzwanie abys sprobowal 
znalezc na nie poprawna odpowiedz juz obecnie, to czy UFOnauci spowoduja technicznie taki 
deszcz w dniu 7/7/7 o godzinie 7 rano. Wszakze dzieki internetowi wiadomo teraz wszystkim, ze 

ja, czyli najzacieklejszy przeciwnik UFOnautow zyjacy obecnie na Ziemi, poprosilem te 
szatanskie istoty z kosmosu aby dokladnie o godzinie 7 rano w dniu 7/7/7 spowodowali we 
Wszewilkach taki wlasnie deszcz zywych rybek. Zapewne pierwszy odruch u Ciebie czytelniku 

bedzie, ze NIE, UFOnauci nie spowoduja tego deszczu. Wszakze ja jestem ich przeciwnikiem 
oraz osoba ktora bez przerwy demaskuje ludziom ich przewrotnosc, klamliwosc, zla wole, brak 
moralnosci, oraz szatanskie dzialania na Ziemi. Dlaczegoz wiec owi sztanscy UFOnauci, ktorzy 

sa tak zli i tak moralnie zepsuci az do kosci, ze kiedys nazywano ich "diablami", mieliby "pojsc 
mi na reke" i spowodowac to o co ich publicznie prosze? Czy jednak Twoja czytelniku 
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odpowiedz NIE jest bazujaca na emocjach czy na rozumie? Wszakze wiadomo, ze UFOnauci 
czynia wszystko w oparciu o logike, rozum, a takze o swoja znajomosc przyszlosci, a nie w 

oparciu o emocje. Czy oni wiec tez spontanicznie zadecyduja NIE zgodnie z podszeptami swoich 
emocji, a stad deszcz z zywych rybek NIE spadnie we Wszewilkach w terminie w jakim go 
zamowilem? 

 
Wszakze jesli wlaczy sie logike do dzialania - jak to standardowo czynia UFOnauci i tylko dzieki 
czemu narazie z sukcesem okupuja ludzkosc przez dziesiatki tysiecy lat, sprawa owej decyzji 

NIE/TAK wcale nie wyglada tak prosto. Natychmiast zaczyna ona byc skomplikowanym 
problemem, przy rozwiazaniu ktorego nawet balonowate glowy UFOnautow dostaja zawrotu. 
Trzeba wszakze rozwazyc caly szereg czynnikow ktore wplywaly beda na decyzje UFOnautow. 

Wszystkie zas te czynniku sugeruja, ze logicznie podjeta przez nich decyzja powinna byc TAK - 
znaczy ze powinni oni jednak spowodowac we Wszewilkach ow deszcz z zywych rybek. 
Przeanalizujmy tutaj chociaz najwazniejsze z owych czynnikow: 

 
1. Niekompetencja UFOnautow w fabrykowaniu cudow innych niz objawianie sie swietych figur. 

UFOnauci do doskonalosci opanowali fabrykowanie bardzo prostych cudow, tj. takich ktore 
generalnie polegaja na pojawianiu sie i znikamiu z widoku UFOnauty lub UFOnautki udajacych 
kogos bardzo swietego. Wszakze ich telekinetyczny naped osobisty pozwala im np. lewitowac w 

powietrzu oraz wydzielac "nadprzyrodzone" swiatlo, zas ich urzadzenia telepatyczne pozwalaja 
im wmawiac bogobojnym ludziom co tylko zechca. Wprawdzie czasami, tak jak w dniu 13 
pazdziernika 1917 roku, kiedy ponad 70 000 ludzi przybylo do miejscowosci Fatima w Portugalii 

aby byc obecnym na kolejnej sesji zjawiska z Fatimy, wszechswiatowy intelekt (Bog) celowo 
dopomaga ludziom zdemaskowac co naprawde sie zdarzylo. (Tj. potezne uderzenie wiatru 
otworzylo wowczas chmury na krotka chwile. Oczom zas 70 000-cznego tlumu patrzacego w 

gore ukazal sie wtedy srebrzysty dysk ogromnego UFO ktore ukrywalo sie przed wzrokiem ludzi 
wlasnie w owej chmurze aby sfabrykowac kolejny ze swoich "cudow" - po szczegoly patrz na 
stronach 110 do 111 w ksiazce piora Stephen'a Skinner'a, "Millennium Prophecies", Carlton 

Books Limited, 1994, ISBN 1-85868-034-4, 160 stron, HC.) Wowczas cala fabrykacja 
UFOnautow sie wydaje. Jednak w wielu takich fabrykacjach UFOnauci odnosza ogromny sukces. 
(Na tamat udzialu UFO w objawieniach z Fatima patrz opisy z podrozdzialu V5.4 z tomu 16 

monografii [1/4], a takze patrz totaliztyczna strona internetowa "antichrist_pl.htm" - ktora 
mozna sobie wlaczyc jesli w dowolnym z adresow przytoczonych w P.S. do tego bloga, nazwe 

strony "wszewilki_2007.htm" zamieni sie na nazwe "antichrist_pl.htm".) Jednak w fabrykowaniu 
cudow innych niz objawianie sie swietych figur, UFOnauci nie sa tacy kompetentni - o czym my 
doskonale wiemy. UFOnauci wiec wiedza doskonale, ze jesli we Wszewilkach wcale nie spadnie 

deszcz z zywych rybek, podczas gdy jednoczesnie logika wskazuje ze deszcz ten powinni jednak 
spowodowac, wowczas wszystkim obserwatorom bedzie wiadomo ze brak tego deszczu 
spowodowany jest zwykla niekompetencja UFOnautow. Taki brak bowiem deszczu by oznaczal, 

ze UFOnauci wprawdzie rozwazali jego spowodowanie, jednak doszli do wniosku ze NIE byliby 
w stanie go spowodowac w taki sposob aby dla wszystkich NIE bylo oczywistym ze to oni za 
nim stoja. Dlatego logika sugeruje, ze jesli tylko UFOnauci poczuja sie na silach aby deszcz taki 

sekretnie spowodowac, z cala pewnoscia go wywolaja! 
 
2. Nieznajomosc wsrod UFOnautow, jak w sprawie tego deszczu zachowa sie wszechswiatowy 

intelekt (Bog). UFOnauci nie wiedza jakie sa moje wlasne uklady z wszechswiatowym intelektem 
(Bogiem) w sprawie owego deszczu. Jednoczesnie jednak swoim obywatelom wmawiaja oni ze 
wszechswiatowy intelekt (Bog) nie istnieje. Jesli wiec podejma decyzje ze NIE spowoduja 

deszczu zywych rybek podczas Zjazdu Wszewilki-2007, jednak wszechswiatowy intelekt go 
spowoduje, bedzie to ich ogromna kleska w oczach wlasnych obywateli. Wszakze ich obywatele 
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wowczas zapytaja - jak to jest, ze my NIE spowodowalismy tego deszczu rybek, jednak deszcz 
spadl. Kto wiec go wywolal. Na wszelki wiec wypadek bezpieczniej dla wladz UFOnautow bedzie 

podjecie decyzji ze wywolaja opad owego deszczu - tak aby w oczach wlasnych obywateli 
zawsze wychodzilo ze to jednak "nasi" go spowodowali. Zaden z UFOnautow stacjonujacych na 
Ziemi nie bedzie wowczas kwestionowal sprawy, bez wzgledu na to co faktycznie sie stanie. 

(Warto tutaj tez odnotowac, ze potwierdzenie swoim wlasnym obywatelom ze UFOnauci 
wywolaja deszcz, jednak jego nie wywolanie, tez podwazyloby autorytet wladz UFOnautow. 
Wszakze kwestia bylaby wowczas, kto faktycznie spowodowal ze wywolanie owo im sie nie 

udalo.) 
 
3. Bezposredni zwiazek pomiedzy przyszloscia cywilizacji UFOnautow, oraz zaistnieniem owego 

deszczu. Chociaz UFOnauci bardzo nie lubia aby otwarcie to przed soba przyznac, przyszlosc ich 
cywilizacji ostatnio zostala silnie zwiazana z losami tego co ja czynie w sprawach totalizmu. Czy 
wiec chca, czy tez nie, ja i oni sa swoistymi "wspolnikami" w wykuwaniu ich wlasnej przyszlosci. 

To wlasnie dlatego, jesli czytelniku przeanalizujesz w kolejnych wpisach do niniejszego bloga to 
o co prosze UFOnautow, wowczas odkryjesz ze aczkolwiek z duzymi oporami i w sposob az tak 

przekorny jak tylko im to ujdzie na sucho, UFOnauci jednak zwykle wykonuja to o co do nich sie 
zwracam. Wszechswiatowy intelekt tak bowiem ciekawie zaprogramowal owa daleka przyszlosc 
UFOnautow, ze duzo w tej ich dalekiej przyszlosci zalezy od tego jak UFOnauci realizuja moje 

prosby - a wiec takze od tego czy owe zywe rybki jednak spadna we Wszewilkach. UFOnauci 
oczywiscie moga ta zaleznosc sobie sami sprawdzic. Wszakze ich opanowanie podrozy w czasie 
pozwala im przebadac jak ich wlasna przyszlosc by wygladala bez owych opadow rybek, a takze 

jak by wygladala z owymi opadami zywych rybek. Jesli wiec faktycznie dokonaja takiego 
sprawdzenia, wowczas zywe rybki jednak spadna we Wszewilkach w dniu 7/7/7. 
 

4. "Zachowanie twarzy" - podczas Pierwszego Zjazdu Totalizmu UFOnauci musza jakos pokazac 
swoj "lwi pazur", spowodowanie zas deszczu z zywych rybek jest najlepszym sposobem aby to 
uczynic. UFOnauci sa bardzo dumni. Bezgranicznie wierza w swoja wyzszosc nad ludzmi i w 

swoja potege techniczna. Ja zas ta moja publiczna prosba postawilem ich w sytuacji, ze musza 
teraz jakos zareagowac w sprawie o jaka sie zwracam. Czyli musza jakos pokazac swoja 
obecnosc na Zjezdzie aby zamanifestowac "kto tutaj jest panem". Oczywiscie, mogliby w tym 

celu wyslac na Zjazd wehikul UFO ktory na oczach wszystkich wykonalby jakies akrobacje, albo 
spowodowc ze jeden z ich agentow zaczalby lewitowc pod sufitem w srodku sali obrad, albo tez 

uczynic cos jeszcze innego choc rownie spektakularnego. To jednak byloby dla nich zbyt 
niebezpieczne. Jedyny wiec sposob na jaki moga zupelnie dla siebie bezpiecznie pokazac swoj 
"lwi pazur" to faktycznie spowodowac opady zywych rybek. Wszakze wtedy tzw. "kanon 

niekoreslonosci" dzialalby na ich korzysc. Jesli zas tego nie uczynia, wowczas w oczach 
wszystkich ludzi zaczna wygladac jakby przegrali ta runde intelektualnej utarczki ze mna. 
UFOnauci zas bardzo nie lubia przegrywac w sposob publiczny. 

 
Jak widac, wszystkie powyzsze czynniki sugeruja, ze w zywotnym interesie UFOnautow lezy 
jednak aby sekretnie sie zmobilizowali i spowodowali deszcz zywych rybek we Wszewilkach. 

Zaleznie wiec czytelniku od tego, czy Twoje osobiste poglady i dedukcje zgadzaja sie z tymi 
zaprezentowanymi w niniejszym wpisie, byc moze powinienes rozwazyc zabranie ze soba na 
Zjazd "Wszewilki-2007" swojej kamery wideo. Wszakze deszcz z zywych rybek spadajacy na 

zamowienie bylby z cala pewnoscia warty utrwalenia na tasmie dla swojej rodziny, znajomych i 
potomnych. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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P.S. Przypominam, ze informacje na temat Zjazdu "Wszewilki-2007" podsumowane zostaly w 

poprzednim wpisie nr #62 do tego bloga, a takze na specjalnie poswieconej temu Zjazdowi, 
totaliztycznej stronie internetowej o nazwie "wszewilki_2007.htm". Najnowsza aktualizacja owej 
strony, zaladowana juz na serwery, datowana jest 15 kwietnia 2006 roku (pozniejsze daty beda 

przyporzadkowane jej nastepnym aktualizacjom).  Strona ta udostepniona juz zostala pod 
nastepujacymi adresami:  
http://energia.sl.pl/wszewilki_2007.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki_2007.htm 
http://God.20m.com/wszewilki_2007.htm 
http://i.1asphost.com/1964/wszewilki_2007.htm 

http://jan-pajak.com/wszewilki_2007.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/wszewilki_2007.htm 
http://milicz.fateback.com/wszewilki_2007.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2007.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2007.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2007.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2007.htm 
? 
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WPIS numer #62 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/4/9 
Tekst rozwijany w: wszewilki_2007.htm 
 

#62. Wszewilki-2007, czyli Pierwszy Zjazd Totalizmu 
 
Sympatyk totalizmu uzywajacy pseudonimu "11111", w swoim wpisie do bloga nr #60 

datowanym 2006/03/24 08:03:13 zwrocil sie do mnie z sugestia ktora jest tak postawiona na 
glowie i tak przeciwstawna do utartych konwencji myslenia, ze az zaczalem ja lubiec. 
Mianowicie zasugerowal on, aby we wsi Wszewilki zorganizowac oficjalny Zjazd Totalizmu. Ja 

osobiscie uwazam ta sugestie za najbardziej drastyczny pomysl jaki tylko komus moglby przyjsc 
do glowy. Wszakze urodzilem sie i wychowalem we Wszewilkach. Dlatego wiem, ze jest to 
najbardziej nieodpowiednie miejsce swiata dla zorganizowania Zjazdu jakie tylko ktos moglby 

sobie kiedykolwiek wybrac. Wszakze nie ma ono ani lokum w ktorym daloby sie przeprowadzic 
obrady oraz zorganizowac towarzyszace wystawy, ani mozliwosci zakwaterunkowych dla 

uczestnikow zjazdu, ani jakiejkolwiek jadlodajni czy chocby sklepu z dostawionymi stolikami w 
ktorym uczestnicy Zjazdu mogliby sie posilic, ani jakichkolwiek zwolennikow totalizmu na 
miejscu ktorzy mogliby sie podjac funkcji gospodarzy i zorganizowac ow zjazd, ani publicznych 

ubikacji czy chocby krzakow w dogodnych miejscach na wypadek gdyby po goscinnych 
wystepach UFOnautow ktorys z uczestnikow Zjazdu dostal rozwolnienia. Z drugiej jednak 
strony, bedac tak drastyczna, owa sugestia jest jednoczesnie az tak niekonwencjonalna oraz tak 

lamiaca wszelkie utarte zasady dzialania, ze zaczyna mi sie podobac. Wszakze podobnie jak ona 
caly totalizm jest taki wlasnie niekonwencjonalny, lamiacy utarte nawyki, ochotniczo 
akceptujacy trudy i niewygody, oraz powstajacy od zera w miejscu gdzie praktycznie nic nie 

istnieje. Ponadto organizowanie Zjazdu we Wszewilkach, czyli w miejscu w ktorym nie trzeba 
byc jasnowidzem zeby przewidziec wystapienie wszelkich mozliwych trudnosci i niewygod jakie 
tylko moga sie pojawic w jakimkolwiek zjezdzie, z gory gwarantuje ze w Zjezdzie tym NIE beda 

uczestniczyli ci ktorzy nie sa pewni swojego oddania sprawie totalizmu. Znaczy przybeda na 
niego jedynie ci absolutnie zdeterminowani, jednoczesnie bedac z gory przygotowani na 
przecierpienie wszelkich niewygod i brakow organizacyjnych ktorych umiejscowienie Zjazdu w 

tak nieodpowiednim miejscu z cala pewnoscia nie bedzie im szczedzilo (plus, oczywiscie, 
przybeda na Zjazd oddelegowani przez Kwatere Glowna UFO najbardziej zatwardziali 

przesladowcy totalizmu, ktorym grozilo bedzie odeslanie na jakas pustynna planete jesli w 
przewidywaniu czekajacych ich niewygod odmowia sabotazowania owego Zjazdu). Dlatego 
mysle sobie - ze TAK, zorganizujmy Pierwszy Zjazd Totalizmu wlasnie we Wszewilkach - na 

przekor wszystkich i wszystkiego!  
 
Oczywiscie, zorganizowanie Pierwszego Zjazdu Totalizmu to bardzo powazna sprawa. Wszakze 

od jego losow i przebiegu zalezalo bedzie bardzo wiele. Przykladowo zalezalo bedzie czy 
kiedykolwiek nastapia po nim dalsze Zjazdy Totalizmu. Byc tez moze, ze zalezalo rowniez bedzie 
co w koncu sie stanie w sprawie Partii Totalizmu oraz dostepu totaliztow do udzialu w rzadzeniu 

wlasnym krajem. Dlatego, jesli faktycznie Zjazd ten ma miec miejsce i zakonczyc sie relatywnym 
sukcesem, juz obecnie trzeba przystapic do jego organizowania.  
 

Istnieje caly szereg spraw, ktore musza szybko zostac rozwiazane lub zdefiniowane, jesli Zjazd 
"Wszewilki-2007" faktycznie ma miec miejsce. Niektore z nich obejmuja: (1) dokladna data 
owego Zjazdu, (2) totaliztyczne zasady na jakich Zjazd ma sie odbywac, (3) program Zjazdu, 

(4) komitet organizacyjny Zjazdu (ktory musi miec w swoim skladzie kilku miejscowych ludzi), 
(5) sala obrad oraz sala wystawowa, (6) ewidencja uczestnikow Zjazdu i opieka nad nimi, (7) 
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ewidencja i zarzadzanie imprezami Zjazdu, (8) ewidencja referatow, plansz i eksponatow 
wystawowych oraz wlaczanie ich do programu Zjazdu, (9) transport, (10) zakwaterowanie, (11) 

wyzywienie uczestnikow, (12) bankiet uczestnikow, jego jadlospis (z obowiazkowym milickim 
karpiem) oraz program kulturalny (np. wystepy milickich bebniarzy oraz miejscowej grupy tanca 
staroslowianskiego).  

 
Z wielu powodow, przykladowo z uwagi na fakt ze mieszkam na stale w Nowej Zelandii, ze 
zupelnie wyobcowalem sie z Wszewilek oraz Milicza, ze praktycznie nie znam juz miejscowych 

ludzi, a takze ze we Wszewilkach ostatnio bylem w lipcu 2004 roku i to tylko przejazdem kiedy 
po chwilowym zatrzymaniu tam samochodu wykonalem kilka zdjec, ja osobiscie bede mogl 
dolozyc swoja kontrybucje tylko do pierwszych trzech punktow z powyzszego wykazu (tj. tylko 

do wypracowania: (1) dokladnej daty owego Zjazdu, (2) totaliztycznych zasad na jakich Zjazd 
ma sie odbywac, oraz (3) programu Zjazdu). Pozostale sprawy musza przyjac na siebie jacys 
ochotnicy. Proponuje wiec aby juz od zaraz ochotnicy tacy zaczeli wybierac dla siebie obszary 

odpowiedzialnosci ktore najbardziej im odpowiadaja, oraz zaczeli rozeznawanie sprawy i 
wstepne projektowanie w zakresie swoich obszarow odpowiedzialnosci. Ja zas ponizej 

zaproponuje kilka wstepnych spraw w zakresie tych punktow Zjazdu do ktorych jestem w stanie 
dolozyc swoja kontrybucje. 
 

(1) Dokladna data Zjazdu. Pierwszy Zjazd Totalizmu jest zbyt odpowiedzialna impreza aby ja 
zorganizowac "z marszu". Z tego powodu, a takze z kilku jeszcze innych powodow (np. aby 
rokiem poczatkowym Zjazdow Totalizmu NIE byl rok "6"), Pierwszy Zjazd Totalizmu moze sie 

odbyc dopiero w 2007 roku. Ja osobiscie proponuje aby zorganizowac go jako dwudniowa 
impreze rozpoczynajaca sie w sobote, dnia 7 lipca 2007 roku (wowczas data owego Pierwszego 
Zjazdu Totalizmu bedzie 7/7/7 - odnotuj rowniez ze w niektorych kalendarzach sobota jest 

siodmym dniem tygodnia). W takim przypadku Zjazd zbiegalby sie bowiem z poczatkiem 
kwitniecia milickich lip - bylby tez tylko jeden tydzien przed rozpoczeciem nieoficjalnego 
festiwalu kwiatow lipowych jaki odbywa sie w Miliczu kazdego drugiego tygodnia lipca. Ponadto, 

przy takiej jego dacie, ja bede mogl sobie pozwolic aby osobiscie w Zjezdzie tym uczestniczyc.  
 
(2) Totaliztyczne zasady na jakich Zjazd ma sie odbywac. Totalizm jest szczegolna filozofia. 

Dlatego na jego zjezdzie bedzie ciazyla odpowiedzialnosc za danie przykladu jak organizowac 
wszystko w duchu totalizmu. Dlatego na czas Zjazdu przyjac bedzie trzeba kilka zasad, ktore 

potem beda scisle wdrazane w zycie. Przykladowo, nie wolno Zjazdu przeksztalcic w impreze 
dochodowa w jaka przeksztalcane sa niemal wszystkie dzisiejsze zjazdy UFOlogiczne. Dlatego 
"zasada nr #1" tego Zjazdu musi byc, ze na nim nikt nie bedzie sie staral "zarabiac", a stad ze 

wszystko na nim (za wyjatkiem spraw niezaleznych od organizatorow Zjazdu, takich jak 
wyzywienie, zakwaterowanie, czy dojazd jego uczestnikow) bedzie NIEODPLATNE. To 
praktycznie oznacza, ze nie bedzie pobierana w nim oplata za wstep czy oplata za kopie 

referatow, ze jesli beda jakies pamiatki ze Zjazdu wowczas beda one rozdawane za darmo 
kazdemu uprzednio zarejestrowanemu uczestnikowi Zjazdu, ze jesli ktos zafunduje 
zarejestrowanym uczestnikom jakas wycieczke towarzyszaca, wowczas bedzie ona takze 

gratisowa, itd., itp. Druga zasada o jakiej juz obecnie trzeba pomyslec, wynika z latwych do 
przewidzenia prob UFOnautow aby Zjazd ten zasabotazowac. Latwo tez przewidziec, ze 
najbardziej oczywiste z takich prob sabotazu Zjazdu beda polegaly na "zagadaniu". Dlatego owa 

"zasada nr #2" powinna uscislac dopuszczalne (najdluzsze) czasy trwania "gadanin" oraz 
powinna brzmiec, ze np. kazde przemowienie czy referat wyglaszane podczas owego Zjazdu nie 
moze przekroczac 10 minut (tj. jesli przekroczy, wowczas bedzie zwyczajnie przerywane przez 

"chairperson"), z nastepnymi nie wiecej niz 5 minutami przeznaczonymi na przedyskutowanie 
tego przemowienia czy referatu, ze przemawiajacemu czy wyglaszajacemu referat nikt nie 
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bedzie przerywal podczas mowy czy wyglaszania (jesli zas bdzie usilowal przerywac bedzie 
wypraszany z sali obrad), a takze ze zadajacym pytania ograniczy sie czas na wyrazenie 

swojego pytania do tylko 1 minuty (osoba pilnujaca porzadku oraz dotrzymywania czasow 
prezentacji bedzie "chairperson" dla danej sesji obrad). Oczywiscie, na czas zjazdu bedzie 
trzeba przyjac znacznie wiecej tego typu zasad. Wyszczegolnione powyzej sa tylko ich pierwsze 

przyklady. Przyszli uczestnicy zapraszani sa do postulowania nastepnych z nich. 
 
(3) Program Zjazdu. Z programem dowolnego zjazdu jest jak z kazdym projektem. Aby go 

dokladnie dopracowac najpierw trzeba miec jakis wstepny projekt, ktory nastepnie udoskonala 
sie az osiagnie on wystarczajacy poziom doskonalosci. Oto wiec taki wstepny projekt Zjazdu 
"Wszewilki-2007": 

-Sobota 7/7/7, 8:00-10:00 = rejestracja przybylych uczestnikow, wydawanie "kart uczestnika 
zjazdu" i wykonywanie zdjecia kazdego uczestnika, instalowanie wystawianych eksponatow na 
sali wystawowej [lokacja: poblize wejscia do sali obrad oraz sala wystawowa - stoly i tablice do 

wyeksponowania wystawianych eksponatow beda tam juz oczekiwaly ?], 
-Sobota 7/7/7, 10:00-13:00 = Sesja 1 (Otwarcie, prezentacja teoretycznych referatow) [lokacja: 

sala obrad ?], 
-Sobota 7/7/7, 13:00-13:30 = Przerwa (napoje, kanapki, toalety, rozmowy kuluarowe) [lokacja: 
korytarz przy sali obrad ?], 

-Sobota 7/7/7, 13:30-15:00 = Sesja 2 (Systematyczne oprowadzanie uczestnikow po wystawe 
eksponatow, 10 minutowa prezetacja kazdego z wystawianych eksponatow przez ich autora) 
[lokacja: sala wystawowa ?], 

-Sobota 7/7/7, 15:00-19:00 = Czas wolny [lokacja: kuluary sali obrad zjazdu, kwatery 
uczestnikow ?], 
-Sobota 7/7/7, 19:00-21:00 = Bankiet uczestnikow ("preset menu" - tj. potrawy z gory 

zamowione) z wystepami kulturalnymi miejscowych grup [lokacja: wybrana przez organizatorow 
restauracja w Miliczu ?], 
-Niedziela 8/7/7, 9:00-12:00 = Sesja 3 (Prezentacja teoretycznych referatow) [lokacja: sala 

obrad ?], 
-Niedziela 8/7/7, 12:00-13:00 = Sesja 4 (Dyskusja i oficjalne glosowanie nad uchwalami Zjazdu, 
zamkniecie czesci oficjalnej Zjazdu) [lokacja: sala obrad ?], 

-Niedziela 8/7/7, 13:00-13:30 = Przerwa (napoje, kanapki, toalety, rozmowy kuluarowe) 
[lokacja: korytarz przy sali obrad ?], 

-Niedziela 8/7/7, 13:30-15:00 = Wycieczka uczestnikow po Wszewilkach z omowieniem historii i 
interesujacych obiektow owej wsi [lokacja: cale Wszewilki], 
-Niedziela 8/7/7, 15:00 = Dowoz uczestnikow do dworca kolejowego i autobusowego oraz 

rozjezdzanie sie uczestnikow Zjazdu i ich powrot do domow. 
 
Tak nawiasem mowiac, nie trudno przewidziec ze w Zjezdzie uczestniczyc bedzie spora liczba 

UFOnautow udajacych zwolennikow totalizmu. Dlatego wszyscy prawdziwi totalizci, ktorzy 
pracuja nad "urzadzeniami ujawniajacymi", lub maja jakies wlasne pomysly co do niezawodnych 
metod odrozniania UFOnautow od ludzi, moga skorzystac z niego w celu wytestowania swoich 

urzadzen/metod/pomyslow. 
 
Dalsze informacje na temat Zjazdu "Wszewilki-2007" podsumowywane zostaly na specjalnie 

poswieconej temu Zjazdowi, totaliztycznej stronie internetowej o nazwie "wszewilki_2007.htm". 
Najnowsza aktualizacja owej strony, zaladowana juz na serwery, datowana jest 7 kwietnia 2006 
roku (pozniejsze daty beda przyporzadkowane jej nastepnym aktualizacjom).  Strona ta 

udostepniona juz zostala pod nastepujacymi adresami:  
http://a.1asphost.com/Tapanui/wszewilki_2007.htm 
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http://energia.sl.pl/wszewilki_2007.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki_2007.htm 

http://God.20m.com/wszewilki_2007.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki_2007.htm 
http://milicz.fateback.com/wszewilki_2007.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki_2007.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_2007.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki_2007.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/wszewilki_2007.htm 
 
Skoro powyzsze sprawy zostaly wstepnie wytyczone, czas teraz zakasac rekawy i zabrac sie do 

roboty. Czekam wiec na ochotnikow do podjecia odpowiedzialnosci za odpowiednie odcinki 
organizacji Zjazdu, a takze na dalszy postep wysilkow organizacyjnych popychanych juz przez 
owych ochotnikow. 

 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Wiadomosc do kumotrow UFOnautow. Jak przystalo na dwoch starych przeciwnikow ktorzy 

zjedli juz zeby na wzajemnym scieraniu sie ze soba przez ostatnie niemal 60 lat, doskonale 
wiemy czego po sobie nawzajem sie spodziewac. Obie wiec nasze strony juz wiedza, że 
natychmiast po poznaniu daty zaplanowanego Pierwszego Zjazdu Totalizmu "Wszewilki-2007", 

wasze kumotrzy bojowki sabotazowe zaplanuja dla Wszewilek na ow dzien najpaskudniejsza 
pogode jaka tylko wasza technika bedzie w stanie zaindukowac. Jednak obie nasze strony 
wiedza rowniez, ze jesli w owym czasie we Wszewilkach faktycznie zapanuje paskudna pogoda, 

z cala pewnoscia bedzie to wasze kumotrzy premedytowane dzialanie. Dlatego najlepiej byloby 
kumotrzy, jesli jednak wykazecie tzw "kurtuazje" (jesli wiecie co to takiego) wobec opozycyjnej 
dla siebie organizacji, oraz przygotujecie na ow czas dla Wszewilek bezchmurna pogode z 

niewielkim orzezwiajacym wietrzykiem (tj. taka sama jaka zawsze tak ochoczo 
przygotowywaliscie na zjazdy hitlerowcow oraz jaka kiedys nazywano "Pogoda Hitlera"). 
Wszakze kazdy z uczestnikow Zjazdu bedzie zwracal uwage na pogode owego dnia, bedzie 

pamietal ze jest ona waszym kumotrzy "propagandowym dzielem", oraz oczywiscie odpowiednio 
do tego jak owa pogode wysterujecie bedzie programowal wysylana wam karme. W zamian za 

owa propagandowa "pogode kurtuazji UFOnautow" osobiscie obiecuje "kurtuazyjne 
potraktowanie" dla waszych kumotrzy szpiegow i sabotazystow obecnych na owym Zjezdzie. 
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Tekst rozwijany w: landslips_pl.htm 
 

#61. Odetnijmy sie od naszych blizniakow - dla naszegio i ich dobra, oraz aby zakonczyc nasze 
uwiezienie 
 

Czasami dobrze jest posiadac jakies ilustratywne wyobrazenie jak wyglada nasza sytuacja. 
Wyobrazenie takie pozwala nam bowiem na podejmowanie trafniejszych decyzji. Ponadto jest 
ono w stanie lepiej nas chronic przed podjeciem blednych decyzji. Najlepszym ilustratywnym 

wyobrazeniem naszej obecnej wymuszonej na nas "symbiozy" z UFOnautami jest sytuacja 
dwoch identycznych co do wygladu blizniakow, ktorzy zupelnie wbrew wlasnej woli urodzili sie 
zrosnieci razem. Opiszmy teraz owa sytuacje.  

 
Istnieje dwoch blizniakow nawzajem zrosnietych ze soba. Jeden z nich nazywany jest 

"ludzkosc", drugi nazywany "UFOnauci". Fizycznie wygladem sa oni identyczni do siebie. Jednak 
ogromnie roznia sie od siebie moralnoscia i charakterami. Blizniak zwany "UFOnauci" jest 
okropnie leniwy, zlosliwy, przewrotny, oraz bezduszny. Ma on wszelkie przywary jakie tylko 

mozna sobie wyobrazic. Czyni tez tylko zlo, chociaz zawsze wszystkim wmawia ze to on czyni 
dobro, zas zlo wyprawia jego blizniak, czyli "ludzkosc". Zmusza wiec zameczanego przez siebie 
blizniaka zwanego "ludzkoscia", aby ten nosil go bez przerwy na swoich barkach, oraz aby 

wykonywal za niego wszelkie prace. Brat zwany "ludzkosc" jest wymeczony, zahukany, 
zastraszony, oraz zajezdzony przez swego blizniaka niemal na smierc. Ma jednak dobre serce i 
w zasadzie stara sie postepowac zgodnie z glosem swego sumienia. Niestety, ow blizniak 

"UFOnauci" jest przegnily moralnie az do kosci. Bez przerwy wiec zamecza noszacego go brata 
na wszelkie mozliwe sposoby. Kiedy wiec blizniak zwany "ludzkosc" postanowil w koncu 
chirurgicznie sie oddzielic od swego blizniaka "UFOnautow", jego ciemiezca na operacje sie nie 

zgadza. Przeszkadza wiec jak tylko moze aby do operacji rozdzialu nie doszlo. Chce bowiem aby 
byc noszonym i obslugiwanym przez swego blizniaka az do konca czasow. Na przekor jednak, 
ze operacja chirurgicznego oddzielenia sie od swego szatanskiego blizniaka jest niebezpieczna i 

dla "ludzkosci" moze skonczyc sie smiercia, blizniak zwany "ludzkosc" musi napierac na jej 
zrealizowanie. Nawet bowiem jesli jego blizniak "UFOnauci" nie rozumie i nie docenia korzysci 

ktore dla niego wynikna z owego rozdzielenia, faktycznie rozdzielenie to okaze sie korzystnym i 
dzialajacym na dobro zarowno "ludzkosci" jak i "UFOnautow". Nawet tez jesli blizniak zwany 
"UFOnauci" bedzie psioczyl i przeklinal, ze jest odcinany od swego blizniaka wbrew wlasnej 

woli, faktycznie owo odciecie nastapi w imie milosci i postepu a nie w imie nienawisci i zastoju. 
(Jakze zreszta ktos, kto slucha glosu swego sumienia, mialby nienawidzic wlasnego blizniaka, 
nawet jesli blizniak ten okazuje sie najparszywsza czarna owca calej rodziny czlowieczej i 

najwiekszym zbrodniarzem calego wszechswiata, oraz nawet jesli bez przerwy wywija on 
ludzkosci najohydniejsze swinstwa.) W ostatecznym rozrachunku owo chirurgiczne rozdzielenie 
okaze sie byc "dla naszego jak i dla waszego dobra". Wszkze UFOnautom takze umozliwi ono 

rozpoczecie lepszego zycia, na ktore bez owego rozdzielenia sami nie byliby w stanie sie 
zmobilizowac z powodu wlasnej wygody, niemoralnosci, oraz niezdolnosci do usprawnienia swej 
sytuacji. Kiedy wiec raz juz sprawa koniecznosci chirurgicznego rozdzielenia owych blizniakow 

zostala im uswiadomiona, dla dobra ich obu musi ona zostac doprowadzona az do konca bez 
wzgledu na to co by sie dzialo, lub co by ow przegnily moralnie blizniak nie wykrzykiwal, 
obiecywal i nie prostestowal (jego wrzaski i protesty trzeba bowiem traktowac tak samo jak 

traktuje sie reakcje i humory rozwydrzonego dzieciaka ktorego sila trzeba zawlec do dentysty).  
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Powyzszy model naszej wymuszonej "symbiozy" z szatanskimi UFOnautami opisany zostal na 
najnowszej totaliztycznej stronie internetowej "landslips_pl.htm" ktorej ukonczona juz wersja 

datowana 3 kwietnia 2006 roku (lub pozniej) udostepniona zostala pod nastepujacymi 
adresami:  
http://energia.sl.pl/landslips_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/landslips_pl.htm 
http://God.20m.com/landslips_pl.htm 
http://jan-pajak.com/landslips_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/landslips_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/landslips_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/landslips_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/landslips_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/landslips_pl.htm 
 

Strone "landslips_pl.htm" szczegolnie polecam wszystkim sympatykom totalizmu. Powodow ku 
temu jest az kilka. Przykladowo, strona ta jest relatywnie dobrze udokumentowana zdjeciami. 

Daje wiec czytelnikowi raczej dobre pojecie jak odrozniac naturalne obsuwiska ziemi i blota od 
takich obsuwisk zaindukowanych technicznie przez wehikuly UFO. A pamietac trzeba, ze spora 
czesc Polski jest gorzysta. Grozba wiec ze UFOnauci wymorduja wszystkich mieszkancow 

jakiegos polskiego miasteczka czy wsi taka wlasnie lawina blota lub ziemi, jest calkiem realna. 
Dobrze wiec wiedziec jak ja rozpoznawac, oraz kiedy i gdzie "dawac nogi" gdy sie uslyszy huk 
jej zainicjowania. Ponadto strona ta dokladnie wyjasnia jakie atrybuty cechuja lawiny 

indukowane technicznie przez UFOnautow. Faktycznie wiec dostarcza ona nawet wskazowek 
jak daje sie udowodnic naukowo ze dana lawine ziemi lub blota zaindukowaly technicznie 
wehikuly UFO. W koncu strona ta omawia takze kilka dalszych tematow, np. sprawe uzywania 

przez UFOnautow miniaturowych sond UFO ktore nas szpieguja, czy sprawe metod za 
posrednictwem ktorych UFOnauci skrycie przeszkadzaja nam w osiaganiu naszych celow 
(jestem gotow sie zalozyc, ze kazdy czytelnik napotkal kiedys w swoim zyciu ktoras z owych 

metod, tyle ze nie mial pojecia iz padal wowczas ofiara skrytego sabotazu dokonywanego na 
nim przez szatanskich UFOnautow).  
 

Warto tez odnotowac, ze polskojezyczna strona "landslips_pl.htm" posiada juz takze swoj 
angielskojezyczny odpowiednik, noszacy fizyczna nazwe "landslips.htm". Odpowiednik ten daje 

sie ogladnac, jesli w adresach wyszczegolnionych powyzej, nazwe "landslips_pl.htm" zastapi sie 
nazwa "landslips.htm". Poniewaz strona ta jest relatywnie dobrze udokumentowana zdjeciami, 
a takze poniewaz porusza ona kwestie wymordowywania i zastraszania ludzkosci przez 

UFOnautow za posrednictwem obsuwisk ziemi, oraz wyjasnia roznice pomiedzy obsuwiskami 
naturalnymi i wlasnie owymi obsuwiskami formowanymi technicznie przez wehikuly UFO, warto 
polecac jej przeczytanie wszystkim swoim zagranicznym korespondentom. 

 
Z opisana poprzednio sprawa koniecznosci naszego fizycznego odciecia sie od zniewalajacych 
nas UFOnautow, zwiazana jest tez sprawa naszego bezterminowego wiezienia przez tychze 

UFOnautow - na przekor ze nie popelnilismy zadnego przestepstwa, a takze sprawa 
jednoczesnego pozbawienia nas jakichkolwiek praw ktore pozbawione zezwierzecenia 
cywilizacje normalnie przyznaja swoim wiezniom. Jesli bowiem na naszej planecie komus 

systematycznie uniemozliwia sie czynienie tego co zamierza - szczegolnie uniemozliwia mu 
opuszczenie obszaru na jakim go tak sie zniewala, wowczas zwykle taka sytuacja nazywana jest 
uwiezieniem. Wszakze to wlasnie uwiezionych ludzi zawsze ktos bez przerwy pilnuje (tak jak 

nas pilnuja UFOnauci), nie pozwala im opuscic danego wiezienia (tak jak nam UFOnauci nie 
pozwalaja opuscic Ziemi), oraz upewnia sie aby nie czynili tego co zamierzaja (tak jak nam 
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UFOnauci uniemozliwiaja dokonywania dzialan ktore by nas zbawily). Nie jest wiec wcale 
przenosnia stwierdzenie, ze cala ludzkosc juz przez tysiaclecia jest wieziona przez UFOnautow. 

Z kolei np. opisywane na stronach totalizmu przeszkody wznoszone przez UFOnautow 
przeciwko zbudowaniu "magnokraftu", sa jednym z dowodow owego uwiezienia ludzkosci. 
 

Jest doskonale wiadomym, ze im czyjes zaawansowanie cywilizacyjne jest wyzsze, tym lepiej 
traktuje swoich wiezniow. W niektorych zas przypadkach wiezniom zapewnione sa nawet 
okreslone prawa, np. patrz Konwencja Genewska, czy Prawa Czlowieka i Obywatela. Jak wiec 

UFOnauci traktuja wieziona przez siebie ludzkosc. Ano gorzej niz czynia to nawet najbardziej 
zwyrodniale i zezwierzecone narody na Ziemi. Faktycznie to ludzcy wiezniowie UFOnautow nie 
posiadaja absolutnie zadnych praw. UFOnauci morduja ich, torturuja, eksploatuja, gwalca, 

ponizaja, oraz zameczaja na kazde sposoby jakie tylko przychodza im do ich powykrecanych 
umyslow. Nasze uwiezienie tez nie ma swojej daty koncowej - mamy wiec byc tak wiezieniu i 
zameczani w nieskonczonosc. Wyciagnijmy wiec teraz wlasciwe wnioski z tego pozbawiania nas 

wszelkich praw przez UFOnautow, tak ze kiedy pewnego dnia UFOnauci w koncu wyjda z 
obecnego ukrycia, oraz zaczna wobec nas udawac aniolkow, bedziemy wowczas dokladnie 

wiedzieli jakie stanowisko wobec nich mamy przyjmowac. Pierwszym z tych wnioskow jest, ze 
postepowanie UFOnautow wskazuje nam z jakiego rodzaju "przyjemniaczkami" mamy do 
czynienia. Wszakze zbrodnie ktore UFOnauci nam obecnie wyczyniaja nie pozwalaja ani 

pomierzyc ani wyrazic glebi nikczemnosci, zdziczenia i zezwierzecenia jaka UFOnauci juz 
osiagneli. Drugim wnioskiem jest, ze takie potraktowanie wyraznie ujawnia, ze nie wolno nam 
spoczac ani na chwile, az wyrzucimy owych szatanskich UFOnautow z naszej planety. Trzeci zas 

wniosek ostrzega, ze musimy bez przerwy miec sie przed nimi na bacznosci i zawsze patrzec im 
na rece. Ponadto ujawnia to takze czego jeszcze powinnismy sie spodziewac po takich swoich 
kosmicznych "rodakach" - znaczy ze NIE powinnismy byc zdziwieni kiedy ponownie nas 

oszukaja, kiedy wbija nam noz w plecy, kiedy beda nas oklamywac, kiedy publicznie oczerniali 
beda totalizm oraz moje badania ktore staraja sie demaskowac ich nikczemnosci, itd., itp. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Wiadomosc do kumotrow UFOnautow. Tak chelpicie sie przed nami swoim 
zaawansowaniem. Jednak nawet najbardziej zezwierzecone narody na ziemi traktuja swoich 

wiezniow znacznie lepiej niz wy kumotrzy traktujecie wiezionych przez siebie ludzi. Gdziez wiec 
podzialo sie to wasze rzekome zaawansowanie. Czy wy sami chcielibyscie aby ktos was wiezil 
bezterminowo tak jak wy nas wiezicie, a jednoczesnie aby tak was traktowal jak wy taktujecie 

ludzi. Jak kiedys usprawiedliwicie to swoje potraktowanie ludzi naszym nastepcom, jesli narost 
waszej karmy spowoduje ze pewnego dnia wy bedziecie potrzebowali naszej pomocy. Jak 
kiedys wyjasnicie swinstwa, meczarnie, cierpienia i ponizenia, zaledwie mala czesc z ktorych 

opisalem m.in. na w/w stronie "landslips_pl.htm", a ktore mi (tworcy totalizmu) bez przerwy 
kumotrzy serwujecie tak jakbym popelnial wobec was jakies przestepstwo opowiadajac sie za 
moralnym postepowaniem? Czy w waszej "zaawansowanej" cywilizacji obstawanie za 

moralnoscia jest uznawane za przestepstwo ktore nalezy surowo karac? Czy jedyna doktryna 
spoleczna na jaka stac wasza "zaawansowana" spolecznosc, to rozdawanie nagrod i korzysci 
odpowiednio do czyjegos miejsca urodzenia, zas wykorzystanie pracy i dorobku jedynie dla 

karania? 
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WPIS numer #60 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/2/24 
Tekst rozwijany w: landslips_pl.htm 
 

#60. Kumotrzy UFOnauci - prosimy i apelujemy, NIE wyniszczajcie ludzkosci wirusem ptasiej 
grypy 
 

Niniejszy wpis chcialbym dla odmiany zaadresowac NIE do ludzkich czytelnikow tego bloga, a 
do wszystkich tych kumotrow UFOnautow, co do ktorych wiem ze zawsze ogromnie dokladnie 
czytaja kazda informacje pojawiajaca sie na niniejszym blogu totalizmu. Szczegolnie zas 

chcialbym aby jego tresc dokladnie rozwazyli moi "wierni admiratorzy" w okupacyjnej kwaterze 
glownej UFOnautow, dla ktorych niniejszy blog jest jedynym kanalem otwartej komunikacji 
pomiedzy nimi, a skrycie okupowana przez nich ludzkoscia zamieszkujaca planete Ziemia. 

Wierze bowiem ze obecna sytuacja na Ziemi jest wystarczajaco powazma aby uzasadnic 
niniejsza probe mojego ponownego zaapelowania.  

 
Ja doskonale zdaje sobie sprawe, ze nieodwolalnie zbliza sie miesiac marzec. Zgodnie zas z tym 
co jest mi wiadomym, ow miesiac stwarza Wam okno czasowe jakie dla Was kumotrzy 

UFOnauci jest najbardziej dogodne do uwolnienia morderczego wirusa "ptasiej grypy" ktorego 
przygotowaliscie ludzkosci w swoich laboratoriach broni biologicznej. Jestem tez doskonale 
swiadomym, ze pracowicie przygotowaliscie juz na Ziemi wszelkie warunki wymagane do 

uwolnienia owego wirusa. Ponadto, wiadomo mi tez, ze przy Waszym kumotrzy braku sumienia 
i "ludzkich odruchow", ktore to swoje cechy charakterystyczne udowodniliscie nam juz kumotrzy 
niezliczona ilosc razy, nie bedziecie mieli zadnych zahamowan przed uwolnieniem owego 

morderczego wirusa i pozniejszym obserwowaniem z gleboka satysfakcja jak okolo 80% 
mieszkancow naszej cywilizacji bedzie powolnie umieralo bolesna i samotna smiercia 
meczennikow. W pelni jestem wiec swiadom jak duze jest obecnie Wasze zagrozenie, jak blisko 

jestescie kumotrzy UFOnauci przed podjeciem ostatecznej decyzji w sprawie uwolnienia tego 
straszliwego wirusa, oraz jak fatalne nastepstwa dla wszystkich ludzi bedzie mialo ewentualne 
zrealizowanie przez Was kumotrzy tego morderczego planu.  

 
W obliczu tak duzej powagi obecnej sytuacji, niniejszym chcialbym kumotrzy UFOnauci 

wystosowac do Was goraca prosbe i apel w imieniu wlasnym, a takze w imieniu wszystkich 
totaliztow ktorzy sa swiadomi Waszego istnienia oraz swiadomi zagrozen ktore sprowadzacie na 
Ziemie. Mianowicie, chcialbym Was kumotrzy UFOnauci goraco prosic i apelowac do Was, 

ABYSCIE CALKOWICIE ZANIECHALI uwolnienia na Ziemi owego morderczego wirusa "ptasiej 
grypy". W tej swojej prosbie (jednak wierze ze wyrazonej rowniez w imieniu wszystkich 
totaliztow i sympatykow totalizmu), apeluje przy tym nie tylko do Waszego kumotrzy UFOnauci 

poczucia bliskiego pokrewienstwa z ludzmi, ale takze do faktu ze na przekor znajdowania sie po 
przeciwstawnych stronach barykady, faktycznie zarowno my jak i Wy "siedzimy dokladnie na tej 
samej galezi". Jesli wiec cos urwie lub zalamie owa galaz, w dol poleci nie tylko jedna z naszych 

stron, a faktycznie polecimy wszyscy razem. Ponadto apeluje rowniez do Waszego zdrowego 
rozsadku i Waszej inteligencji. Nie jest bowiem trudno wydedukowac, ze uwolnienie owego 
wirusa ptasiej grypy spowoduje powstanie sytuacji "przegrana - przegrana" i to dla obu naszych 

stron (tj. zarowno dla ludzkosci, jak i dla Was kumotrzy). Pamietac bowiem trzeba, ze w wyniku 
owej ptasiej grypy ucierpia nie tylko ludzie (na ktorych to upadku najwyrazniej narazie glownie 
koncentrujecie swoja uwage). Na przekor bowiem tego co zapewne wmawiaja Wam niektorzy z 

Waszego grona, Wasze zyski z owego uwolnienia morderczego wirusa ptasiej grypy zostana 
przygniecione wagowo znacznie od nich wyzszymi Waszymi stratami. Aby nie byc tu 
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goloslowny, w dalszej czesci niniejszego wpisu postaram sie wyszczegolnic najwazniejsze z 
Waszych wlasnych strat, ktore najprawdopodobniej spowoduje ow wirus, a ktorych byc moze 

narazie nie uwzgledniacie w swoim balansie zyskow i strat. 
 
Apelujac tutaj do Waszej kumotrzy UFOnauci inteligencji i zdrowego rozsadku, doskonale przy 

tym zdaje sobie sprawe z faktu, ze Wasza pycha, a takze Wasza kumotrzy slepa wiara we 
wlasna wyzszosc nad ludzmi, bedzie Wam wmawiala abyscie nie zwracali uwagi na nasze 
prosby i apele, oraz abyscie kontynuowali wyrzadzanie nam krzywd i zbrodni ktore uwazacie za 

stosowne. Wszakze jak dotychczas ignorowaliscie kumotrzy i szyderczo tratowaliscie wszelkie 
poprzednie moje apele i prosby - jako przyklad patrzcie na owa noworoczna prosbe-
zobowiazanie z P.S. do bloga numer #53 (o pokoj, oraz o zaniechania dalszego stracania 

naszych samolotow), a takze patrzcie na Wasze reakcje w postaci ostatniej afery z karykaturami 
oraz ostatniego nasilenia atakow na nasze samoloty. Jednak byc moze warto abyscie tym razem 
kumotrzy UFOnauci rozwazyli tez mozliwosc, ze poza moimi i naszymi komunikacjami kryje sie 

wola jakiejs nadrzednej mocy ktora zsylajac nam natchnienie na takie a nie inne postepowanie 
chce jednoczesnie sie upewnic, ze odrzucajac nasze apele i prosby faktycznie bierzecie na siebie 

pelna odpowiedzialnosc za to co czynicie. Tak aby w przyszlosci nie bylo watpliwosci ze "kiedy 
inni blagali o litosc, Wy kontynuowaliascie swoje zbrodnie, stad kiedy Wy zaczniecie blagac o 
litosc, Wasz wlasny los stanie sie odbiciem tego co kiedys uczyniliscie innym". 

 
Oto niektore niekorzystne dla Was kumotrzy UFOnauci nastepstwa, jakie moim zdaniem beda 
bezposrednim wynikiem ewentualnego uwolnienia przez Was wirusa ptasiej grypy, a ktore ja 

osobiscie uwazalbym za wysoce istotne:  
 
1. Udowodnienie Waszym kumotrzy UFOnauci wlasnym dzialaniem, ze mialem jednak racje 

ostrzegajac ludzi przed Waszym atakim, a tym samym wzmocnienie mojego autorytetu wsrod 
ludzi. Jest juz publiczna tajemnica, ze Wy kumotrzy UFOnauci postawiliscie zadanie 
najmocniejszym z Waszych ekspertow, aby ci znalezli rozne sposoby aby podwazyc moj 

autorytet oraz aby udowodnic ludziom ze NIE mam racji w zadnym ze swoich twierdzen. Jednak 
gdybyscie rownoczesnie uwolnili wirusa ptasiej grypy - dokladnie tak jak ja to przewiduje i jak o 
tym ostrzegam innych ludzi, wowczas wysilki owych najmocniejszych z Waszych glow aby 

podwazyc moj autorytet oraz aby wykazac innym ludziom ze sie myle we wszystkim co 
twierdze, zostalyby zniweczone jednym takim Waszym pociagnieciem. Dlatego osobiscie 

doradzalbym Wam calkowicie zaniechac uwolnienia wirusa ptasiej grypy chocby tylko dla tego 
jednego powodu - tj. aby nie dowodzic ludziom ze ja jednak mialem racje. Nawet bowiem jesli 
czasowo odwleczecie to uwolnienie wirusa, jednak w koncu ciagle go dokonacie, ja i tak bede 

wowczas mial amunicje przeciwko Wam i wykaze klarownie Wasz udzial w owej zbrodni. 
(Odnotujcie tutaj kumotrzy jak czasami dziwny moze byc obrot spraw w uksztaltowaniu sie 
sytuacji na Ziemi - kto by pomyslal ze w moim interesie moze kiedys lezec aby powiodlo Was 

sie udowodnienie ze ja NIE mam racji.)  
 
2. Poglebienie swiadomosci wsrod ludzi o koniecznosci szybkiego i nieodwolalnego usuniecia 

Was z naszej planety. Aczkolwiek wolno, swiadomosc ludzkosci o Waszych kumotrzy zbrodniach 
na Ziemi nieustannie rosnie. Coraz wiecej tez ludzi przekonuje sie z Waszych morderczych 
dzialan, ze owe "diably" zle do szpiku kosci, o ktorych ostrzegaja nas religie, to faktycznie Wy - 

UFOnauci. Rosnie tez liczba ludzi ktorzy zaczynaja rozumiec, ze owe plagi i pomory ktore 
gnebily ludzkosc w okresie sredniowiecza, faktycznie uwalniane byly na Ziemi przez Wasza 
mordercza technike, podobnie jak obecnie zamierzacie to uczynic z plaga "ptasiej grypy". Coraz 

wiecej tez ludzi na Ziemi zaczyna podzielac poglad totalizmu, ze "Wszelkie zlo istniejace na 
Ziemi, skrycie bierze swoj prapoczatek od Was, UFOnautow". Wasza wiec ewentualna decyzja o 
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uwolnieniu ptasiej grypy spowoduje dalsze przyspieszenie ludzkiego zrozumienia dla Waszej 
szatanskiej roli na Ziemi, oraz podniesie jeszcze bardziej aktualnosc i pilnosc nawolywan 

totalizmu aby usunac Was z Ziemi tak szybko i tak nieodwolanie, jak tylko ludzie sa w stanie.  
 
3. Utrwalenie na wieki Waszej kumotrzy zbrodni w folklorze mowionym ludzkosci. Ci wszyscy 

ktorzy przeżyja grypę, beda poczuwali sie do obowiązku aby utrwalać jej pamiec w pogrypowym 
społeczenstwie. Jest wiec pewnym, ze tradycja mowiona ludzkosci utrwali na wieki informacje, 
ze to Wy - UFOnauci celowo zaraziliscie ludzkosc ta mordercza choroba. Chodzi zas o to, ze jesli 

taka mowiona tradycja o Waszej UFOnauci odpowiedzialnosci za stworzenie tej epidemii grypy 
zdola sie utrwalic wsrod ludzi, wowczas dalsze bezkarne wyniszczanie ludzkosci przez Was 
stanie sie coraz bardziej utrudnione. Pamiec owa bedzie miala bowiem te same efekty, co 

zbiorowa pamiec zbrodni Hitlera. A wiec wszyscy ludzie beda sobie przez wieki nawzajem 
przypominali, ze nie wolno Wam przebaczyc takiej ogromnej zbrodni na ludzkosci. Nie wolno 
Wam tez wybaczyc faktu, ze na przekor iz jestescie naszymi bliskimi krewniakami z kosmosu, 

oraz na przekor ze blagalismy Was o zaniechanie uwolnienia wirusa tej grypy, Wy ciagle 
podrzuciliscie nam az tak straszliwa plage. Z kolei takie wzajemne przypominanie sobie tej 

zbrodni, utrwali jej pamiec az po wsze czasy. Po zas owym utrwaleniu ludzie zaczna patrzec 
Wam uwaznie na rece. Ponadto umysly wszystkich ludzi zaczna zrzucac na Was karme za ta i za 
inne zbrodnie. Natomiast pamiec zbiorowa takiej zbrodni uniemozliwi Wam nawiazywanie w 

przyszlosci jakichkolwiek "przyjacielskich" stosunkow z ludzkoscia. Nie wspomne tu juz, ze 
gdybyscie w jakiejs dalekiej przyszlosci Wy UFOnauci nagle potrzebowali od nas pomocy, 
wowczas zbiorowa pamiec ludzka by Wam przypomniala owa obecna zbrodnie i odpowiednio do 

niej zareagowala. 
 
4. Zaryzykowanie, ze wirus ptasiej grypy sie wymutuje i uderzy w Wasza UFOnauci wlasna 

cywilizacje. Aczkolwiek zapewne proporcjonalnie malo w stosunku do populacji Ziemi, ciagle 
jakas tam liczba totaliztow przperogramowywala przeciw-swiat na natychmiastowy zwrot do 
Was karmy zbiorowej za mordercze dzialania ktore na nas egzekwujecie. Dlatego istnieje 

szansa, ze jednak wirus jaki uwolnicie na Ziemi, zdola jakos odbic sie do Waszej cywilizacji w 
spowob jakiego nawet Wasza znajomosc przyszlosci nie zdola przewidziec. Moze wiec sie 
zdarzyc, ze jednak spoleczenstwu z Waszej wlasnej planety przyjdzie splacic co do grosza 

cierpienia ktore zadacie ludzkosci. 
 

5. Zaklocanie dotychczasowego systemu. Jak byscie na to nie patrzyli, ciagle Wy - UFOnauci 
tworzycie z nami jeden zamkniety system. Wprawdzie narazie system ten jest podobny jak ow 
istniejacy kiedys w niewolniczym Rzymie. Tym bardziej wiec kiedy jeden skladnik tego systemu 

(znaczy my, ludzie) nagle zostanie wyniszczony, drugi sladnik (znaczy Wy, UFOnauci) 
nieodwolalnie tez na tym ucierpi. Praktycznie wiec, jesli Wy calkowicie wyniszczycie ludzkosc, 
podetniecie w ten sposob sobie tez i galaz na ktorej obecnie sami siedzicie. 

 
6. Wasze otwarte przyznanie sie do przegranej z ludzmi. Wasza kumotrzy UFOnauci inteligencja 
oraz przewaga techniczna nad ludzmi, powinna umozliwiac Wam bezludobojcze zapanowanie 

nad sytuacja - bez konicznosci uciekania sie do zamordowania wiekszosci z nas. Wszakze 
zamordowanie przeciwnika jest typowa pasozytnicza reakcja na przegrana z owym 
przeciwnikiem. (Tylko bowiem pasozytniczy glupiec i brutal postepuje w mysl zasady "skoro 

wygrywasz, powyrywam ci rece". Ten zas co szczyci sie posiadaniem wyzszej inteligencji, w 
takiej sytuacji stwierdzi "skoro chwilowo wygrywasz, ja skoncentruje sie lepiej i poprawie swoje 
metody aby ci inteligentnie wykazac kto naprawde jest tu lepszy".) Jesli wiec Wy kumotrzy 

UFOnauci zdecydujecie sie nas wyniszczyc, faktycznie sie tym przyznanie, ze przestaliscie 
panowac nad sytuacja i ze przegraliscie z nami. To zas oznacza, ze cala ta Wasza pycha i wiara 
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we wlasna wyzszosc nad ludzmi, sa puste i pozbawione podstaw. Faktycznie jesli zmuszeni 
jestescie aby nas zniszczyc, bowiem nie potraficie wygrac z nami swoja inteligencja i ideologia, 

jest to dowodem i oznaka Waszej nizszosci i bezradnosci. Jesli wiec faktycznie wierzycie ze 
jestescie lepsi od nas, zapraszam abysmy zmierzyli sie jak przystalo na krewniakow - tj. oko w 
oko, umysl przeciwko umyslowi, ideologia przeciwko ideologii. Niniejszym wiec rzucam Wam 

kumotrzy wyzwanie - zmierzcie sie z nami na polu inteligencji i ideologii - tak aby nam 
udowodnic bez koniecznosci wymordowania calej naszej cywilizacji, kto naprawde jest lepszy. 
Zaniechajcie tez uzycia tych Waszych morderczych narzedzi tylko po to aby ukryc swoja wlasna 

proznosc i faktyczny brak tego czym tak sie chlubicie. Wierze rowniez, ze jesli nie przyjmiecie 
tego wyzwania i potwierdzicie swoja przegrana "powyrywaniem nam rak", pamiec tej Waszej 
przegranej reakcji pozostanie z Wami i nami na wieki. 

 
7. Wystawienie sie na ataki swoich przeciwnikow politycznych. Tak kompleksowego ataku na 
ludzkosc, jak wymordowanie wirusem ptasiej grypy okolo 80% populacji cywilizacji Ziemskiej, 

nie uda sie utrzymac w tajemnicy przed Waszym wlasnym spoleczenstwem. Predzej czy pozniej 
doniesienia o owym Waszym ataku na ludzkosc dostana sie do wiadomosci Waszego wlasnego 

spoleczenstwa. Chociaz wiec nie wierze, aby spoleczenstwo tak do kosci zepsute jak Wasze, 
mialo w jakikolwiek sposob zareagowac na owa zbrodnie, ciagle zbrodnia ta jest Waszym 
dobrowolnym wystawieniem sie na ataki Waszych przeciwnikow politycznych. Kazdy wszakze 

ma przeciwnikow politycznych, zas zaloze sie ze w Waszym pasozytniczym spoleczenstwie jest 
ich szczegolnie duzo. Owi zas przeciwnicy potrzebuja jakiejs amunicji aby porozgrywac sobie z 
Wami dowolne sprawy ktore naprawde leza im na sercu. Wymordowanie zas 80% populacji 

wlasnych krewniakow kosmicznych mieszkajacych na Ziemi, jest doskonala amunicja dla tych 
ktorzy z jakichs powodow zechca jej przeciwko Wam uzyc. Prosze sobie wyobrazic, na ile 
odmiennych sposobow Wasi przeciwnicy moga zaprezentowac i zinterpretowac takie zbrodnicze 

Wasze dzialanie. 
 
8. Narazenie sie na mozliwosc posluzenia jako "kozly ofiarne". W Waszym kumotrzy UFOnauci 

pasozytniczym spoleczenstwie, za kazdy nowy klopot musi zaplacic jakis "koziol ofiarny". 
Faktem zas jest, ze uwolnienie ptasiej grypy tak czy inaczej sprowadzi na Wasza cywilizacje 
najrozniejsze klopoty. Dla klopotow tych zas musi sie znalezc jakis koziol ofiarny ktory za nie 

zaplaci. Jest niemal pewnym, ze owym kozlem ofiarnym beda zapewne Ci ktorzy zarzadzaja 
Ziemie - czyli wlasnie Wy kumotrzy UFOnauci. Aczkolwiek wiec Wasi mocodawcy zapewne 

obecnie naciskaja na Was abyscie uwolnili wirusa ptasiej grypy, kiedy jednak przyjdzie do 
odpowiadania za niechciane nastepstwa tego uwolnienia, ci sami mocodawcy "odwroca kota 
ogonem" i zwala cala wina na Was. Znacznie wiec dla Was bezpieczniej kumotrzy, jesli 

znajdziecie jakis powod czy wymowke, aby jednak nie uwalniac tego morderczego wirusa. W 
Waszej bowiem sytuacji "tych co usiluja plywac w oceanie pasozytnictwa", znacznie 
bezpieczniejsze jest opowiedzenie sie za utrzymaniem istniejacego status quo, niz 

wprowadzenie drastycznych zmian za ktore ktos niewatpliwie kiedys obciazy Was 
odpowiedzialnoscia tylko po to aby upiec przy tym jakies tam wlasne pieczenie.  
 

Oczywiscie, kumotrzy, powyzsze sa tylko niektore Wasze straty, jakie staja sie oczywiste patrzac 
na Was z mojego/naszego punktu widzenia. Do tego doda sie caly szereg dalszych Waszych 
strat, ktorych ja nie jestem w stanie przewidziec z braku dokladnej wiedzy na temat Waszej 

aktualnej sytuacji. W sumie wiec, bez wzgledu na to jak atrakcyjne dla Waszych mocodawcow 
moze teoretycznie wydawac sie uwolnienie wirusa ptasiej grypy, praktycznie poszukiwane przez 
Was wyniki tego uwolnienia zostana zniweczone przez niekorzystne jego nastepstwa. Dlatego 

kumotrzy UFOnauci wierzcie mi, ze WIRUSA NAPRAWDE NIE WARTO UWALNIAC. Obie nasze 
strony tylko na tym ucierpia i obie strony na tym tylko przegraja. Wasza zas strona wcale nie 
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odniesie dzieki temu korzysci wiekszych od tych jakie i tak by odniosla gdyby zaakceptowala 
rozwoj sytuacji ktory nastapi w przypadku zaniechania uwolnienia tego strasznego wirusa.  

 
Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 

 
P.S. Aktualna wiadomosc do ludzkich czytelnikow tego bloga: bezczelne zawalenie dachu hali 
targowiskowej w Moskwie opisane jest w punkcie #7 wydania strony "katowice.htm" 

datowanego 23/2/06. Natomiast punkt #9.6 owej strony omawia najnowszy material dowodowy 
na fakt, ze to UFOnauci spowodowali ostatnia lawine blotna na Filipinach. 
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WPIS numer #59 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/2/19 
Tekst rozwijany w: katowice.htm 
 

#59. Kolejna zbrodnia UFOnautow - lawina blotna z Filipin 
 
W podrozdziale F11.1 z tomu 3 monografii [1/4] wyjasniony jest m.in. mechanizm formowania 

tzw. "wywrotowisk". Z kolei ilustracje owych wywrotowisk pokazane sa jako "rys. Z_3a_B5.6" 
oraz "rys. Z_3b_B5.6" w polskojezycznym traktacie [4c] (patrz strona "tekst_4c_2.htm"). 
Wywrotowiska te formowane sa najczesciej podczas katowego obrocenia kolistego dysku gleby 

odcietej od podloza wirujacymi obwodami UFO. Wynik wyglada nieco podobnie jak katowe 
przekrecenie gleby otaczajacej korzenie wywroconego drzewa. Tyle tylko, ze w glebie obroconej 
przez UFO zwykle brakowac bedzie jakiegokolwiek drzewa czy korzeni, a takze ze bedzie 

posiadala ona bardzo regularny ksztalt (tj. ksztalt niemal idealnej elipsy lub kregu). Jesli obwody 
magnetyczne wehikulu UFO wytna takie wywrotowisko na zboczu gory, wowczas w momencie 

jego wyciecia czesto zainicjowana zostaje lawina ziemi lub blota. Szczegolnie jesli tuz przed tym 
wycieciem UFOnauci spowodowali na owym obszarze intensywne opady deszczu. W gorzystym 
terenie lawiny takie wywolywane sa przez UFO relatywnie czesto przez zwykly przypadek, 

podczas nieostroznych ladowan. Ostatnio jednak UFOnauci zaczynaja je uzywac do celowego 
mordowania i zadreczania ludzi. 
 

Ja od dosyc dawna interesuje sie takimi lawinami wywolywanymi przez UFO. Chce bowiem 
ustalic zbior cech po jakich mozna je odrozniac od naturalnych obsuniec ziemi i lawin blotnych. 
Jedna z nich ustalilem juz wiele lat temu na podstawie obserwacji pozostalosci tych lawin na 

nowozelandzkich zboczach gor. Owa pierwsza (1) cecha takich lawin wywolywanych technicznie 
przez UFO, jest istnienie typowego kolistego lub eliptycznego "wywrotowiska" w punkcie 
zaczatkowym lawiny. Druga wazna ceche tych lawin wywolywanych technicznie przez UFO 

ustalilem przypadkowo, kiedy okolo 1996 roku wehikul UFO spowodowal ja przed miastem Ipoh 
na "expressway south-north" wiodacej z Kuala Lumpur do Ipoh w Malezji. (Lawina ta zawalila 
wowczas okolo 300 metrow owej expressway zabijajac przy okazji az kilku ludzi - obecnie 

zaczynam sie zastanawiac czy przypadkiem nie zostala ona wywolana celowo aby ludzi tych 
zamordowac.) Jak wowczas opowiadali naoczni swiadkowie, w momencie kiedy lawina ta 

zostala zapoczatkowana (w samym srodku nocy) rozlegl sie ogluszajacy huk - jakby wystrzal z 
duzego dziala, czy eksplozja bomby. Jak sie domyslam, huk ten powstaje kiedy obwody 
magnetyczne wehikulu UFO odrywaja sila fragmenty skal od podloza gory, aby uformowac z 

nich owo inicjujace "wywrotowisko". Potem ogladalem wiele filmow dokumentarnych o 
naturalnych lawinach ziemi i blota. Jednak nigdzie nie natknalem sie na informacje, ze 
zainicjowaniu owych naturalnych lawin towarzyszy jakikolwiek huk. Dlatego obecnie jestem juz 

pewien, ze druga (2) cecha lawin ziemi i kamieni wywolywanych przez UFO jest, ze w 
momencie ich inicjowania pojawia sie potezny huk jakby wystrzalu armatniego. Kolejna 
poszukiwana cecha daje sie wydedukowac z drugiej. Mianowicie trzecia (3) cecha lawin blota i 

gleby wywolywanych technicznie przez UFO, jest ze lawinom tym zawsze towarzyszy niewielkie 
trzesienie ziemi ktorego epicentrum lezy w "wywrotowisku". Chodzi bowiem o to, ze kiedy 
obwody magnetyczne UFO z ogromna sila ukrecaja i odrywaja fragmenty skal od reszty gory, 

gora ta nieodwolalnie musi wygenerowac gwaltowne drgania. 
 
Wszystkie trzy powyzsze cechy, tj. zarowno (1) koliste wywrotowisko w punkcie zainicjowania, 

jak i (2) glosny huk jakby wystrzalu armatniego, oraz (3) trzesienie ziemi o epicentrum 
zlokalizowanym w wywrotowisku, wystapily w lawinie blota ktora w piatek, dnia 17 lutego 2006 
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roku, o godzinie 9 rano, pojawila sie na filipinskiej wyspie Leyte. Owo koliste wywrotowisko 
widoczne bowiem bylo na filmach tamtej lawiny blotnej pokazywanych w dziennikach 

telewizyjnych. Glosny huk raportowali naoczni swiadkowie. Natomiast wywodzenie sie trzesienia 
ziemi z "wywrotowiska" wynikalo z faktu, ze swiadkowie najpierw uslyszeli huk i dudnienie 
lawiny, a dopiero pozniej odczuli jak ziemia sie zatrzesla. Na dodatek do powyzszego, krotko 

przed owa lawina na obszarze tej wyspy wystapily silne umiejscowione deszcze, wygladajace 
dokladnie tak jakby byly celowo zainicjowane przez technike UFOnautow. Warto tu dodac, ze z 
punktu widzenia prawdopodobienstwa nie jest mozliwym aby owe trzy nietypowe cechy 

wystapily razem przez zwykly przypadek. Dlatego jest calkowicie pewnym, ze owa filipinska 
lawina blotna wywolana zostala celowo przez UFO, w ramach obecnego mordowania i 
zastraszania ludzkosci. Jej pierwszy opis ktory wpadl mi w rece przytoczony byl w artykule 

[DP5] "Mudslide kills hundreds" (tj. "Lawina blotna usmiercila setki"), opublikowanym na stronie 
A1 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post Weekend", wydanie datowane w 
sobote/niedziele (Saturday/Sunday), February 18-19, 2006. Kolejne sprawozdania i wywiady z 

naocznymi swiadkami, a takze jej obrazy, nadawane byly we wszystkich nowozelandzkich 
dziennikach telewizyjnych w sobote, 18 lutego 2006 roku. W artykule [DP5] pisane bylo, ze w 

jej wyniku zniszczonych zostalo ponad 500 budynkow, w ktorych z cala pewnoscia zginelo co 
najmniej 200 ludzi, dalszych zas okolo 1500 uwaza sie za zaginionych. Natomiast w dziennikach 
telewizyjnych podawano juz, ze liczba jej ofiar siegala okolo 3000 ludzi - w tym tylko w 

miejscowej szkole zginelo okolo 300 dzieci. Do jakichze to przewrotnych i zbrodniczych metod 
mordowania ludzi UFOnauci zaczeli sie juz uciekac. Az trudno uwierzyc ze tak szatanskie istoty 
sa bliskimi krewniakami ludzi. 

 
Powyzsze informacje na temat filipinskiej lawiny blotnej zaindukowanej technicznie przez UFO w 
ramach ich obecnej kampanii wymordowywania i zastraszania ludzi, zaprezentowane rowniez 

zostaly w najnowszej aktualizacji totaliztycznej strony "katowice.htm" (patrz tam czesc (vi) w 
punkcie #8). Aktualizacja ta datowana jest w dniu 18 lutego 2006 roku. Opis lawiny blotnej 
dostepny jest tam w obu wersjach jezykowych, tj. zarowno polskiej jak i angielskiej. Docelowo 

aktualizacja ta jest planowana do zaladowania pod nastepujace adresy:  
http://energia.sl.pl/katowice.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/katowice.htm 

http://God.20m.com/katowice.htm 
http://jan-pajak.com/katowice.htm 

http://milicz.fateback.com/katowice.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/katowice.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/katowice.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/katowice.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/katowice.htm 
Goraco polecam jej upowszechnianie wsrod znajomych. Wszakze czesc obszaru Polski jest 

rowniez gorzysta. Warto wiec aby mieszkancy owych terenow gorzystych wiedzieli jakich 
dokladnie cech maja wypatrywac i uwypuklac w swoich raportach, w przypadku kiedy pojawi sie 
w ich poblizu jakas podobna lawina blota lub gleby zmiatajaca wszystko na swojej drodze i 

grzebiaca zywcem tysiace ludzi. Wszakze obecnie nasza jedyna obrona przed wscieklymi 
atakami UFOnautow jest wiedza po czym ataki te daje sie poznawac, a takze podnoszenie 
wielkiego krzyku za kazdym razem kiedy UFOnauci posuna sie do zrealizowania nastepnego 

takiego ataku. 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
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P.S. Prosze odnotowac, ze w ostatnich kilku dniach uaktualizowane zostaly nastepujace 
totaliztyczne strony internetowe: (18 lutego 2006 roku) "newzealand_pl.htm" (patrz tam punkt 

#11 o gryfie - tj. o krwiopijnej maskotce UFOnautow, ktory to gryf terroryzuje ludnosc 
miejscowosci Bodmin Moor z UK), (12 lutego 2006 roku) "predators_pl.htm" (patrz tam 
uscislenie pozycji (xii) w punkcie #4 wyjasniajace techniczne metody wymordowywania 

ludzkosci przez UFOnautow), (6 lutego 2006 roku) "humanity_pl.htm" (patrz tam nowy punkt 
#7 ktory ujawnia oficjalne stanowisko totalizmu w sprawie obserwowanego obecnie trendu aby 
zanizac i pomniejszac standardy moralne ludzkosci tylko dlatego iz kilku politykow stara sie 

przypodobac zboczencom aby w wyborach uzyskac ich glosy), oraz (8 lutego 2006 roku) 
"partia_totalizmu.htm" (patrz tam dodatkowy punkt #9 wyjasniajacy co bardziej kontrowersyjne 
punkty statutu partii totalizmu - szczegolnie rozwiazanie ktore totalizm proponuje dla 

problemow spolecznych wynikajacych z obecnosci w spoleczenstwie najrozniejszych 
mniejszosciowych grup etnicznych i religii, a ktore to problemy najbardziej drastycznie ujawnily 
swoja obecnosc w Nowym Orleanie podczas ataku huraganem Katrina). Odnotuj, ze poza strona 

"partia_totalizmu.htm", aktualizacje wszystkich pozostalych stron oferowane sa w dwoch 
wersjach jezykowych (tj. polskiej i angielskiej). Odnotuj takze, ze kazda strone z wymienionych 

w tym P.S. mozna uruchomic jesli w pelnych adresach podanych wczesniej w tym blogu zamieni 
sie nazwe "katowice.htm" na podana tutaj fizyczna nazwe wybranej strony. 
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WPIS numer #58 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/2/16 
Tekst rozwijany w: plague_pl.htm 
 

#58. Stare jeszcze raz od nowa - czyli co nowego w totalizmie 
 
Na przekor ze niemal kazda  religia na Ziemi ostrzega ludzkosc przed szatanskimi istotami ktore 

lubuja sie w zadreczaniu ludzi, na przekor ze coraz wiecej badaczy UFO dochodzi do wniosku ze 
UFOnauci wcale nie sa tacy "dobrzy" jak nam to samochwalnie wmawiaja kiedy uprowadza nas 
do swoich wehikulow UFO, na przekor ze totalizm ilustratywnie udowadnia iz wszelkie zlo na 

Ziemi wywodzi sie od UFOnautow, a takze na przekor ze wszelkie dowody wskazuja na to ze 
UFOnauci nie tylko zawalili katowicka hale wystawowa, ale stoja takze za najnowszymi 
wysilkami aby sklocic narody swiata i rozpoczac trzecia wojne swiatowa, ciegle ogromna 

wiekszosc ludzi nie chce otworzyc oczu na niebezpieczenstwo ktore im zagraza. A zagraza im od 
UFOnautow coraz wiecej. Ani bowiem sie nie ogladniemy, a nadejdzie juz marzec - czyli 

najkorzystniejszy dla UFOnautow czas aby uwolnic wirusa "ptasiej grypy" ktorego nam juz 
przygotowali w swoich laboratoriach. Wkrotce po marcu nastapi tez okres kiedy UFOnauci beda 
mogli powownie napuscic na ludzi najrozniejsze sily natury bedace pod ich kontrola. A wiec 

ponownie zaczna sie pojawiac powodzie, tornada, huragany, trzesienia Ziemie, przymrozki 
niszczace plony, ataki szaranczy i owadow, itd. Po tych zas atakach, prawdopodobnie bedziemy 
tez widzieli nastepne "inicjatywy" UFOnautow, np. te zmierzajace do wywolania trzeciej wojny 

swiatowej. Itd., itp. - w kolko Macieju. Stare zacznie powtarzac sie od nowa. UFOnauci beda 
zameczac i mordowac ludzi, ludzie zas beda uparcie udawali ze UFOnauci nie istnieja. Co wiec 
totalizm ma do zaraportowania nowego w tej paradzie starego zadreczania nas przez 

UFOnautow. Ano niewiele. Oto przeglad tych kilku najwazniejszych wydarzen jakie w totalizmie 
mialy miejsce, lub staly sie aktualne, w miedzyczasie.  
 

1. Wypatrywanie nowej zbrodni UFOnautow. Po rozglosie jaki totalizm nadal zburzeniu 
katowickiej hali przez UFOnautow, nastala chwila zlowrogiej ciszy. Mamy juz niemal polowe 
lutego, sniegi na polnocnej polkuli spietrzyly sie znacznie wyzej niz w czasach kiedy hala sie 

zawalala, zas nowego zawalenia dachu narazie jakos nie widac. Najwyrazniej UFOnauci wiedza, 
ze pilnie sledze co na swiecie sie dzieje i tylko czekam aby wykonali jakis bledny ruch - tak 

abym mogl ponownie podniesc krzyk wypunktowujacy im bledy ktore popelnili, a ktore 
dokumentuja iz to oni kryja sie za danym zawaleniem. Cisza owa nie powinna jednak nas 
zwodzic. Znam bowiem na tyle UFOnautow aby wiedziec, ze kiedy siedza cicho, praktycznie to 

znaczy ze przygotowuja jakis nowy atak. Zapewne tez wkrotce uslyszymy co takiego to bedzie. 
Ciekawe czy wymysla jakis nowy sposob wyniszczania i zadreczania ludzkosci - co do ktorego 
beda liczyli ze dlugo nie polapiemy sie na ich udziale, czy tez zdecydowali sie sfinalizowac swoj 

ostateczny atak swoja bronia biologiczna - czyli uwolnic wirusa "ptasiej grypy" jaki zupelnie 
wykonczy nasza cywilizacje. 
 

2. Konczy nam sie czas jaki mielismy na przygotowanie sie do epidemii ptasiej grypy. Marzec juz 
blisko. Poczawszy zas od poczatku marca mozemy sie spodziewac ze w kazdj chwili UFOnauci 
uwolnia wirusa "ptasiej grypy". Ci z nas, ktorzy ciagle nie sa do gotowi na jego nadejscie, 

powinni rozwazyc ruszenie do akcji. Czasu juz bowiem niemal nic nie zostalo. Przypominam, ze 
starozytni Rzymianie zwykli powiadac "jesli chcesz pokoju przygotowuj sie do wojny", oraz ze 
zgrubna idee co do tego jak warto sie przygotowac zawiera strona internetowa "plague_pl.htm" 

- ktora mozna znalezc m.in. pod nastepujacymi adresami: 
http://energia.sl.pl/plague_pl.htm 
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http://free.hostultra.com/~wszewilki/plague_pl.htm 
http://jan-pajak.com/plague_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/plague_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/plague_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/plague_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/plague_pl.htm 
http://God.20m.com/plague_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/plague_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/plague_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/plague_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/plague_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/plague_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/plague_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/plague_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/plague_pl.htm 
Warto tutaj dodac, ze ze sprawdzony juz wiele razy w dzialaniu jako faktycznie efektywny 

sposob bronienia sie przed atakami UFOnautow polega m.in. na podnoszeniu w internecie tak 
duzego krzyku na temat danego ataku jak tylko sie da, przy jednoczesnym zaprezentowaniu 
rzeczowych i przekonywujacych dowodow ze to UFOnauci sa za niego odpowiedzialni. Aby 

zapobiec uwolnieniu przez UFOnautow wirusa ptasiej grypy, ow krzyk trzeba podnosic teraz a 
nie potem - wszakze po uwolnieniu wirusa bedzie juz na niego za pozno (wowczas bowiem 
jedyny krzyk jaki da sie uslyszec to krzyk cierpienia tych niezliczonych konajacych). 

 
3. UFOnauci wydeletowali kolejna strone internetowa o adresie http://pigs.20fr.com . Strona ta 
faktycznie niewiele miala z totalizmem wspolnego. Byla ona bowiem poswiecona glownie 

omowieniu chinskiego zadiaku zwierzecego oraz pokazaniu ozdobnych swinek wchodzacych w 
sklad owego zodiaku. Niemniej najwyrazniej UFOnauci sabotazuja i niszcza obecnie praktycznie 
wszystko co posiada jakikolwiek zwiazek z totalizmem. Faktycznie tez co miesiac deletuja co 

najmniej jedna strone totalizmu. Owa strona o swinkach najwyrazniej byla nastepna na ich 
wykazie. Wszakze byla ona dosyc poczytna i czesto odwiedzana. Prosze odnotowac, ze bardzo 
juz dlugi wykaz stron totalizmu ktore UFOnauci mi wydeletowali, wraz z datami kiedy 

odnotowalem ich wydeletowanie, przytoczony jest na stronie "menu.htm". 
 

4. Odciecie mnie od swiata. Dochodza do mnie skargi, ze kiedy ktos do mnie dzwomi, odzywa 
sie rzekomo moja "automatyczna sekretarka" i informuje ze jestem zajety oraz prosi o nagranie 
dla mnie wiadomosci. Problem jednak z tym, ze moj telefon wcale NIE ma "automatycznej 

sekretarki". Ponadto, poniewaz jako bezrobotny nie chodze juz do pracy, prawie bez przerwy 
siedze teraz przy telefonie gotowy do odebrania przychodzacych rozmow. Niestety, rozmowy 
owe nie przychodza, bowiem nikt do mnie nie jest w stanie sie przebic. Najwyrazniej owa 

"automatyczna sekretarke" zafundowali mi sekretnie sami UFOnauci, jako ich kolejny "trick" aby 
odciac mnie od swiata, oraz aby ci co do mnie dzwonia NIE mogli sie przebic przez ich blokade. 
Co gorsza, ja sam nie mam jak pozbyc sie tej podszywanej "sekretarki danej mi przez 

UFOnautow" i poprawic sytuacji. Jedyne bowiem co moge uczynic, to zlozyc oficjalna skarge do 
tutejszego "telecom" ze dla dzwoniacych na moj numer wlacza sie jakas podszywana 
"automatyczna sekretarka" i pretenduje ze dziala w moim imieniu - podczas gdy ja wcale nie 

mam sekretarki. Aby jednak zlozyc taka skarge, musze miec konkretny dowod (np. czyjs list 
albo oswiadczenie) ze ktos do mnie dzwonil o okreslonej dacie i godzinie, oraz ze owa "niby 
sekratarka" sie wlaczyla i uniemozliwila mu rozmowe ze mna. Dlatego jesli ktos dzwoniac do 

mnie zostanie zbyty owa "podszywana sekretarka", wowczas prosze o przygotowanie mi od 
siebie rodzaju raportu, ktory bede mogl przedstawic w tutejszym "telecom", a w ktorym ten 
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ktos poda kiedy do mnie dzwonil (dokladna data, godzina), oraz co dokladnie sie zdarzylo - np. 
dlaczego rozmowa ze mna nie doszla do skutku. Z gory dziekuje za ta pomoc w walce z 

kolejnym szatanskim pomyslem-sabotazem UFOnautow. Tak nawiasem mowiac, to w innych 
okolicznosciach nawet by mi imponowala owa niewyczerpana pula metod szkodzenia, ktore 
UFOnauci maja w zanadrzu i wyciagaja przeciwko ludzkosci, totalizmowi, oraz przeciwko mi 

osobiscie. Musze bowiem tutaj sie przyznac, ze ja sam nigdy bym nie wpadl na pomysl 
zafundowania komus podszywanej sekretarki aby w sposob nie budzacy niczyich podejrzen ani 
protestow blokowac rozmowy telefoniczne przychodzace do tego kogos. Jedyne co mi psuje 

moje admirowanie ich za tak duza pomyslowosc, to swiadomosc, ze zanim metody te 
zastosowali przeciwko ludziom z planety Ziemia, ich przywodcy z planety UFOnautow najpierw 
je wymyslili dla ludnosci z ich wlasnej planety, a dopiero kiedy je tam doprowadzili do 

doskonalosci przesladujac swoich wlasnych obywateli - zaczeli je takze stosowac na ludziach z 
planety Ziemia. Swinstwo zas na jakie ich przywodcy zapewne wpadli przez przypadek w toku 
wielu lat uciskania swoich wlasnych obywateli, wcale mi juz nie imponuje. 

 
5. Przerwa w naplywie dalszych ochotnikow na "czlonkow-zalozycieli" partii totalizmu (o jakich 

apeluje totaliztyczna strona "partia_totalizmu.htm"). W przeszlosci, zanim UFOnauci zdolali 
zorganizowac sabotazowanie mojego nowego adresu internetowego, zwykle mijalo co najmniej 
pol roku od zalozenia tego adresu. Tymczasem obecnie UFOnauci zaczeli sabotazowanie adresu 

totalizm@gmail.com juz po niecalym miesiacu. To zas oznacza, ze sprawy sabotazowania 
totalizmu uzyskaly najwyzszy priorytet i obecnie natychmiast trafiaja do "naczelnego" - a stad 
nie musza dlugo i mozolnie piac sie po szczeblach ich drabiny hierarchicznej. Czuje sie wiec 

zaszczycony, ze niszczenie i sabotazowanie tego co czynie, posiada juz obecnie "goraca linie" z 
sama "wierchowka" UFOnautow. Kto by pomyslal, ze ci zarzadcy Ziemi, ktorzy kiedys trzesli cala 
nasza planeta, zas jesli ktos nie byl prezydentem USA lub Rosji to nawet nie znali jego imienia, 

obecnie osobiscie dogladaja wszystkiego co ja czynie. Wow, taki awans! (Gdyby jeszcze owa 
wierchowka "opieprzyla" ponownie zaloge jednego z uprowadzajacych mnie wehikulow UFO aby 
ci odkazali staranniej swoj statek przed kazdym moim uprowadzeniem. Chodzi bowiem o to, ze 

flejtuchy z jednego z owych statkow UFO tylko przez krotki czas odkazali swoj statek po mojej 
ostatniej skardze z PS w blogu #50. Obecnie jednak ponownie pozwalaja aby ich stoly 
operacyjne roily sie robactwem - ktore potem mnie oblazi przy kazdym uprowadzeniu na ich 

statek.) Przyjemnosc bycia dogladanym na "najwyzszym szczeblu" psuje mi jedynie fakt, ze po 
tak szybkim zasabotazowaniu emaila totalizm@gmail.com obecnie urwal sie doplyw ochotnikow 

na "czlonkow-zalozycieli" partii totalizmu. Faktycznie to ostatni ochotnik jaki zdolal sie przebic 
przez blokade owego emaila napisal do mnie na krotko przed 1 lutego i to juz wowczas w 
swoim emailu mi wyjasnil, ze zmuszony byl pisac az dwa razy bowiem jego pierwszy email sie 

nie przebil. Tych wiec z sympatykow "partii totalizmu", ktorzy zaochotniczyli aby zostac 
"czlonkami-zalozycielami" owej partii i napisali do mnie w tej sprawie, jednak nie otrzymali 
mojej odpowiedzi-podziekowania, prosze aby napisali ponownie i to az na kilka moich adresow 

naraz, np. na: totalizm&gmail.com, pajakjan@yahoo.co.nz, jpajak@poczta.wp.pl, 
for_god_and_freedom@yahoo.com Z uwagi bowiem na ogromna wage ruszenia do przodu z 
"partia totalizmu", kazdemu kto zglasza swoja kandydature na "czlonka-zalozyciela" owej partii, 

zawsze wysylam email z moim osobistym podziekowaniem. Jesli wiec Ty czytelniku napisales do 
mnie w tej sprawie, a nie otrzymales mojego osobistego podziekowania, wowczas to oznacza, 
ze Twoj email tez nie zdolal sie przebic przez blokade UFOnautow i ze trzeba abys wyslal go 

ponownie. 
 
6. Nagonka na wpisy do Wikipedii. UFOnauci najwyrazniej staraja sie aby w Polsce Wikipedia 

ponakladala trudne do spelnienia warunki na wykonywanie wpisow do Wikipedii. Tylko bowiem 
tym daje sie wytlumaczyc aferę jaką UFOnauci zorganizowali Wikipedii wlasnie w Polsce na 
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temat niejakiego Henryka Batuty - rzekomego rewolucjonisty z Hiszpanii z lat 1936-9, oraz 
rzekomego przyjaciela Ernest'a Hemingway'a. (Wszakze tylko w Polsce Wikipedia jest uzywana 

przez sympatykow totalizmu.) 
 
7. Aktualizacja wszystkich stron totalizmu. Korzystajac z faktu, ze stanie sie bezrobotnym dalo 

mi do reki dosyc sporo czasu, obecnie systematycznie aktualizuje i udoskonalam praktycznie 
wszystkie strony totalizmu. Nowe (systematycznie poaktualizowane) wersje tych stron w 
najblizszym czasie zaczne instalowac na poszczegolne serwery totalizmu. Najnowsza 

aktualizacja strony "katowice.htm" (juz zaladowana na niektore serwery) nosi date 12/2/06. 
 
8. Prosze o nadsylanie napotkanego materialu dowodowego. W zwiazku z dokonywaniem 

aktualizacji juz istniejacych stron totalizmu, a takze z uwagi ze jesli UFOnauci wkrotce wyjda z 
jakas nowym sposobem wyniszczania ludzkosci - ja natychmiast bede staral sie upowszechnic 
strone internetowa jaka bedzie wszystkim demaskowala ich bezposredni udzial, a stad jaka 

powstrzyma UFOnautow przed dalszym eskalowaniem tego sposobu wyniszczania, bardzo 
prosze o wspieranie moich działan. Mianowicie prosze o dosylanie mi materialu dowodowego 

jaki komus wpadnie w rece, a jaki dowodzi bezposredniego udzialu UFOnautow w jakiejkolwiek 
zbrodni na temat ktorej juz istnieja, lub sa wlasnie przygotowywane, strony totalizmu. Z gory 
dziekuje za pomoc. Podczas przysylania mi tego materialu prosze podawac nie tylko link do 

niego, ale takze i krotkie wyjasnienie czego material ten dowodzi lub dotyczy. Prosze bowiem 
pamietac, ze siedzi mi na karku cala armia UFOnautow, a stad nawet tak prosta czynnosc jak 
skorzystanie z linku czesto w mojej sytuacji urasta do powaznego problemu. Faktycznie to 

wiekszosc czytelnikow nie jest nawet w stanie sobie wyobrazic jak ciezkie walki czasami musze 
staczac z UFOnautami w zdawaloby sie calkiem blachych sprawach. Tylko ci z czytelnikow, 
ktorzy mieli pecha tez czasami zostac zasabotazowanymi przez UFOnautow, zapewne zaczynaja 

zwolna rozumiec jaki rodzaj przeszkod przychodzi mi bez przerwy pokonywac. Pamietac bowiem 
trzeba, ze to co od indywidualnych UFOnautow doswiadczaja zwykli czytelnicy, w moim 
przypadku pomnozyc trzeba przez liczbe UFOnautow postawionych do walki wylacznie ze mna - 

mi bowiem na karku siedzi nie pojedynczy UFOnauta, a faktycznie to juz cala ich armia. 
 
9. Obusieczny miecz - czyli spamowanie bloga totalizmu. Kazdy czytelnik zapewne odnotowal, 

ze blog totalizmu jest uparcie sabotazowany przez UFOnautow w dosyc skryty sposob. 
Mianowicie UFOnauci go "spamuja" - czyli zasypuja calymi masami wpisow oderwanych od 

tematyki totalizmu, ktore to wpisy zawieraja jedynie albo chaotyczny belkot jaki nie wnosi nic 
do dyskusji, albo ataki na totalizm - obie ktore to formy glownie sluza zagluszaniu ewentualnych 
konstruktywnych wpisow. Niestety, ja nie mam jak walczyc z owym belkotem. Wszakze nie 

moge calkowicie zamknac mozliwosci wpisow. Z kolei deletowania indywidualnych wpisow z 
owym belkotem nie zamierzam dokonywac i to az dla wielu powodow. Jednym z tych powodow 
jest fakt, ze w rzeczywistosci takie sabotazowe wpisy UFOnautow dokonywane z regularnoscia 

zegarka i to kazdego dnia w tej samej liczbie, sa rodzajem miecza obusiecznego. Wprawdzie 
szkodza one totalizmowi, jednak w rownym stopniu szkodza i UFOnautom. Maja one bowiem 
spore znaczenie dowodowe. Wszakze gdybym to tylko ja informowal czytelnikow, ze totalizm 

jest skrycie choc zawziecie sabotazowany przez UFOnautow, jedynie nieliczni by mi uwierzyli. 
Kiedy jednak kazdy moze zobaczyc na wlasne oczy owo skryte sabotazowanie bloga totalizmu, 
oraz kiedy kazdy moze sam sie przekonac jak sprytnie UFOnauci staraja sie szkodzic 

totalizmowi, wowczas jedynie zupelne polglowki ciagle odmowia uwierzenia ze totalizm ma az 
cala armie wysoce przebieglych UFOnautow-diablow na swoim karku. Dlatego ja NIE zamierzam 
nic uczynic w sprawie owego spamowania i sabotazowania blogu totalizmu. Pozwole 

UFOnautom aby sami kasali sobie wlasny ogon. Tym zas czytelnikom ktorych spamowanie to 
denerwuje, zalecam zrobic sobie najpierw taki prywatny wykaz UFOnautow sabotazujacych blog 
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totalizmu. Potem zas zalecam czytac glosy w dyskusji pod blogami totalizmu z wybiorczy 
sposob. Mianowicie, jesli przy czytaniu napotkaja oni wpis takiego chronicznego spamowicza-

UFOnauty, wowczas proponuje im przeskakiwac przez jego wpisy bez czytania. Konstruktywne 
glosy w dyskusji narazie pojawiaja sie bowiem jedynie od osob z innymi niz spamowicze 
pseudonimami. (Prosze jednak odnotowac, ze znajac UFOnautow moge sie zalozyc ze po 

niniejszej notatce zmienia oni swoja taktyke, np. zaczna sie podszywac pod psuedonimy 
konstruktywnych totaliztow - w takim wypadku proponowalbym aby totalizci pod ktorych 
UFOnauci sie podszyja demaskowali owe podszycia.) 

 
10. Ciagle jestem bez pracy oraz ciagle nie przysluguje mi zasilek dla bezrobotnych. Niestety, 
pracy wcale nie widac na horyzoncie - choc szukam jej juz przez niemal 3 kwartaly. Rece 

UFOnautow sa wszakze bardzo dlugie. Najwyrazniej tez UFOnanutom nie sprawia zadnego 
klopotu spowodowanie odrzucenia mojego podania o prace nawet kiedy ja idealnie pasuje do 
oglaszanej pozycji. Nie otrzymuje tez zasilku dla bezrobotnych. Zyje wiec z oszczednosci ktore 

szybko topnieja. Cos mi sie zdaje, ze tym razem UFOnauci nie moga sie zdecydowac w jaka to 
dziure oraz w jakie to klopoty powinni mnie znecic swoja oferta pracy, ktora najwyrazniej 

bardzo mozolnie i ostroznie dla mnie "organizuja" w takim miejscu ktore najbardziej pasuje do 
ich szatanskich zamiarow.  
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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WPIS numer #57 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/2/2 
Tekst rozwijany w: partia_totalizmu.htm 
 

#57. Dowody potwierdzajace ze hale w Chorzowie zawalili UFOnauci  
 
Motto: "aby wolnego uczynic niewolnikiem najpierw trzeba go zlamac, aby zniewolonego 

uczynic niewolnikiem wystarczy oglosic nowe prawa."  
 
Rownoczesnie z kampania wyniszczania naszej cywilizacji, UFOnauci prowadza jeszcze jedna 

kampanie, mianowicie zniewalania wszystkich ludzi strachem i terrorem. Wszakze tych ludzi, 
ktorzy juz sa tak zastraszeni ze boja sie np. postawic przeciwko szykanom swojego 
przelozonego, wyjsc na ulice, pokarmic kaczki w parku, wsiasc do samolotu, czy wyjechac na 

zagraniczne wakacje, sa juz gotowymi niewolnikami. Nie bedzie trzeba ich najpierw 
przelamywac kiedy przyjdzie czas na oficjalne wydanie praw ktore pozakladaja im kajdany na 

rece i nogi. Jak wiec UFOnauci zniewalaja nas coraz wszechstronniej. Ano m.in. wymyslaja i 
wdrazaja coraz nowe formy zastraszania ludzi i zasiewania powszechnej paniki. Najnowsza z 
owych form zasiewania powszechnej paniki przez UFOnautow, jest zawalanie dachow w 

budynkach publicznych. 
 
Czulem sie ogromnie wstrzasniety, kiedy w niedziele dnia 29 stycznia 2006 roku z 

nowozelandzkich dziennikow telewizyjnych dowiedzialem sie, ze UFOnauci mieli czelnosc aby 
otwarcie zaatakowac w ten sposób i Polske. Wszakze w Polsce juz okolo pol miliona ludzi jest 
swiadomym ich niecnych metod ddzialania. Ludzie ci powinni wiec od razu i bez trudu 

zidentyfikowac ten skryty atak UFOnautow i natychmiast wskazac wszystkim kto naprawde kryje 
sie za rzekomym dzialaniem sniegu i sil natury. Najwyrazniej jednak UFOnauci poprawnie 
wyczuli, ze owi swiadomi Polacy sa zbyt tchozliwi i zbyt zastraszeni aby miec odwage na 

otwarte przeciwstawienie sie zacierajacym slady zwalaniem winy na ludzi za atak UFOnautow na 
hale w Chorzowie. 
 

Jak wiec UFOnauci zaatakowali dach hali w Chorzowie. Ano, po kilku dachach spektakularnie i z 
sukcesem zawalonych przez nich najpierw w Szwajcarii, potem w Niemczech, ostatnio zas w 

supermarkecie w Czechach, UFOnauci zdecydowali sie uzyc tego wyprobowanego juz w 
dzialaniu swojego tricku na dachu hali Chorzowie. Na szczescie dla tych co ciagle zachowali 
zdolnosc do racjonalnego myslenia, kiedy dach zawalony zostaje przez celowe dzialanie 

niewidzialnego dla ludzkich oczu wehikulu UFO, a nie np. ciezaru sniegu, zawalenie owo cechuje 
sie calym szeregiem unikalnych atrybutow, ktore nie wystapia w "naturalnych" zawaleniach 
dachu. Ponizej wymienilem najwazniejsze z owych atrybutow, upewniajac sie aby 

reprezentowaly one wylacznie te cechy ktore bezposrednio wynikaja z zasady dzialania 
wehikulow UFO. Poniewaz wszystkie z wymienionych ponizej atrybutow byly obecne w hali w 
Chorzowie, sa one jednoczesnie dowodem, ze hala ta zawalona zostala celowo przez UFO. 

Wszakze jedyne co wmawia nam "naturalne" zawalenie sie owej hali pod ciezarem sniegu, to 
niepoparte zadnymi dowodami twierdzenia przedstawicieli wladz (jakas proporcja ktorych 
niemal z cala pewnoscia jest podmiencami dzialajacymi na Ziemi w imieniu owych UFOnautow). 

Oto wiec wykaz atrybutow ktorymi powinny cechowac sie zawalenia dachow wywolane celowo 
przez ukryte przed wzrokiem ludzkim wehikuly UFO, oraz ktore zarowno raportowane byly w 
Chorzowie przez naocznych swiadkow, jak i obecne tez byly w calym szeregu innych zawalen 

dachow obserwowanych ostatnio w Europie: 
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1. Zawalajaca sila magnetyczna przenika przez dach i dziala w dol az do piwnic budynku. 
Wehikuly UFO dokonuja zawalenia dachow w bardzo prosty sposob. Mianowicie, przesterowuja 

one na odpychanie, normalnie neutralne oddzialywanie na obiekty metalowe pola 
magnetycznego wytwarzanego przez ich pedniki. Jak bowiem wyjasnia to szczegolowo rysunek 
C12 oraz podrozdzial C7.3 z tomu 2 monografii [1/4] (a takze rysunek C12 i opisy z punktu #3 

ze strony internetowej "oscillatory_chamber_pl.htm") podczas normalnych lotow wehikulow 
UFO pole magnetyczne tych wehikulow jest tak nasterowane, ze jest ono silowo neutralne w 
stosunku do obiektow ferromagnetycznych. Znaczy ani nie przyciaga ono tych obiektow, ani ich 

nie odpycha. Poprzez jednak odpowiednie przesterowanie parametrow owego pola, wehikuly 
UFO sa w stanie uformowac albo sily odpychania magnetycznego, albo tez sily przyciagania 
magnetycznego. To wlasnie dzieki uzyciu owych sil wehikuly UFO sa w stanie podnosic z ziemi 

cale nasze samochody i "wsysac" je na swoj poklad kiedy zechca uprowadzic ich kierowcow lub 
zrabowac ich zawartosc. Wlasnie rowniez owymi silami UFOnauci niszcza nasze samoloty. Kiedy 
wiec wehikul UFO zechce zawalic jakis budynek ktorego dach zawiera podzespoly wykonane ze 

stali, wehikul ten po prostu ustawia sie nad zawalanym budynkiem, wlacza owo magnetyczne 
oddzialywanie odpychajace, nastepnie zas przygniata dach budynku do ziemi ogromna moca 

swojego napedu magnetycznego. Oczywiscie, nie istnieje budynek ktory bylby w stanie oprzec 
sie tak poteznym silom przygniatajacym. Jego dach zawierajacy stalowe fragmenty musi sie 
poddac i zawalic. Poniewaz jednak wehikul UFO pozostaje niewidzialny dla ludzkich oczu, ludzie 

nie widza ze zawalenia dokonalo UFO i zwalaja wine na snieg lub na jakies inne czynniki 
"naturalne". 
 

Na szczescie jednak dla tych co sa otwarci na przyjecie prawdy, takie zawalajace dzialanie UFO 
ma jedna powazna wade. Mianowicie, owa magnetyczne sila zawalajaca zawsze przynika przez 
dach i kieruje sie rowniez na wszystko co lezy pod owym dachem. Jesli wiec pod zawalanym 

budynkiem znajduja sie podlogi lub piwnice ktorych stropy rowniez zawieraja jakies stalowe 
belki lub inne fragmenty ferromagnetyczne, owa sila magnetyczna rownoczesnie z dachem 
zawala rowniez owe podlogi czy piwnice. W tym zas miejscu nalezy podkreslic, ze naoczni 

swiadkowie obecni w hali w Chorzowie wyraznie odnotowali, ze rownoczenie z dachem 
nastepowalo zawalanie sie podlogi postepujace w tym samym kierunku i z ta sama szykoscia co 
zawalanie sie dachu. Owo zawalanie sie podlogi w Chorzowie postepujace rownoczesnie z 

zawalaniem sie dachu i wyraznie odnotowane przez naocznych swiadkow jest wiec 
konklusywnym dowodem, ze zawalenia tego dokonalc niewidzialny dla ludzkich oczu wehikul 

UFO  swoim poteznym polem magnetycznym przesterowanym na odpychajace oddzialywanie z 
przedmiotami ferromagnetycznymi. 
 

2. Zawalanie wylacznie dachow metalowych lub zawierajacych metal. Omowione w poprzednim 
punkcie sily magentyczne formowane przez wehikuly UFO w celu skrytego zawalania dachow 
budynkow publicznych  moga jedynie oddzialywac na obiekty metalowe (np. 

ferromagnetyczne). Dlatego dachy zawalane w ten sposob musza albo byc wykonane z metalu 
(np. stali) albo zawierac w sobie metalowe fragmenty. Jak tez sie okazuje zarowno dach hali w 
Chorzowie, jak i wszystkie dachy gmachow publicznych jakie ostatnio przezyly owa epidemie 

zawalen, faktycznie wykonane byly z metalu albo tez zawieraly metalowe czesci. 
 
3. Brak innych sil ktore moglyby spowodowac zawalenie. Przykladowo, w przeciwienstwie do 

tego co powolani przez UFOnautow podmiency dzialajacych w najrozniejszych wladzach usiluja 
wmowic ludnosci, dach w Chorzowie byl regularnie odsniezany i sam nie formowal sily 
wymaganej do jego zawalenia. Zawalane to zostalo wiec dokonane odmienna sila - ktorej cechy 

pokrywaja sie z sila magnetyczna niewidzialnego dla ludzkich oczu wehikulu UFO. 
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4. Postepujace nagle zawalenie, ktore nastepuje wzdluz toru lotu wehikulu UFO. Kiedy wehikul 
UFO jest mniejszy od rozmiarow zawalanego dachu, zawalenia dokonuje on poprzez lot wzdluz 

owego dachu. W ten sposob zawalenia jest nagle i postepujace, czyli jakby imitujace ruch fali 
po morzu. Tymczasem gdyby zawalenie nastapilo od jakichs sila naturalnych, np. od ciazaru 
sniegu, owo zawalenie nasilaloby sie w formie stopniowego wypaczania, czyli poczatkowo w 

sposob niemal rownomierny wzdluz calej powierzchni dachu. Warto odnotowac, ze swiadkowie 
ostatnich zawalen dachow, w tym swiadkowie z Chorzowa, wyraznie odnotowali ze zawalenie 
mialo wlasnie taki charakter nagly i postepujacy. 

 
5. Panika ogarniajaca ludzi juz w momencie kiedy UFO nadlatuje ponad zawalany dach. UFO 
formuje sily magnetyczne, ktore sa podswiadomie odbierane przez ludzi. Ponadto, aby 

powiekszyc panike, zaindukowac wzajemne tratowanie sie ludzi, oraz zwielokrotnic zniszczenia, 
UFOnauci w momencie zawalania indukuja telepatycznie specjalny sygnal paniki. W ostatnich 
zawaleniach dachu, w tym rowniez w Chorzowie, swiadkowie odnotowali wlasnie owa 

obezwladniajaca ich panike juz w pierwszym momencie zanim dach zaczal swoje zawalanie. 
 

6. Epidemia zawalen. Kiedy UFOnauci wypracuja sobie jakas nowa metode wyniszczania  ludzi i 
stwierdza ze metoda ta jest skuteczna w praktyce, wowczas metody tej uzywaja powtarzalnie 
przez dlugie okresy czasu. Faktycznie tez, po przekonaniu sie ze ich wehikuly moga skutecznie 

zawalac budynki publiczne, zas przyglupawi ludziska wine za owe zawalenia zwalaja na snieg 
lub budowlanych, UFOnauci zaczeli stosowac te zawalenia na szeroka skale. W rezultacie w 
ostatnich czasach obserwujemy prawdziwa epidemie zawalen dachow i calych budynkow. Dachy 

te lub budynki zawalily sie juz bowiem m.in. w Rosji, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, zas 
obecnie w Polsce. Wszystkie tez owe zawalenia cechuja sie podobnymi atrybutami. Obecna 
epidemia zawalen dachow i budynkow jest podobna do poprzedniej "epidemii" stracen naszych 

samolotow, "epidemii" huraganow, "epidemii" tornad, oraz "epidemii" trzesien ziemi, ktore 
UFOnauci uzywali poprzednio az do czasu kiedy totalizm zaczal demaskowac ludziom kto 
naprawde kryje sie za ich wszczynaniem. (Dla naszej wlasnej obrony, konieczne jest abysmy 

teraz zaczeli glosno demaskowac i upowszechniac wsrod Polakow udzial UFOnautow w 
zawaleniu dachu w Chorzowie, tak aby UFOnauci zaczeli sie obawiac dokonania w Polsce 
jeszcze innych takich zawalen, poniewaz ludzie uzyskaliby w ten sposob nastepne dowody na 

nich niecna dzialalnosc na Ziemi.)  
 

Obserwujac owo bezczelne wyniszczanie i zastraszanie ludzi przez UFOnautow, ja sam 
zastanawiam sie ile dalszych nieszczesc UFOnauci musza sprowadzic na glowy zahukanych 
ludzi, zanim ludzie ci obudza sie z obecnego omamu i zaczna swoja samo-obrone. Jest dla mnie 

szokujacym, jak brak logicznego myslenia oraz obawa przed otwartym wypowiedzeniem prawdy 
potrafi przesladowac tych co zamiast przylaczyc sie do walki totalizmu, wola trzasc sie ze 
strachu i spedzac czas przed ekranami klamliwych telewizorow. A obrona przed UFOnautami 

jest przeciez taka latwa. Wszakze w celu jej podjecia wystarczy powolac "partie totalizmu" 
opisana na stronach internetowych:  
http://energia.sl.pl/partia_totalizmu.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/partia_totalizmu.htm 
http://God.20m.com/partia_totalizmu.htm 
http://jan-pajak.com/partia_totalizmu.htm 

http://milicz.fateback.com/partia_totalizmu.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/partia_totalizmu.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/partia_totalizmu.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/partia_totalizmu.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/partia_totalizmu.htm 
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zas po powolaniu owej partii zabrac sie razem z nia za oczyszczanie naszej planety z tego 
kosmicznego robactwa. Do czasu tez az nie wyczyscimy Ziemi z UFOnautow, owo kosmiczne 

robactwo bedzie nas kasalo bez przerwy i w kazdym miejscu na Ziemi. Wszakze przed jego 
morderczymi zapedami nie ma ucieczki. UFOnauci potrafia dopasc nas w kazdym miejscu w 
jakim sie ukrywamy. Gdziez wiec podziala sie odwaga i walecznosc naszych przodkow, ze 

obecnie az tak pozwalamy sobie tym kosmicznym zbojom "dmuchac nam w kasze". 
 
Poprzez zaatakowanie Polski UFOnauci popelnili duzy blad strategiczny. Faktycznie bowiem to 

nam ochotniczo sie "podlozyli". Gdyby Polacy nie byli "narodem madrym dopiero po szkodzie" 
moglibysmy im obecnie zdrowo przylozyc. Wszakze w gruzach hali z Chorzowa kryja sie dalsze 
niepodwazalne dowody materialne na fakt, ze to UFOnauci zawalili dach owej hali. Przykladowo, 

wszelkie przedmioty stalowe sa w owej hali namagnesowane pulsujacym polem UFO. 
Namagnesowanie to sa wiec w stanie obecnie wykryc nawet zwykli ludzie nie posiadajacy 
zadnego naukowego ekwipunku. Wszakze wystarczy w tym celu przylozyc do owych obiektow 

stalowych igle zwyklego kompasu (stal namagnesowana polem UFO przyciaga jeden koniec tej 
igly a odpycha inny koniec, podczas gdy stal nienamagnesowana - taka jaka przychodzi z huty 

na miejsce montazu budynkow, przyciaga w rownym stopniu oba konce igly kompasu; 
obracajac kawalkiem stali namagnesowanej polem UFO daje sie tez wprowadzic igle kompasu w 
ruch wirowy na zasadzie "przekladni magnetycznej"). Ponadto, podobnie jak to sie stalo ze stala 

namagnesowana podczas odparowywania przez UFO drapaczy chmur w Nowym Jorku, owa stal 
Chorzowa bedzie teraz niezwykle szybko rdzewiala. Dlatego podmiency z UFO beda starali sie 
teraz aby nikt z ludzi nie mial dostepu do gruzów (na rozkaz podmiencow gruzy te od zaraz 

będą zapewne zabezpieczone przed dostepem badaczy przez policję), a takze bedą szybko 
usilowali spowodowac oddanie stali po hali z Chorzowa do przetopienia i zniszczenia tak szybko 
jak tylko im sie uda (okoliczni badacze UFO powinni wiec pospiesznie zabezpieczyc dla siebie jej 

probki, bowiem podobnie jak stalo sie w przypadku drapaczy chmur z Nowego Jorku odlamki te 
blyskawicznie poznikaja na osobisty rozkaz naczelnego podmienca i juz wkrotce nie pozostanie 
po nich nawet sladu). Na dodatek do tego, jak to UFOnauci maja w zwyczaju, natychmiast po 

tym jak zniszczeniu ulegnie caly material dowodowy pozostaly po tej hali, UFOnauci zaczna 
przesladowania "kozlow ofiarnych" wybranych przez nich do przyjecia na siebie winy za owo 
nieszczescie (kozly te nie beda wowczas juz mogly sie bronic, bo dowody w miedzyczasie 

poznikaja). Latwo przewidziec, ze kozlami tymi beda: projektanci owej hali, jej budowniczy, oraz 
obecni wlasciciele. Jaz osobiscie bym im wszystkim sugerowal, aby zamiast byc "Polakami 

madrymi po szkodzie", juz obecnie owe potencjalne kozly ofiarne zafundowaly mi bilet lotniczy 
do Polski (ktorego jako chwilowo bezrobotny ja sam nie jestem w stanie sobie teraz 
zafundowac) oraz dostep do laboratorium badawczego. Ja zas na miejscu szybko zgromadze 

niepodwazalny material dowodowy na fakt ze to wehikul UFO spowodowal zawalenie owej hali. 
Material ten wszakze ciagle istnieje w gruzach, trzeba wiec go jedynie wydobyc na swiatlo 
dzienne, udokumentowac i opublikowac. W przypadku bowiem kiedy material ten zostanie 

udokumentowany i opublikowany w Internecie, UFOnauci nie odwaza sie zaatakowac i 
przesladowac owych potencjalnych kozlow ofiarnych (jesli zas zaatakuja, moje badania i 
autorytet naukowy pozwola latwo obalic ich argumenty i zdemaskowac udzial UFOnautow w 

tym nieszczesciu).  
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Niedawno otrzymalem list z Polski. Jego autorem jest Michal R. z Gdanska. List ten zawiera 

opis wizji przyszlosci ktora jego autorowi dane bylo ujrzec dla czasow kiedy partia totalizmu 
zdobedzie w koncu wladze w Polsce i zacznie obrone swoich obywateli przed owymi zmorami 
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jakie gnebia obecne spoleczenstwo rzadzone przez podmiencow z UFO. Wizja ta dokladnie 
pokrywa sie z tym co ja sam przewiduje ze nastanie na Ziemi kiedy ludzie obudza sie z 

obecnego omamu i popra totalizm czynem aby ten w koncu zwyciezyl obecne sily zla i 
niemoralnosci. Ponizej pozwole sobie zacytowac fragment zaczerpniety z owego niezwyklego 
listu:  

"... w Polsce rzad ktory bedzie realizowal TOTALIZM w zyciu politycznym i spolecznym. Bedzie 
to era Polski w ktorej magnokraft bedzie uzywany przez wojsko polskie. Znikna podzialy 
polityczne i wplywy wielkich tego swiata. Nowa technologia bedzie uzywana w polskim 

przemysle i nauce. Rzady beda SYNARCHIA naukowcow, kaplanow i uczonych. Fabryki beda 
obslugiwane przez roboty i komputery bez sily roboczej. W kazdym domu beda super-
komputery ktore beda w stanie wytworzyc holograficzna rzeczywistosc i zreplikowac zywnosc, 

lekarstwa, ubrania, oraz przybory codziennego uzytku. Zaawansowane urzadzenia magnetyczne 
beda uzywane przez wszystkich. Beda nowe technologie w rolnictwie, przemysle i zyciu 
codziennym. ... znikana rzady kapitalizmu jak komunizmu. Rzady opierac sie beda na 

SOCIALIZMIE TOTALIZTYCZNYM. Nastana nowe zrodla przemyslu energetycznego, takze ropa 
naftowa i gaz przestana byc uzywane. Przemysl energetyczny bedzie sie opieral na 

zaawansowanych urzadzeniach magnetyczno-grawitacyjnych. Napedem tym bedzie poruszal sie 
statek, samochod, samolot. Energia geotermiczna i telekinetyczna zastapi wegiel, rope i gaz. 
Monopol zlota i ropy naftowej zostanie zniesiony z systemu monetarnego. Pieniadz bedzie 

miernikiem wartosci pracy i dobr doczesnych przez ta prace wytworzonych. ..."  
Czytelniku, wlasnie o taka Polske i swiat walczy totalizm. Taki tez swiat bedzie starala sie 
stworzyc powolywana wlasnie "partia totalizmu". Jesli wiec nie chcesz wegetowac bez konca w 

dzisiejszej spirali biedy i zameczania ludzi, przylacz sie do naszej walki. Potrzebne nam sa 
bowiem Twoje rece, Twoje gorace serce, oraz Twoja wola przekucia swiata na znacznie lepszy. 
Co masz czynic, wyjasnione jest dokladnie na w/w stronach "partia_totalizmu.htm". 

(Najwazniejszym obecnie dzialaniem jest Twoje przylaczenie sie do owych 5-ciu pierwszych 
odwaznych, opisanych w blogu #56 ponizej, ktorzy mieli odwage aby stac sie czlonkami-
zalozycielami dla "partii totalizmu".) 
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WPIS numer #56 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/1/15 
Tekst rozwijany w: partia_totalizmu.htm 
 

#56. Przewidywania a zycie - czyli jak wygladaja szanse partii totalizmu 
 
Czytelnicy zapewne odnotowali liczniki odwiedzin umieszczane na koncu kazdej strony 

totalizmu. Liczniki te dla mnie sa zrodlem informacji na temat czytelnictwa owych stron. 
UFOnauci doskonale o tym wiedza, bowiem liczniki te zawsze sa pierwszym celem ich ataku i 
sabotazu. Oczywiscie, ja się bronie przed owym sabotazem poprzez dodawanie nastepnego 

licznika - kiedy odnotuje ze wskazania poprzedniego zostaly juz zasabotazowane. Na przekor 
wiec ze niemal wszystkie te liczniki na jakims etapie zostaja posabotazowane, ciagle daja mi 
zgrubne rozeznanie ilu ludzi odwiedzalo strony totalizmu, jak dlugo sie zatrzymalo dla ich 

przegladniecia, jaki procent z nich wywodzi sie z Polski, jaki procent z nich powraca do 
ponownego odwiedzenia tych stron, itp. Zgodnie wiec z szacunkami bazujacymi na danych z 

owych licznikow, do chwili obecnej w Polsce ktoras ze stron totalizmu uwaznie przeczytalo co 
najmniej pol miliona ludzi (tj. ok. 2% ludnosci). Liczba ta przy tym jest znacznie zanizona - 
niestety nie wiem o jaka wartosc. Jak bowiem odkrylem, inteligentni UFOnauci zwykle tak 

zmyslnie sabotazuja liczniki odwiedzin z totaliztycznych stron, ze te calkowicie nie zaprzestaja 
dzialania, a jedynie ich wskazania ujawniaja maly procent (znany tylko UFOnautom) 
rzeczywistej liczby odwiedzin. Kiedy bowiem po odkryciu zasabotazowania dodaje nastepny 

(nowy) licznik do danej strony, jego wskazania zwykle sa natychmiast co najmniej 10-krotnie 
wyzsze od wskazan licznika juz zasabotazowanego. Poniewaz czytanie stron w internecie jest 
zawsze czysto ochotnicze, nikt by ich nie czytal, gdyby go silnie nie zainteresowaly. To pozwala 

dedukowac, ze w chwili obecnej totalizm ma w Polsce co najmniej pol miliona cichych 
sympatykow lub zwolennikow. Jest on wiec juz znaczaca sila polityczna. Gdyby przyszlej partii 
totalizmu udalo sie pozyskac wszystkich tych ludzi, oraz zaindukowac ich wplyw na glosy 

oddawane przez ich rodziny i znajomych, partia taka powinna odniesc lawinowe zwyciestwo w 
ewentualnych wyborach. Posadzam bowiem, ze w chwili obecnej nie istnieje w Polsce partia 
polityczna, ktora na dlugo przed kampania wyborcza posiada juz co najmniej pol miliona swoich 

sympatykow i zwolennikow. 
 

Bazujac na powyzszych dedukcjach, w dniu 30 grudnia 2005 roku opublikowalem wpis numer 
#52 do tego bloga. Zadaniem tego wpisu bylo rozeznanie jakie jest rzeczywiste poparcie dla 
ewentualnej partii totalizmu. Rozeznanie to okazalo sie "kublem zimnej wody" wylanej na moja 

glowe. Na apele zawarte w owym wpisie #52 zostalem zalany potopem az ... trzech odpowiedzi 
jakie do mnie dotarly. W tych trzech odpowiedziach, dla ewentualnej partii totalizmu 
zadeklarowane zostalo poparcie 5-ciu osob gotowych do pelnienia funkcji czlonkow-zalozycieli 

owej partii (zeby legalnie zarejestrowac nowa partie w Polsce potrzeba miec 1000 czlonkow-
zalozycieli). Aby wiec powolac taka partie potrzeba uzyskac poparcie dalszych 995 totaliztow. 
Potem zas aby wygrac wybory potrzebnych byloby jakos zdobyc poparcie dalszych co najmniej 

50% mieszkancow Polski. Musze przyznac, ze nawet dla najbardziej optymistycznej osoby 
perspektywa na to, ze partia totalizmu kiedykolwiek moze zostac zorganizowana i ze wygra ona 
wybory, wcale nie wyglada optymistycznie. Faktycznie to na bazie owego rozeznanie wyglada 

jakby potrzeba bylo prawdziwego cudu, aby taka partia powstala, zas nastepnego cudu aby 
wygrala wybory.  
 

Nie bede ukrywal, ze odkrycie po 20 latach nieustannego budowania totalizmu, iz w calym kraju 
jestem w stanie znalezc tylko 5 ludzi gotowych otwarcie przyznac, "tak jestem totalizta i 
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publicznie obstaje przy wszystkim tym co totalizm stwierdza", wcale nie nalezy do 
najprzyjemniejszych uczuc. Faktycznie to trudno tu nawet opisac smutek jaki ogarnia serce 

kiedy zderzenie teoretycznych przewidywan z zyciem wylewa na nasza glowe az tak ogromny 
kubel zimnej wody. Kiedy zas do tego doda sie owa nieustanna kampanie "nagonki" na totalizm 
i krzykliwego nawolywania aby usunac wszelkie slady totalizmu, aby zniszczyc cala istniejaca 

wiedze na jego temat, aby autora totalizmu nazywac "pseudonaukowcem" i pomylencem, 
ogarnia wielki zal. Zaiste, doskonale teraz rozumiem co czula matka Jezusa, kiedy wrogowie 
przybijali do krzyza wzorzec dobra i sprawiedliwosci ktory urodzila, podczas gdy niemal jedyni 

widoczni wokolo byli hipnotycznie zaprogramowani oskarzyciele, zas wszyscy ci ktorym Jego 
nauki mialy sluzyc i pomagac porozbiegali sie w poplochu po katach i poukrywali w norach jak 
szczury. Jakze ciezko i trudno czynic cokolwiek racjonalnego, altruistycznego i nastawionego na 

dobro blizniego w sytuacji kiedy wokolo panoszy sie zlo, prywata, oraz kiedy wiekszosc tych 
ktorym dobro to stara sie pomagac faktycznie utracili zdolnosc myslenia i zdolnosc do 
odrozniania ziarna od plewy. 

 
Oczywiscie, rownie dobrze sprawa moze tez wcale nie wygladac az tak zle jak to wskazuje owa 

pierwsza proba zyciowa. Wszakze nie wszyscy sympatycy i zwolennicy totalizmu mieli czas i 
okazje dla przeczytania wpisu #52 z bloga totalizmu. Ponadto spora liczba zwolennikow 
totalizmu zostala w ostatnich czasach zakrzyczana i zastraszona. Wszakze od pierwszej polowy 

2005 roku totalizm doswiadcza ofensywy zacieklych atakow i wyniszczania na wszelkich 
mozliwych frontach. Ja osobiscie nawet posadzam, ze sily okupacyjne UFOnautow na Ziemi, 
gdzies kolo poczatka 2005 roku otrzymaly nowego komendanta. Ten zas nowy komendant 

postawil sobie za cel dzialania calkowite zniszczenie totalizmu. Przykladowo tak potrzebna 
totalizmowi lista dyskusyjna totalizmu zostala zaduszona niemal kompletnie wlasnie w pierwszej 
polowie 2005 roku i to w chwili kiedy zaczela dyskutowac opublikowanie w Wikipedii hasel 

referujacych do totalizmu (w chwili obecnej przeciwko tym z owych hasel, ktore zdazyly 
wowczas zostac wystawione w Wikipedii, prowadzona jest krzykliwa "nagonka" i kampania 
oczerniajaca, tak ze juz wkrotce zapewne zostana one wycofane z Wikipedii). Jak pamietamy, 

takze po udostepnieniu informacji totalizmu na niniejszym blogu, ow blog zostal tez silnie 
zaatakowany. Jest on zreszta systematycznie opluwany az do dzisiaj, zas kazde jego 
stwierdzenie jest albo zagluszane belkotem odwracajacym uwage od sedna sprawy, albo tez 

zwodniczo podwazane. W ramach owego masowego ataku i niszczenia totalizmu rowniez caly 
szereg stron internetowych totalizmu zostal ostatnio albo calkowicie wydeletowany, albo tez jest 

okresowo odcinany od dostepu czytelnikow oraz od moich wysilkow ich aktualizowania. 
Czytelnictwo stron internetowych totalizmu w przeciagu zaledwie kilku ostatnich miesiecy uleglo 
pomniejszeniu o ponad tysiac osob dziennie. Niemal wszystkie moje adresy emailowe zostaly 

zasabotazowane - tak ze w chwili obecnej prawie na zaden z nich nie dochodza wysalane do 
niego emaile. (Niemal jedyny moj adres emailowy ktory ciagle jeszcze zdaje sie dzialac bez 
problemow rowniez i w chwili obecnej, jest ow totalizm@gmail.com otworzony zupelnie 

niedawno.) W ramach owej ofensywy przeciwko totalizmowi, ja sam zostalem tez usuniety z 
pracy w wyniku telepatycznych nakazow zaprojektowanych tak sprytnie, ze spowodowanie 
owego usuniecia przez UFOnautow nie moze byc udowodniona. Niemal kazdej tez nocy jestem 

obecnie skrycie meczony, infektowany, oraz eksploatowany. Cale spoleczenstwo jest 
bombardowane telepatycznymi nakazami specyficznie nastawionymi na ignorowanie totalizmu i 
na sprzeciwianie sie ideom tej filozofii. Ci zas ludzie ktorzy maja miec cokolwiek istotnego do 

uczenienia czy powiedzenia w sprawie totalizmu, sa uprowadzani w nocy, zas ich umysly sa 
hipnotycznie przeprogramowywane. Wcale nie dziwiloby mnie wiec, gdyby po tak 
wielofrontowym i zacieklym ataku na totalizm, publiczne poparcie spoleczenstwa dla tej filozofii 

faktycznie zmalalo niemal do zera. Pytanie jakie wiec zaczyna sie rodzic, to czy ow kubel wody 
jakiego otrzymanie tutaj opisuje, jest wlasnie wyrazem rzeczywistego faktu, ze juz tylko kilku 
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nielicznych zwolennikow totalizmu popiera go nadal calymi swoimi silami, czy tez czystym 
przypadkiem oraz zbiegiem niekorzystnych okolicznosci. Jak jest naprawde, tego zapewne 

dowiemy sie juz w niedalekiej przyszlosci. 
 
W trakcie swojej dotychczasowej walki z tak dominujacym nad nami, tak inteligentnym, oraz tak 

szatansko przewrotnym wrogiem, jakim sa UFOnauci, nawyklem juz do porazek. Wszakze kazdy 
sukces jaki w walce tej odnosze, okupiony musi zostac dziesiatkami porazek. Ten ostatni 
przejaw braku publicznego poparcia dla wysilkow obronnych totalizmu wcale mnie wiec nie 

paralizuje ani nie naklania do zaprzestania walki. Bede nadal kontynuowal swoje wysilki 
obronne tak dlugo jak tylko bede w stanie cokolwiek czynic w tym zakresie.  
 

Bez wzgledu na to jak malo ludzi opowiedzialo sie za pierwszym apelem w sprawie 
zorganizowania partii totalizmu, ja bede prowadzil ta sprawe az do czasu kiedy stanie sie 
absoloutnie pewnym ze ewentualny brak popularnego poparcia dla takiej partii jest 

odzwierciedleniem rzeczywistych odczuc i postaw spoleczenstwa, a nie przypadkiem, zbiegiem 
okolicznosci, wynikiem chwilowego zastraszenia, czy wynikiem popadniecia ludzi w apatie z 

powodu okresu swiatecznego. Na przekor wiec ze narazie jedynie pieciu ludzi otwarcie popiera 
powolanie partii totalizmu, na nowo-opracowywanej stronie internetowej "partia_totalizmu.htm" 
napieram z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji niezbednej do formalnego powolania tej 

partii. Wszakze ci co zasneli nagle moga sie obudzic, albo ciagle moze zdarzyc sie cud, czy 
nawet kilka cudow - co w dotychczasowej historii totalizmu mialo przeciez miejsce juz az wiele 
razy. Jesli wiec czytelniku odwiedzisz owa strone "partia_totalizmu.htm", znajdziesz tam m.in. 

propozycje statutu proponowanej partii totalizmu. Propozycja ta otwarta jest na twoje 
czytelniku uwagi i propozycje usprawnien. Znajdziesz tam takze opisy sposobu na jaki mozesz 
osobiscie poprzec formowanie tej partii, oraz wyjasnienia co powinienes w tym celu uczynic. 

Zachecam wiec aby zagladnac na owa strone. Docelowo mozna bedzie ja znalezc pod 
nastepujacymi adresami, na ktore stopniowo bede ja zaladowywal w miare jak uda mi sie 
obejsc naokolo blokade UFOnautow, ktora te szatanskie istoty nalozyly juz na otwieranie i 

aktualizowanie niemal wszystkich stron totalizmu: 
http://energia.sl.pl/partia_totalizmu.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/partia_totalizmu.htm 

http://God.20m.com/partia_totalizmu.htm 
http://jan-pajak.com/partia_totalizmu.htm 

http://milicz.fateback.com/partia_totalizmu.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/partia_totalizmu.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/partia_totalizmu.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/partia_totalizmu.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/partia_totalizmu.htm 
Proponuje zagladnac do owej strony i jeszcze raz sie zastanowic czy jest sie gotowym w jakis 

sposob poprzec to co tam zaproponowane. Wszakze jesli kazdy z nas zdecyduje sie zignorowac 
aktywne popieranie tego co logika i sumienie nam wskazuje, pewnego dnia mozemy ponownie 
sie obudzic "Polakami madrymi po szkodzie" i to w czasach kiedy istniala realna szansa aby dla 

odmiany byc "Polakami madrymi przed szkoda". 
 
Dobra wiadomoscia wynikajaca z takiej wlasnie malej liczby odpowiedzi na ow apel #52 w 

sprawie partii totalizmu jest, ze moglem osobiscie podziekowac kazdemu sympatykowi totalizmu 
ktory do mnie napisal w tej sprawie. Natomiast zla wiadomoscia jest, ze nie tylko ja otrzymalem 
ta wiadomosc o braku popularnego poparcia dla wysilkow totalizmu. Wiadomosc ta rowniez 

przechwycili UFOnauci ktorzy zawsze uwaznie zagladaja mi przez ramie i nieustannie sledza co 
sie dzieje w sprawie kazdego dzialania ktore podejmuje. To zas oznacza, ze rowniez owi 
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UFOnauci otrzymali wiadomosc, ze moje wysilki aby zdemaskowac ich szatanskie dzialania na 
Ziemi i aby bronic ludzi przed ich atakami sa obecnie albo ignorowane albo przeaczane przez 

zdecydowana wiekszosc ludzi. Z kolei ta ich wiedza, ze moje wysilki demaskujace sa przeaczane 
lub ignorowane przez ludzi, moze spowodowac ze po kilkumiesiecznej przerwie - kiedy to 
UFOnauci zaczeli zwazac na moje slowa i stopniowo pomniejszali nasilanie swoich zniszczen, 

powroca oni teraz do poprzedniego bezwzglednego wymordowywania ludzkosci bez liczenia sie 
z tym co totalizm czyni i przed czym ostrzega on ludzi. Gdyby tak sie stalo, totalizm stracilby 
dotychczasowa karte atutowa w powstrzymywaniu atakow UFOnautow. Nie wiem wiec jak bylby 

w stanie dalej powstrzymywac powrot na Ziemie owego poprzedniego zalewu smierci, zniszczen 
i zameczania. Szczegolnie ze wlasnie zbiza sie marzec, a z nim wielki kubel bardzo zimnej wody 
ktory UFOnauci najwyrazniej zamierzaja jednak wylac na glowy ludzkosci. Ponadto, nawet 

gdyby UFOnauci zdecydowali sie NIE uwalniac kolo marca morderczego wirusa ptasiej grypy, 
ciagle moga powrocic do wszystkich poprzednich metod wyniszczania ludzkosci, a wiec do 
huraganow, tornad, trzesien ziemi, fal tsunami, susz, upalow, "terroryzmu", itd., itp. Oczywiscie 

ja nie bede proznowal. Kiedykolwiek uda mi sie przylapac UFOnautow na dowodach ich 
ingerencji w ludzkie sprawy, natychmiast opublikuje odpowiednia informacje. Z kolei owe 

publikacje byc moze przekonaja dalszych ludzi, ze jesli oni sami osobiscie nie popra czynem 
tego do czego totalizm nawoluje, wowczas czeka ich niezbyt wesola przyszlosc. 
 

W sprawie mozliwego nawrotu serii morderczych atakow UFOnautow na ludzkosc pojawia sie 
jednak jeszcze jeden promyk nadziei. Jest nim dzialanie "zbiorowego intelektu". Wszakze 
UFOnauci w swoich dzialaniach zawsze bazuja na badaniu przyszlosci. Natomiast ich zbiorowy 

intelekt dziala w taki sposob ze do chwili obecnej nastepstwa ich ostatnich dzialan na ich 
przyszlosc pomalu zaczynaja sie juz wyklarowywac. Mianowicie, na przekor ze zapewne tak 
samo niewielu ludzi zbiorowym wysilkiem swoich umyslow przyspiesza odbijanie do UFOautow 

zbrodniczej karmy ktora oni generuja na Ziemi - jak niewielu ludzi deklaruje swoj udzial w partii 
totalizmu, ciagle ich mordercze dzialania nie pozostaja bez nastepstw dla ich wlasnej planety. 
Wszakze nawet jesli nasza pasywnosc nie odbija do nich karmy za zbrodnie ktore na nas 

popelniaja, ciagle energia uczuc ktore ich umysly generuja aby uformowac wzor myslenia jakim 
UFOnauci niszcza zarowno totalizm jak i cala ludzkosc, pozostaje w ich intelekcie zbiorowym i 
czyni tam spustoszenia. Stad te same wzory myslenia ktorymi UFOnauci gnebia totalizm i 

ludzkosc, musza stopniowo ujawniac sie w glowach ich przelozonych i przywodcow, aby gnebic 
zwyklych mieszkancow ich planety. Czyli dla UFOnautow prawda sie staje owo powiedzenie "jak 

na dole tak i na gorze". Coz zas znaczy ich zaawansowanie techniczne i wiedza, jesli ich 
przywodcy ich oklamuja, eksploatuja, oraz gnebia dokladnie tak samo jak zwykli UFOnauci 
czynia to z ludzmi i z totalizmem.  

 
Na zakonczenie chcialbym jednak dodac, ze nie we wszystkich przewidywaniach gotowosci 
narodu do przyjecia partii totalizmu calkowicie sie pomylilem. Z owych emailow jakie 

otrzymalem jasno bowiem wynika, ze wsrod ludzi szybko narasta tesknota za "pozytywnym 
drogowskazem na lepsza przyszlosc", czyli wlasnie za czyms takim jak partia totalizmu. Ludzie 
bowiem sa juz bardzo zmeczeni nieustannymi zawodami jakie ich dotykaja z rak wielu innych 

partii politycznych i sa gotowi poprzec cos oraz kogos, komu moga zaufac ze nie zawioda sie na 
nim. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
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#55. Kim jestes dla Boga: zolnierzem, dezerterem, czy zdrajca 
 
Motto: "Wszystko ma swoje zadanie do wypelnienia. Wszystko tez co odmawia wypelniania 

powierzonego mu zadania spotyka podobny los." 
 
Jesli sie dobrze nad tym zastanowic, wszechswiat zostal zbudowany i dziala podobnie jak 

ogromna maszyna. Wszystko w nim wypelnia co najmniej jedno zadanie. Wszystko czemus 
sluzy. Wszystko tez jest powiazane ze wszystkim innym w wypalnianiu poszczegolnej funkcji 
owej ogromnej maszyny. W przeciagu calego swojego zycia nigdy NIE spotkalem sie z chocby 

nawet jednym obiektem czy tworem, ktory by nie wypelnial jakiegos zadania i nie sluzyl 
jakiemus celowi. 

 
Podobnie jest z nami, ludzmi. Jesli popatrzymy na siebie samych z punktu widzenia Boga, to 
wcale nie istniejemy, ani wcale nie zostalismy przyslani na Ziemie bez waznego powodu oraz 

bez zadania do wypelnienia. Co ciekawsze, nawet majac o Bogu jedynie te podstawowe 
informacje ktore nam dostarczaja dotychczasowe religie, wcale nie jest trudnym sie domyslic, 
jakie zadanie Bog nam powierzyl do wypelnienia przysylajac nas na Ziemie. Jak tez by nie 

sprecyzowac szczegolow tego zadania wynikajacych z danej religii, ogolnie zadanie to zawsze 
daje sie opisac tak samo, mianowicie wszyscy jestesmy "zolnierzami" i reprezentantami Boga, 
przyslanymi na Ziemie aby wykonywac obowiazki sluzenia w Jego armii. Bez wzgledu tez na to 

jaka religie by ktos nie wyznawal, ciagle nasza sluzba jako zolnierzy z armii Boga, bedzie 
zawierala te same elementy, a wiec bedzie wymagala abysmy przestrzegali wskazan naszego 
sumienia - czyli abysmy wypelniali prawa moralne ustanowione przez tegoz Boga, abysmy 

faktycznie dzialali w sluzbie Boga - a nie jedynie mowili o dzialaniu jednak praktycznie nigdy nie 
byli w stanie zabrac sie za zrealizowanie tego o czym mowimy, abysmy wykazywali dyscypline 
na kazdym polu - czyli abysmy byli konsekwentni w czasie i sposobie wdrazania w zycie naszych 

zolnierskich obowiazkow, abysmy nieustannie walczyli o moralnosc, sprawiedliwosc, dobro, 
szczescie, milosc, pokoj, itp.  

 
Jakze jednak wyglada owa nasza sluzba po tym jak w koncu ladujemy na Ziemi. Ano nagle 
odkrywamy, ze wykonywanie tego wszystkiego po co zostalismy tutaj przyslani wymaga od nas 

poswiecen i trudu. Znacznie przyjemniej i latwiej jest siedziec wygodnie na naszej tylniej czesci, 
ogladac telewizor, oraz opychac sie kanapkami. Zamiast tez czynic dobro, latwiej jest nam 
jedynie mowic o dobrze, zas faktycznie gromadzic bogactwo oraz eksploatowac tych ktorzy nam 

podlegaja. Gdybysmy wiec nasze postepowanie opisali terminologia ktora dzisiejsza armia 
uzywa do opisywania swoich zolnierzy ktorzy postepuja w taki jak my sposob, wowczas 
musielibysmy stwierdzic ze stalismy sie "dezerterami" z armii Boga. Wcale tez przy tym nie 

poczuwamy sie za dezerterów, bowiem entuzjastycznie korzystamy z zapewnien swojej religii, 
za Bog "wybacza" nam wszelkie grzechy i niedoskonalosci. Wierzymy wiec ze Bog wybacza nam 
rowniez i to, ze faktycznie to nie realizujemy niemal ani jednego z obowiazkow dla 

wykonywania ktorych Bog oryginalnie przyslal nas na Ziemie. Nigdy tez nie zastanawiamy sie 
nad tym, co sie moze stac, jesli dzisiejszy obraz Boga jaki religie nam roztaczaja przed oczami 
faktycznie w swoim najistotniejszym punkcie jest obrazem celowo wypaczonym przez 

"podmiencow-UFOnautow", ktorzy w dawniejszych czasach podszyli sie za wazne osobistosci w 
naszej religii i potem stopniowo zerodowali swoimi dogmatami prawdziwy obraz Boga. Wcale 
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wiec nie zastanawiamy sie co sie stanie, jesli my nadal bedziemy upierali sie przy pozostawaniu 
"dezerterami" z armii Boga, podczas gdy ow Bog w praktyce wcale nie okaze sie owym 

sklerotycznym starcem opisywanym nam przez nasze religie, ktory albo wybacza albo tez 
zapomina nasze grzechy i ktory samemu nie obserwuje nas przy tym co w zyciu czynimy, a 
jedynie zwaza na to co mu o nas przekaza ksieza z naszej religii. Czyli wcale sie nie 

zastanawiamy co sie stanie jesli Bog naprawde jest taki jakm go opisuje totalizm na swoich 
stronach "god_pl.htm" oraz "humanity_pl.htm", czyli jest bardziej podobnym do ogromnego 
komputera ktory wogole NIE ZNA WYBACZENIA oraz ktory z zelazna konsekwencja karze nas ze 

kazde odstepstwo od pedantycznego wypelniania ustanowionych przez siebie praw moralnych - 
tyle ze standardowo egzekwuje owe wymierzane nam kary z kilkuletnim opoznieniem 
czasowym. (Oraz, czywiscie, ktory rowniez nagradza z taka sama zelazna konsekwencja tych co 

wypelniaja Jego prawa. Tyle ze owe nagrody tez rozdziela On z kilkuletnim opoznieniem 
czasowym.) Czyzbysmy wiec naprawde byli az tak nielogiczni i sadzili, ze ow absolutnie 
sprawiedliwy, komputerowo-konsekwentny, oraz absolutnie panujacy nad calym wszechswiatem 

Bog uczyni dla nas wyjatek i nie ukarze nas jesli zdezertujemy z jego armii i odmowimy 
wypelniania tego dla czynienia czego Bog ten nas tutaj oryginalnie przyslal? Czyzbysmy tez nie 

odnotowali jeszcze co sie dzieje z tymi wszystkimi obiektami i stworzeniami wszechswiata, ktore 
nagle zdecyduja sie przestac wypelniac zadania dla jakich zostaly stworzone? Czyzbysmy nie 
byli w stanie zastanowic sie przez chwilke i wydedukowac samemu co my bysmy uczynili bedac 

na miejscu Boga, gdybysmy to my wyslali na Ziemie kogos takiego jak my sami z zadaniem 
pelnienia sluzby w naszej armii, zas potem na wlasne oczy widzieli jak ci nasi zolnierze 
dezerteruja z naszej armii i czynia to wszystko co wiemy ze faktycznie czynia oni na codzien, 

zas jednoczesnie starannie unikaja czynienia tego po co glownie ich tam wyslalismy. 
 
Podczas gdy ci z nas, ktorzy "zdezerterowali" z armii Boga, moim zdaniem maja istotne powody 

aby sie spodziewac ze przyniesie to im z gory przewidywalne nastepstwa, w jeszcze gorszej 
sytuacji znajduja sie ci co zostali "zdrajcami" owej armii. Znaczy ci, co bedac wyslani na Ziemie 
aby walczyc o wszystko to o co Bog nakazuje nam walczyc, po przybyciu na Ziemie zaczynaja 

czynic dokladna odwrotnosc, znaczy zaczynaja ATAKOWAC wszytko to za czym Bog nakazywal 
im obstawac. Zamiast wiec walczyc o idee dla ktorych Bog przyslal ich na Ziemie, faktycznie 
staja po stronie wprost przeciwstawnych idei. Przykladowo, lamia prawa moralne zamiast je 

wypelniac, szerza zlo zamiast dobra, praktykuja niemoralnosc zamiast moralnosci, burza zamiast 
budowac, uprawiaja wojne zamiast pokoju, nienawisc zamiast milosci, itd., itp. Nie trzeba tez 

zbyt gleboko sie zastanawiac, aby dociec co z nimi sie stanie. Wszakze gdybysmy to my byli na 
miejscu Boga, doskonale wiedzielibysmy co wowczas uczynic z takimi ktorych wyslalismy jako 
naszych zolnierzy, zas oni nas zdradzili przenoszac sie do przeciwstawnego obozu i wystepujac 

dokladnie przeciwko temu do obrony czego oryginalnie ich wyslalismy. Oczywiscie, aby samemu 
sobie nie musiec brudzic rak, nie uczynilibysmy im wszystkim sami i natychmiast tego, na co 
sobie zasluguja, a jedynie pokierowalibysmy dzialania jednych z nich na innych z nich. Dopiero 

kiedy wystarczajaco juz dadza sie we znaki tym ktorzy nieco wczesniej czynili to co oni obecnie 
czynia, dopelnilibysmy ich losu poprzez nakierowanie na nich samych niszczycielskich dzialan 
nastepnych takich jak oni. 

 
Na chwile wiec zaprzestan czytelniku rozgladac sie za przyjemnosciami otaczajacego cie swiata i 
zastanow sie do ktorej z powyzszych kategorii sam nalezycz. Czy ciagle jestes aktywnym 

zolnierzem Boga, ktory w miare swoich mozliwosci slucha swojego sumienia, entuzjastycznie 
wypelnia prawa moralne ktore Bog ustanowil, faktycznie szerzy moralnosc, pokoj, 
sprawiedliwosc, prawde, szczescie, itp. Czy juz jestes dezerterem z armii Boga, ktorego 

jedynym celem dzialania jest pogon za przyjemnosciami i za zyskiem. A moze jestes nawet 
zdrajca armii Boga, walczac ze wszystkim tym dla obrony czego Bog oryginalnie tutaj cie 
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przyslal, oraz kims kto juz nawet nie wie ze ma sumienie. Jesli zas nie jestes juz czytelniku 
zolnierzem Boga, a dezerterem czy zdrajca Jego armii, najwyzszy czas aby powrocic do 

wykonania tego po co oryginalnie Bog tutaj cie przyslal. Aby zas wykonywac zadania owej 
sluzby, nie wystarczy raz na tydzien isc do kosciola, wymamrotac kilka bezmyslnych paciorkow, 
zanucic kilka religijnych piosenek, potam zas wracac do czynienia przez reszte tygodnia tego co 

czyni sie jako ow dezerter lub zdrajca armii Boga. Wszakze musisz czytelniku pamietac, ze 
dzisiejsze religie sa tak obfite w formie i slowach, jednak prozne w tresci i faktycznym dzialaniu, 
tylko dlatego ze "podmiency-UFOnauci" przez wszystkie te wieki zdolali wypaczyc ich kluczowe 

fragmenty. W interesie zas owych podmiencow lezy, aby moralne dzialania zastapic mowieniem 
o moralnosci i pseudomoralnoscia, aby faktyczne dzialanie zastapic gadanina, aby duchowe 
udoskonalanie zastapic finansowym wzbogacaniem sie, aby odpowiedzialnosc, dyscypline i 

konsekwencje zastapic spychaniem, wygoda i odkladaniem na pozniej, itd., itp.  
 
Coz wiec masz czynic, jesli zrozumiesz ze "lepiej pozno niz wcale", oraz jesli zapragniesz 

ponownie wrocic do wypelniania swoich obowiazkow zolnierza Boga. Ano powinienes czynic 
wszystko to co filozofia totalizmu nakazuje ci czynic. Wszakze totalizm nie ma politycznych 

powodow dla jakich bylby zainteresowany w wypaczaniu naszej wiedzy o Bogu. Wskazuje wiec 
on obiektywna prawde na temat Boga, oraz obiektywna - bo wynikajaca z naukowych badan i 
dedukcji, wiedze czego naprawde Bog od nas wymaga abysmy czynili. Wcale tez nie zabrania ci 

abys nadal czynil takze i to wszystko do czego twoja religijna tradycja, kultura, oraz nawyki cie 
sklaniaja - tyle tylko ze uczy cie jak masz to czynic w totaliztycznie moralny sposob. Czesc z 
obowiazkow ktore jako "zolnierz Boga" powinienes wypelniac, omowione juz zostalo w 

poprzednim wpisie #54 do niniejszego bloga. I tak, wskazane byloby abys wzial udzial w 
"informatycznym pospolitym ruszeniu". Znaczy, powinienes propagowac jak tylko sie da wiedze 
o totalizmie i o bitwie ze zlem ktora aktualnie wokol nas sie toczy. Przykladowo, jesli jestes 

uczestnikiem jakiejkolwiek listy dyskusyjnej, forum, czy bloga, powinienes poruszac na nim te 
tematy, ktore posiadaja zwiazek z totalizmem, oraz bronic bazujacego na totalizmie wyjasnienia 
owych tematow. Jesli zas posiadasz wlasna strone internetowa, powinienes propagowac na niej 

totaliztyczne tematy - a jesli sie da nawet wlaczac do niej te totaliztyczne strony ktore 
pokrywaja sie z twoimi zainteresowaniami. Powinienes takze bronic totalizmu, oraz kazdej innej 
obiektywnej prawdy, przed atakami ludzi ktorzy sa zdrajcami z armii Boga, a takze przed 

atakami podmiencow-UFOnautow. Kiedykolwiek wiec spotykasz sie z przypadkiem ze ktos 
opluwa totalizm lub ktoras z jego idei, powinienes wyjasnic rzeczowo jak naprawde wyglada 

sprawa i dlaczego takie opluwanie dziala przeciwko interesom ludzkosci. Na dodatek do 
powyzszego powinienes tez wspomagac walke ze zlem poprzez anonimowe zglaszanie 
potrzebnych nam do walki faktow na "totaliztyczna goraca linie" - czyli na adres internetowy  

totalizm@gmail.com 
Poprzez owa "goraca linie" powinienes przykladowo zglaszac cytaty lub streszczenia dla kazdego 
faktu na jaki sie natkniesz a jaki wspiera dowodowo nasza walke z UFOnautami. Doskonalym 

przykladem takich faktow moze byc film odnaleziony ostatnio przez jednego ze zwolennikow 
totalizmu pod adresem internetowym  
http://www.orbwar.com/orb-over-wtc2-wtc1-9-11-attack.htm 

ktory to film uchwycil wehikul UFO atakujacy budynek WTC - tak jak opisane to zostalo na 
totaliztycznej stronie internetowej "wtc_pl.htm". Powinienes tez wlaczyc sie do wysilkow 
stworzenia politycznej "partii totalizmu" oraz w nastepnym odebraniu UFOnautom przez owa 

partie monopolu na wladze polityczna oraz przywroceniu sprawiedliwosci i moralnosci do zycia 
spolecznego, sformalizowania walki ze zlem, stopniowego odebrania UFOnautom wszelkich 
monopoli i usuniecia ich z naszej planety, itd., itp. Przykladowo, mozesz dopomoc w 

opracowaniu statusu owej partii, w wytypowaniu problemow spolecznych ktore totalizm 
powinien wybrac jako pierwsze do rozwiazania, we wskazywaniu takich rozwiazan dla 
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problemow spolecznych jakie preferowane bylyby przez wiekszosc ludzi, itd., itp. Dalsze 
informacje na temat co faktycznie powinienes czynic w ramach swoich obowiazkow zolnierza 

Boga przyslanego na Ziemie wlasnie w dzisiejszych krytycznych czasach dla scisle okreslonego 
powodu, beda systematycznie pojawialy sie na tym blogu, a takze w miejscach ktore blog ten 
soba wskazuje. Czytaj wiec uwaznie to co tutaj napisane. Zasugeruj tez krewnym, znajomym, 

kolegom, oraz wszystkim tym do ktorych masz dostep, aby do bloga tego systematycznie 
zagladali. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Wiadomosc dla kumotrow UFOnautow czytajacych tego bloga. Ciekawe kumotrzy, czy 
zastanawialo was kiedys, ze najtezsze glowy z waszego wlasnego grona nie byly w stanie 
podwazyc ani obalic Konceptu Dipolarnej Grawitacji - na przekor ze probowaly niezliczona juz 

ilosc razy. Z kolei taka niemoznosc obalenia tego konceptu faktycznie oznacza, ze to wlasnie 
dipolarna grawitacja poprawnie odzwierciedla rzeczywistosc, a nie stary koncept monopolarny w 

jaki wierzy wasza kumotrzy nauka, oraz jaki wy sami upowszechniacie na Ziemi. Jesli zas tym 
poprawnym jest wlasnie nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji, wowczas oznacza to rowniez ze 
formalny dowod na istnienie Boga wynikajacy z dipolarnej grawitacji posiada merit i poprawnie 

opisuje dzialanie otaczajacej nas rzeczywistosci. Poprawne i zgodne z prawda sa rowniez wyniki 
badan dipolarnej grawitacji na temat praw moralnych, pola moralnego, intencji i dzialania Boga, 
itd., itp. Z kolei, jezeli Bog istnieje (lub, jesli kumotrzy wolicie okreslac Go innym imieniem - 

jezeli istnieje Nadrzedny Architekt), oraz dziala On dokladnie tak jak dipolarna grawitacja tego 
dowodzi, wtedy wysyla On nie tylko poszczegolnych ludzi na Ziemie, nie tylko tez od ludzi Bog 
ten wymaga aby przede wszystkim w swoich wszelkich dzialaniach byli zolnierzami na Jego 

sluzbie. Wszakze, na przekor ze kiedys nazywano was kumotrzy "diablami" i ze podobno 
zdolaliscie uniezaleznic sie od mocy Boga, faktycznie to zgodnie z totalizmem obowiazuja was 
dokladnie te same prawa ktore pozostaja w mocy dla ludzi, kazde wasze dzialanie i niecnosc 

Bog osadza w dokladnie taki sam sposob jak to czyni dla ludzi, kazdemu tez z was daje taka 
sama szanse jak ludziom aby wypracowal dla siebie lepsza przyszlosc. Jest wiec calkiem 
racjonalnym uwazac, ze takze kazdy z was kumotrzy urodzil sie w rasie najbardziej pokrewnej 

ludzkosci, oraz zostal przez Boga przyslany na Ziemie, w dokladnie takim samym celu jak kazdy 
z nas ludzi. Faktycznie bowiem rowniez kazdy z was, kumotrzy, przyslany zostal na Ziemie 

wlasnie w tych przelomowych czasach, poniewaz otrzymal od Boga osobista szanse aby 
przeksztalcic sie z przeciwnika Boga na Jego zolnierza, oraz aby w ten sposob dopomoc nie 
tylko ludzkosci i totalizmowi, ale takze i sobie samemu oraz swojej wlasnej cywilizacji w 

klopotach jakich istnienia i powagi musicie kumotrzy byc przeciez juz swiadomi. Przeksztalcenie 
zas z przeciwnika na zolnierza jest bardzo latwe. Wszystko co w tym celu nalezy uczynic, to 
zaczac myslec, oraz zaczac analizowac jak naprawde ow Bog zyczy sobie abyscie kumotrzy 

wykonywali rozkazy ktore otrzymujecie od swoich wlasnych przelozonych. Wszakze Bog dal 
wam wiedze i inteligencje (oraz odpowiedzialnosc - ktora z inteligencji i wiedzy wynika) dla 
istotnego powodu. Bog dal tez wam komotrzy "wolna wole" po to abyscie mogli sami wybrac 

taki sposob realizowania kazdego waszego dzialania, aby wyniki tego dzialania byly zgodne z 
intencjami Boga, nawet jesli nie beda w pelnym zakresie zgodne z zamierzeniami waszych 
przelozonych ktorzy przeciez z wlasnego wyboru i woli stawiaja sie przeciwko intencjom Boga 

(oraz ponosza wszelkie tego konsekwencje). 
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WPIS numer #54 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2006/1/5 
Tekst rozwijany w: changelings_pl.htm 
 

#54. Czeka nas kolejny (6-ty) rok oblezenia Ziemi przez UFOnautow  
 
Motto: "Spelnione zycie to takie w ktorym ogladajac sie do tylu widzimy trwale slady naszego 

zostawiania po sobie lepszego swiata niz swiat ktory zastalismy". 
 
Przed nami ciezki rok 2006. Wedlug chinskiego (urodzinowego) zodiaku zwierzecego, rok 2006 

ma byc rokiem "ognistego psa". Znaczy bedzie on rokiem ludzi urodzonych pod chinskim 
znakiem zodiakalnym "psa", czyli ludzi którzy urodzili sie w ktorymkolwiek z lat: 1922, 1934, 
1946, 1958, 1970, 1982, oraz 1994. Ponadto, wedlug tego samego chinskiego zodiaku, 

dominujacym pierwiastkiem dla roku 2006 ma byc "ogien" (po szczegoly chinskiego zodiaku 
patrz strona "pigs_pl.htm"). Czyli będzie to rok wielu dramatycznych wydarzen zwiazanych z 

ogniem. (Z niego zapewne wziely sie owe noworoczne pozary nagle zaincjowane przez jakichs 
ilusywnych "wandali-podpalaczy?" w niemal polowie Australii.) Bedzie to takze szczegolnie 
istotny rok tych ludzi ktorzy urodzili sie w poprzednim roku "ognistego psa", czyli w roku 1946. 

 
Niezaleznie od bycia rokiem "ognistego psa", z cala pewnoscia nadchodzacy rok 2006 bedzie 
tez rokiem "diabla-UFOnauty". Wszakze bedzie on juz 6 z kolei rokiem od czasu kiedy w dniu 11 

wrzesnia 2001 roku UFOnauci oficjalnie zaczeli obecne oblezenie i wyniszczanie naszej planety. 
UFOnauci beda zapewne chcieli uwienczyc go jakimis szczegolnymi "dokonaniami". 
Przykladowo, to wlasnie na czerwiec obecnego roku, UFOnauci planowali kiedys zeslanie na 

Ziemie owego Antychrysta (podszywajacego sie pod Drugiego Jezusa), ktorego przybycie jakis 
czas temu zapowiadane bylo w nowozelandzkiej telewizji tak halasliwy sposob. To takze w 
marcu nadchodzacego roku nalezy sie spodziewac uwolnienia przez UFOnautow wirusa 

morderczej "ptasiej grypy" ktora moze wymordowac nawet okolo 80% populacji naszej 
cywilizacji. (Tj., jesli grypa ta zostanie uwolniona, nalezy sie liczyc ze z kazdych 5 osob ktorych 
Ty czytelniku znasz, oraz ktorych ja znam, umrzec moze az 4-ch, byc moze nawet wlaczajac w 

to Ciebie czytelniku, mnie, a takze wlaczajac w to wszystkich tych ktorych my oboje kochamy - i 
nie bedzie nawet wokolo nas nikogo kto moglby dokonac pochowania tak duzej liczby zmarlych 

niemal rownoczesnie.) Wszystko tez wskazuje na to, ze UFOnauci nadal pra do przodu z 
przygotowaniami do uwolnienia wirusa owej morderczej grypy - najwyrazniej srodki obronne 
ktore opisane sa na totaliztycznej stronie "plague_pl.htm" ciagle nie zostaly wdrozone na skale 

wystarczajaco duza aby UFOnautow faktycznie powstrzymac. Ponadto, musimy sie liczyc, ze 
UFOnauci w nadchodzacym roku beda kontynuowali dotychczasowe sposoby wyniszczania i 
umeczania ludzkosci, a takze ze wymysla kilka nowych sposobow. Z juz uzywanych sposobow 

naszego wyniszczania, nalezy wiec sie liczyc, ze UFOnauci beda kontynuowali dotychczasowa 
destabilizacje pogody. Wszakze ludzie nadal nie potrafia jeszcze sobie skojarzyc, ze zla pogoda 
faktycznie moze byc sprowadzana w prosty sposob poprzez przechwytywanie duzymi 

wehikulami UFO tzw. "nizowych wirow przeciw-materii" opisanych na stronach internetowych 
"hurricane_pl.htm" oraz "tornado_pl.htm". (Odnotuj, ze wszystkie wymienione w niniejszym 
wpisie strony moga byc uruchamiane z adresow internetowych przytoczonych w szeregu 

poprzednich wpisow, poprzez podmienienie nazwy strony widniejacej na samym koncu danego 
adresu, przez nazwe strony jaka chce sie uruchomic, a jaka podana zostala w niniejszym 
wpisie.) Nalezy tez sie liczyc, ze UFOnauci nadal beda uwalniali najrozniejsze niszczycielskie 

"sily natury" - co do ktorych wiekszosc ludzi nie chce przyjac do wiadomosci ze steruja nimi 
UFOnauci. UFOnauci beda takze kontynuowali najrozniejsze formy "terroryzmu", bowiem ludzie 
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nie chca przyznac, ze terroryzm ow faktycznie jest rozprzestrzeniany przez UFOnautow. 
UFOnauci beda rowniez nasilali rozne formy zniszczenia wygladajace jak wypadki. Wszakze za 

wypadki zwykle obciaza sie tzw. "czynniki obiektywne", przypadki, lub sily natury, a nie 
UFOnautow. Itd., itp.  
 

Jak wiec powinnismy sie bronic przed tym wszystkim co nadchodzi. Ano, mamy juz caly szereg 
sprawdzonych w dzialaniu metod obrony przed tymi morderczymi poczynaniami UFOnautow. 
Opiszmy tutaj kilka najistotniejszych z owych metod. 

 
Najlepsza metoda obrony przed atakami UFOnautow polega na podnoszeniu glosnego krzyku 
oraz na wskazywaniu palcami na UFOnautow, za kazdym razem kiedy UFOnauci nas jakos 

uderza. Podczas bowiem niemal kazdego ataku na ludzkosc, UFOnauci uzywaja swojej 
zaawansowanej techniki. Z kolei owa technika powoduje, ze ataki UFOnautow zawsze wykazuja 
kilka unikalnych cech ktore zdecydowanie je odrozniaja od faktycznego dzialania sil natury, 

przypadkow, wypadkow, itp. Przyklady takich wlasnie cech odrozniajacych zostaly 
wypunktowane na calym szeregu totaliztycznych stron, np. na stronach "day26_pl.htm", 

"changelings_pl.htm", "predators_pl.htm", "plague_pl.htm", "hurricane_pl.htm", 
"tornado_pl.htm", "cloud_ufo_pl.htm", "ufo_pl.htm", oraz kilka innych. Dlatego kiedy UFOnauci 
nas uderza, trzeba glosno krzyczec na lamach internetu lub gazet, trzeba wskazywac ludziom 

owe cechy unikalne dla ataku UFOnautow, oraz wyjasniac dlaczego owe cechy nie mogly 
pojawic sie w "naturalny" sposob a musialy byc wyzwolone technicznymi urzadzeniami 
UFOnautow. Poniewaz kazde takie podniesienie krzyku coraz szerzej demaskuje okupacje Ziemi 

przez UFOnautow, UFOnauci beda starali sie unikac jego wzbudzania poprzez zaniechywanie 
tych metod niszczenia ludzkosci ktore ujawniaja ludziom uzycie ich techniki.  
 

Dlugodystansowa metoda skutecznej obrony przed UFOnautami polega na odbijaniu do nich 
karmy. Jest ona opisana m.in. na stronach "changelings_pl.htm". 
 

Kolejna metoda obrony przed atakami UFOnautow polega na wykorzystywaniu "autostrady 
przez morze" ktora zawsze jest tworzona przez prawa moralne oraz Boga w kazdym przypadku 
kiedy UFOnauci zapedza nas do jakiejs slepej uliczki (wiecej na jej temat wyjasnione zostalo na 

stronie "morals_pl.htm").  
 

Efektywna obrona przed atakami UFOnautow polega rowniez na wyjasnianiu spoleczenstwu, ze 
wiele zjawisk i opisow jakie ludziom znane sa z codziennego zycia, faktycznie sa najrozniejszymi 
manifestacjami okupacji Ziemi przez UFOnautow. Przykladowo, tzw. "ataki nocnej zmory", sa 

faktycznie odczuciami doznawanymi podczas zostania zgwalconym noca przez zboczonego 
UFOnaute lub UFOnautke. Z kolei tzw. "duchy", czyli biale zarysy sylwetek fotografowane 
przypadkowo, czasami widziane naocznie, lub rejestrowane przez kamery pracujace na 

podczerwieni, sa faktycznie UFOnautami przybywajacymi do nas w stanie telekinetycznego 
migotania (odnotuj odczucie zimna podczas przybycia owych niby "duchow", ktore jest 
powodowane pozyskiwaniem energii cieplnej przez ruch telekinetyczny, a takze owo biale 

zarysy sylwetek, ktore faktycznie reprezentuja tzw. "jarzenie pochlaniania" formowane przez 
naped telekinetyczny). Wiecej na temat owych "duchow-UFOnautow", wlaczajac w to ich 
zdjecia, dostepne jest na stronie "aliens_pl.htm".  

 
Indywidualnie mozemy tez skutecznie bronic sie przed UFOnautami poprzez uruchamianie w 
naszych mieszkaniach dowolnych urzadzen generujacych iskry elektryczne (iskry te generuja 

"halas telepatyzny" ktory zaglusza telaptyczne urzadzenia wzajemnego komunikowania sie 
UFOnautow). Ponadto, wszelkie urzadzenia wykrywajace UFO, jakie zainstalujemy w naszych 
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mieszkaniach (wykrywacze UFO, kamery i widea na podczerwien, a nawet zwykle wykrywacze 
dymu), beda dodatkowo utrudnialy UFOnautom ich szatanskie dzialania.  

 
Niezaleznie od powyzszych metod obrony przed UFOnautami, ktore juz stosujemy z coraz 
wiekszym powodzeniem, w nadchodzacym 2006 roku powinnismy tez wypracowac oraz 

wdrozyc do uzytku kilka dalszych takich metod obrony. Oto niektore sugestie w tym zakresie: 
 
1. Podjecie "informatycznego pospolitego ruszenia". Moim zdaniem nadszedl juz wlasciwy czas 

aby kazdy sympatyk totalizmu i kazdy czytelnik totalizmu wlaczyl sie aktywnie do 
"informatycznego pospolitego ruszenia". Owo wlaczenie sie do pospolitego ruszenia mogloby 
polegac np. na podjeciu postanowienia, ze w nadchodzacym roku co najmniej raz na tydzien 

(lub raz na miesiac) podejmie sie jakies dzialanie informatyczne nastawione na przeforsowanie 
tematyki zwiazanej ze stwierdzeniami Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz totalizmu w 
praktycznie kazdym medium do jakiego dany ktos ma dostep. Przykladowo, na komentowaniu z 

punktu widzenia tych dyscyplin kazdego zdarzenia na Ziemi i kazdej obserwacji, na 
publikowaniu zwiazku pomiedzy dowolnym faktem, cecha, czy odkryciem, a ich stwierdzeniami, 

na promowaniu totaliztycznych stron, oraz na wlaczaniu ich do naszych wlasnych witryn 
internetowych, na publikowaniu informacji o urzadzeniach darmowej energii, o magnokrafcie, 
komorze oscylacyjnej, telepatii, telekinezie, prawach moralnych, dowodzie na istnienie Boga, 

itp., wszedzie gdzie istnieje forum dla takiej informacji (np. w Wikipedii, na blogach, na listach 
dyskusyjnych, czatach, itd., itp.)  
 

2. Stworzenie "faktologicznej goracej linii". Najwiekszy problem jaki ja osobiscie mam z 
demaskowaniem udzialu UFOnautow w ich niszczycielskich choc skrytych atakach na ludzkosc, 
jest znajdowanie faktow ktore faktologicznie podpieraja owo demaskowanie. Wszakze aby 

efektywnie przekonywac ludzi, wcale nie wystarczy stwierdzic ze UFOnauci cos ponownie 
nabroili, a trzeba udokumentowac logicznie i naukowo - tak jak to czynia totaliztyczne strony, 
ze faktycznie istnieja fakty, obserwacje i zjawiska, ktore nie mogly sie pojawic w zaden inny 

sposob poza udzialem UFO w spowodowaniu danej katastrofy (po przyklady takich faktow patrz 
strony "day26_pl.htm", "tornado_pl.htm", "hurricane_pl.htm", "wtc_pl.htm", "shuttle_pl.htm"). 
Niestety, gromadzenie tego materialu dowodowego zjada u mnie ogromne ilosci czasu. Dlatego 

dobrze byloby aby kazdy czytelnik tego bloga wyrobil w sobie przywyczajenie, ze za kazdym 
razem kiedy natknie sie gdzies na opisy jakichkolwiek niezwyklych faktow, cech, lub 

odbiegajacych od normy odkryc, dotyczacych najrozniejszych "naturalnych" katastrof i 
nieszczesc dotykajacych ludzkosc, aby natychmiast przysylal mi krotki cytat najbardziej 
istotnego fragmentu takich opisow, a takze przyslal mi dane zrodla z jakiego cytat ten 

zaczerpnal. (Przyslanie mi cytatu jest bardzo istotne, bowiem typowo zbyt trudno mi znalezc 
czas aby dotrzec do zrodel i je dokladnie porzeanalizowac - jesli nie jestem powien ze zrodla te 
maja zwiazek z przypadkami jakie badam i dokumentuje. Dlatego jesli ktos przysyla mi adres 

strony interenetowej do ogladniecia, bez wyjasnienia co istotnego na niej sie znajduje, zwykle 
mam zbyt malo czasu aby strone ta faktycznie odwiedzic.) Adres do uzycia w korespondencji o 
takiej "faktologicznej goracej linii", to ow specjalny adres internetowy  

totalizm@gmail.com 
Ja zas po takim cytacie zorientowalbym sie jaka jest wartosc naukowa danego faktu czy 
obserwacji, zas w przypadku jej naukowej istotnosci natychmiast rozpracowalbym naukowo te 

opisy, wyjasniajac ich zwiazek z wyniszczaniem ludzkosci przez technike UFOnautow, poczym 
publikowalbym wszystko na stronach internetowych totalizmu. W ten sposob fomowana by byla 
narastajaca baza informacji, ktora efektywnie powstrzymywalaby niszczycielskie dzialania 

UFOnautow przeciwko ludzkosci na coraz to nowym polu morderczych dzialan tych kosmitow. 
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3. Uformowanie "partii totalizmu". Bylaby to najbardziej efektywna metoda naszej obrony przed 
UFOnautami.  Opisywana jest ona w obu poprzednich wpisach, numer #53 oraz #52. Wszakze 

takie uformowanie partii politycznej z jednej strony pozwoliloby zaczac wdrazyc w zycie wysoce 
moralny system spoleczny ktory odebralby UFOnautom ich dotychczasowy monopol na 
ksztaltowanie zycia politycznego na Ziemi. W ten sposob zakonczyloby ono dotchczasowa ere 

panowania na Ziemi wylacznie rozwiazan spolecznych bazujacych na pasozytniczej filozofii 
UFOnautow. Z drugiej zas strony stworzyloby to sytuacje, kiedy w walke przeciwko okupacji 
Ziemi przez UFO moglyby zostac oficjalne wlaczone najrozniejsze instytucje ktore obecnie wola 

unikac takiego wlaczenia (np. naukowcy, wojsko, policja, telewizja, radio, itp.). Moim zdaniem, 
nadchodzacy rok 2006 powinnismy wszyscy zadedykowac wlasnie albo powolaniu takiej partii, 
albo tez stworzeniu warunkow, kiedy taka partia polityczna totalizmu faktycznie bedzie mogla 

byc powolana.  
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 

P.S. Wiadomosc dla kumotrow UFOnautow czytajacych tego bloga. Najnowsze wiadomosci, ze 
Bulgaria i Ukraina zdecydowaly sie calkowicie wycofac wojska z Iraku zas Polska zmniejsza swoj 
udzial do polowy, brzmia wysoce obiecujaco i moga byc wstepem do faktycznego 

zaakceptowania przez Was kumotrzy rozwiazania typu "wygrana-wygrana" dla problemow 
wojny na Bliskim Wschodzie oraz stracania naszych samolotow przez wehikuly UFO. 
(Przypomne tu, ze owo rozwiazanie proponowalem w koncowej czesci wpisu #53 jako znacznie 

korzystniejsza alternatywe od publikowania dowodow na udzial UFOnautow w zaognianiu 
owych dwoch spektakularnych sposobow zameczania ludzkosci. Wszakze niektorych sytuacji 
nikt z nas oddzielnie nie jest juz w stanie zmienic! Mozemy jednak je zmienic wspolnie - jesli 

zaryzykujemy przezornosc w dzialaniu.) Oczywiscie, faktyczne przyjecie przez Was tego 
rozwiazania da sie potwierdzic tylko wowczas, jesli z Iraku jeszcze w tym roku wycofany 
zostanie ostatni obcy zolnierz - wlaczajac w to wszystkie wojska Amerykanow, Anglikow i 

Polakow, kiedy ludzie przestana byc mordowani w Iraku i wokolo Izraela, a takze kiedy nasze 
samoloty calkowicie zaprzestana podejrzanego spadania z nieba. Nie uszlo przy tym mojej 
uwadze, ze w poniedzialek dnia 2 stycznia 2006 roku Wasz kumotrzy niewidzialny wehikul UFO, 

stracil jeszcze jeden samolot ponad Poludniowa Australia. Byla to Cessna 206 z wyczynowym 
silnikiem TIO-540 o mocy umozliwiajacej raptowne wspinanie sie w gore. Wiozla ona 6 

spadachroniarzy oraz 1 pilota. Z tej liczby zginelo 5 ludzi. (Po szczegoly patrz np. artykul 
"Skydivers die in plane crash", z "The New Zealand Herald", Tuesday, January 3, 2006, strona 
A1.) Spowodowanie tego "wypadku" poprzez wyraznie celowe staranowanie samolotu 

niewidzialnym wehikulem UFO, jest potwierdzone raptownym ucieciem mocy silnika w chwili 
gdy swiadkowie odnotowali ze samolot nagle otoczony zostal jednym duzym klebem jakby 
bialego "dymu". Gdyby bowiem "dym" ten spowodowalo np. zapalenie sie czegos w samolocie, 

wowczas mialby on ksztalt "smugi" a nie kleba, mialby ciemny kolor, oraz wydobywalby sie 
tylko z jednego obszaru samolotu zamiast buchnac z calej jego objetosci we wszystkich 
kierunkach naraz. Fakt zas ze nagle z samolotu buchnal we wszystkich kierunkach klab jakby 

bialego dymu dowodzi, ze w owym momencie samolot zderzyl sie z niewidzialnym wehikulem 
UFO lecacym w trybie wiru magnetycznego, oraz ze pole UFO spowodowalo powierzchniowa 
eksplozje na wszelkich metalowych podzespolach samolotu. Owo zderzenie z UFO potwierdza 

tez fakt, ze samolot w tamtym momencie nagle utracil moc i uderzyl w ziemie jedynie okolo 500 
metrow od punktu startu. 
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WPIS numer #53 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/12/29 
Tekst rozwijany w: changelings_pl.htm 
 

#53. Najwyzszy czas aby wydrzec UFOnautom ich monopol polityczny  
 
Az do czasu powstania totalizmu, UFOnauci posiadali na Ziemi absolutny monopol na 

praktycznie wszystko. Wszystko wiec ukladali i dokonywali tak jak tylko zechcieli, zas nikt ani 
nie patrzyl im na rece, ani ich nie upominal czy podnosil wrzawe jesli dokonali oni czegos 
szczegolnie barbarzynskiego. W rezultacie, ich tzw. "podmiency" zajmowali przywodcze 

stanowiska polityczne w praktycznie kazdym rzadzie na Ziemi, wlaczajac w to rowniez rzady 
komunistycznych krajow (nie na darmo Stalin, podobnie jak Mao Tse Tung, czy Hitler, na wielu 
portretach ukazuja wlosy rosnace pod gore ich czaszek - tak jak to wyjasnione na stronie 

"changelings_pl.htm"). Owi UFOnauci-podmiency byli wiec w stanie tak bardzo popsuc i 
utrudnic zycie obywateli rzadzonych przez siebie krajow, jak tylko zechcieli. Ponadto ustanawiali 

oni tylko takie ideologie i systemy polityczne, jakich istnienie bylo im na reke. Jesli zas jakis 
system przypadkowo wymknal sie im spod kontroli, tak jak to stalo sie z rewolucja 
zorganizowana przez Lenina, wowczas natychmiast mordowali ludzkiego przywodce tego 

systemu, oraz wprowadzali na jego czolo swojego podmienca ktory szybko wypaczal wszystko 
w tym nowym systemie - tak aby system ten calkowicie wrocil pod pelna kontrole UFOnautow. 
UFOnauci posiadali tez monopol na nauke i technike. Ich "podmiency" zatrudnieni na wszelkich 

kluczowach stanowiskach kazdego kraju, decydowali co naukowcom wolno badac, jaka wiedze 
ludzie maja prawo poznawac, oraz jakie teorie i wynalazki nalezy zniszczyc - tak aby nigdy nie 
sluzyly one ludzkosci. UFOnauci-podmiency podszywajacy sie pod wazne figury religijne i 

wpomagani przez swoich kolegow z UFO ktorzy organizowali falszowanie najrozniejszych 
"cudow", calkowiecie powypaczali tez wszystkie ziemskie religie, oraz poznieksztalcali 
zrozumienie Boga dozwolone ludziom do poznania. Nawprowadzali tez tak duzo religijnych 

dogmatow oraz wzajemnie sprzecznych nakazow, ze zatopily one soba stwierdzenia 
prawdziwych "praw moralnych" ktore Bog ustanowil ludziom do przestrzegania, oraz ktore 
faktyczni wyslannicy Boga starali sie upowszechniac na Ziemi. Podmiency wysylani przez 

UFOnautow na Ziemie nieustannie czuwali takze aby ludzie nigdy nie zyli w pokoju i w braku 
zagrozenia. Podmiency ci nieustannie wiec napuszczali jedne narody na inne, wzniecali wojny i 

akty terroryzmu, narzucali ludzkosci zdegenerowanych wladcow i tyranow, oraz czynili wszystko 
aby ludzkosc nigdy nie wyzwolila sie spod nieustannego zniewolenia. Dzieki takim, oraz innym 
im podobnym dzialaniom, UFOnauci przez dziesiatki tysiecy lat utrzymywali swoj absolutny 

monopol na wladze nad ludzmi, czyniac z ludzmi co tylko zechcieli i narzucajac ludziom dowolna 
sytuacje jaka tylko byla im na reke. 
 

Niemal wszystko to uleglo jednak drastycznej zmianie po pojawieniu sie na Ziemi zasobu 
wiedzy, ktora obecnie reprezentowana jest przez filozofie totalizmu. Krok po kroku, totalizm 
zaczal obalac poszczegolne monopole UFOnautow. I tak totalizm najpierw obalil monopol 

UFOnautow na wiedze o technicznej niewidzialnosci, pokazujac wszystkim ludziom na Ziemi, ze 
na przekor ukrywania sie przed ludzmi, zarowno UFOnauci, jak ich wehikuly, moga byc latwo 
wyjasnione, zas wszelkie ich atrybuty moga byc poznane przez ludzi i nawet zduplikowane w 

ziemskim magnokrafcie. Potem totalizm obalil monopol UFOnautow na wiedze o Bogu. W ten 
sposob ludzie nagle mogli sie dowiedziec, ze stnienie Boga zostalo juz formalnie dowiedzione w 
sposob naukowy, ze istota Boga jest wyjasnialna i zrozumiala dla wszystkich, zas zasady jego 

postepowania moga byc badane normalnymi metodami naukowymi. Na dodatek do tych 
monopoli, totalizm obalil kilka dalszych monopoli UFOnautow, np. ich monopol na wiedze ze 
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UFOnauci faktycznie przybywaja tutaj aby okupywac Ziemie oraz aby nieustannie zwodzic ludzi i 
oklamywac ludzkosc, monopol na swiadomosc ze na Ziemi UFOnauci ukrywaja sie wsrod ludzi w 

formie owych "podmiencow", monopol na znajmosc techniki za pomoca ktorej UFOnauci znikaja 
z widoku i staja sie niewidzialni dla ludzkich oczu, itd., itp. 
 

Najwazniejszym jednak monopolem UFOnautow jaki totalizm zdolal obalic, okazala sie wiedza o 
morderczych sposobach za posrednictwem ktorych UFOnauci wyniszczaja ludzkosc i utrzymuja 
nas wszystkich w poczuciu nieustannego strachu i zagrozenia. Odebranie tego monopolu 

obrazowo daloby sie przyrownac, do przydzielenia bandzie zloczyncow grupy poscigowej ktora 
nieustannie sledzi poczynania tych zloczyncow i podnosi wrzawe za kazdym razem kiedy uczynia 
oni cos niecnego. Zamiast wiec moc (jak poprzednio) bezkarnie czynic dowolne zlo jakie owym 

zloczyncom przychodzi do glowy, obecnie zloczyncy ci musza zwazac na kazdy ruch jaki 
wykonuja. Jesli bowiem niezrecznie dokonaja jakiegos zbrodniczego czynu, zas owa grupa 
poscigowa ich wypatrzy na owej niecnosci, wtedy podniesiony zostanie tak glosny krzyk, ze 

kazdy czlowiek na calym swiecie bedzie mogl sie dowiedziec jaka nastepna zbrodnie zloczyncy 
owi popelnili. W rezultacie obalenia tylko tego jednego monopolu UFOnautow, nagle na Ziemie 

zaczyna wracac POKOJ. Kiedykolwiek bowiem UFOnauci popelnia jakas kolejna zbrodnie na 
ludzkosci, totalizm zaczyna publicznie wytykac im ta zbrodnie, zwracajac na nia uwage calego 
swiata. To zas wytykanie ma dla UFOnautow powazne konsekwencje. Wszakze po pierwsze 

uswiadamia to coraz wiekszej liczbie ludzi, ze UFOnauci to mordercy i zloczyncy ktorzy znajduja 
sie na samym dnie upadku moralnego, a stad ze jest ogromne istotne dla ludzkosci aby jak 
najszybciej wyrzucila UFOnautow ze swojej planety. Po drugie zas, utrwala to w zbiorowej 

pamieci ludzkosci swiadomosc zbrodni ktore UFOnauci popelniaja na ludziach, gwarantujac w 
ten sposob ze ludzkosc nigdy w przyszlosci nie bedzie chciala z UFOnautom miec nic wspolnego. 
Wszakze jesli w zbiorowej pamieci ludzi raz utrwali sie pamiec krzywd i umeczania ktore 

UFOnauci nagminnie popelniaja na ludziach, obraz ten pozostanie z ludzmi na zawsze. 
UFOnauci nie beda tez jej w stanie wyeliminowac nawet poprzez swoje najbardziej zmyslne 
tricki i klamstwa.  

 
Od czasu kiedy totalizm zaczal demaskowac publicznie wszelkie niecnosci i zniszczenia 
wywolywane na Ziemi przez UFOnautow, na nasza planete pomalu  zaczal powracac pokoj. Co 

ciekawsze, ten chwilowy pokoj wcale nie byla w stanie spowodowac krzykliwa prapaganda 
mocarstw, ani dzialalnosc slynnych czy bogatych ludzi, a wynikiem niepozornych i skromnych 

dzialan totalizmu - ktore jak dotychczas oficjalisci celowo ignoruja i udaja ze ich nie widza. 
Pokoj ten jest jednak ogromnie kruchy. Zalezy on bowiem wylacznie od pospolitego poparcia 
jakim totalizm sie obecnie cieszy, oraz od dyscypliny z jaka totalizci ochotniczo realizuja 

nalozone na nich obowiazki (np. od dyscypliny w codziennym odbijaniu karmy z powrotem do 
UFOnautow o kazdej godzinie 9 - tak jak to wyjasniono w blogach #42 do #46 i #48). Wszakze 
UFOnauci wcale w miedzyczasie nie przestali byc szatanscy ani msciwi. Ciagle tez pelno wsrod 

nich bezmyslnych mlotkow nawyklych do slepego wykonywania rozkazow, ktorzy nie potrafia 
spojrzec na sytuacje obiektywnie aby odnotowac ze wyniszczajac ludzkosci i totalizm faktycznie 
to "podcinaja galaz na jakiej sami siedza". Jedyny argument ktory tym UFOnautom przemawia 

do rozsadku, to ten jaki w najlepszy sposob wyrazony jest slowami "wierz slowom, jednak 
ciagle bierz klejnoty pod zastaw" (podobno autorem tej pasozytniczej prawdy zyciowej byl 
Wlodzimierz Lenin). Mowiac inaczej, jedynymi argumentami jakie przemawiaja do zbrodniczej 

mentalnosci UFOnautow, jest kiedy albo ich sie zmusi do czegos sila, albo tez przekupi 
korzysciami ktore oni z czegos uzyskaja. Dlatego nie wolno nam zaprzestac wysilkow 
zwiekszania sily totalizmu. Wszakze jesli UFOnauci odkryja ze z jakichs powodow totalizm 

oslabl, albo ze ludzie zaprzestali odbijania karmy z powrotem do UFOnautow, albo ze totalizm 
utracil wielu swoich zwolennikow, wowczas natychmiast ponownie zaatakuja ludzkosc. I jak juz 
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to doswiadczylismy, wcale nie bedzie to jedynie przyjacielskie poklepanie nas po ramieniu. 
Dlatego czytelniku, dla swego wlasnego dobra propaguj i wspieraj totalizm. Wszakze jest on w 

tej chwili jedyna sila na Ziemi, ktora juz udowodnila w dzialaniu ze jest w stanie poprawic 
sytuacje ludzkosci i efektywnie bronic ludzi przed morderczymi zapedami UFOnautow. 
 

Niestety, ciagle istnieje jeszcze jeden istotny monopol UFOnautow, jaki totalizm musi dopiero 
starac sie obalic. Jest nim ow monopol na wladze polityczna nad ludzmi. Jak dotychczas, 
UFOnauci rzadzili ludzmi w sposob absolutny za posrednictwem swoich "podmiencow". 

Oczywiscie, zgodnie z zasada "jaki pan taki kram", to wlasnie ich niszczycielskie rzady sa 
zrodlem wszelkich naszych klopotow. Wszakze UFOnauci sa tak moralnie zgnili, tak przesiaknieci 
falszem, oraz tak szatansko zli, ze nie sa oni juz w stanie uczynic czegokolwiek dobrego. 

Dlatego nasza planeta z powodu politycznego monopolu UFOnautow jest rzadzona w sposob 
najgorszy jaki tylko moze zaistniec. Jakich zreszta innych rzadow mozna sie spodziewac po 
istotach ktore nie wiedza co to moralnosc, zas ktorych przywodcy praktykuja wszelkie istniejace 

we wszechswiecie odmiany korupcji i zboczenia. Aby poprawic ta beznadziejna sytuacje 
polityczna ludzkosci, koniecznym jest obalenie i tego monopolu UFOnautow. Konieczne jest aby 

powolac polityczna "partie totalizmu" oraz aby partia ta wydarla UFOnautom wladze - tak jak to 
wyjasnione zostalo ponizej we wpisie numer #52. Po przejeciu zas owej wladzy przez "partie 
totalizmu" sytuacja ludzi natychmiast sie poprawi. Wszakze zbrodnicze rzady UFOnautow nie 

beda mialy najmniejszej szansy w porownaniu z nastawionymi na wylacznie moralne dzialania 
rzadami partii totalizmu. 
 

Na przekor wiec ze dla wielu czytelnikow tego bloga, dokonanie tego co poprzedni wpis #52 
sugeruje, czyli powolanie politycznej partii totalizmu oraz wydarcie przez nia wladzy od 
UFOnautow-podmiencow, moze wydawac sie rownie trudne jak dokonanie cudu, warto tutaj 

pamietac ze od czasu kiedy totalizm powstal, miejsce mialo juz wiele udanych cudow. Czyz 
bowiem nie jest cudem, ze totalizm wogole potrafil sie narodzic, na przekor ze wszystko na 
Ziemi znajduje sie pod kontrola UFOnautow oraz na przekor ze UFOnauci od dawna wiedzieli iz 

nadchodzi on na Ziemie i ze jest nieprzekupnym przeciwnikiem ich wlasnej filozofii. Czyz nie jest 
cudem, ze totalizm osiagnal i upowszechnia wiedze oraz rozwiazania, ktorych przez tysiaclecia 
nie byly w stanie osiagnac nawet najtezsze glowy w gronie ludzkosci. Czyz nie jest tez cudem, 

ze totalizm zaczyna wykazywac sie uzyskiwaniem konkretnych wynikow i to czesto nawet w 
tych obszarach gdzie ponad 2000 lat dzialalnosci roznych religii nie potrafilo nic wskorac. Czyz 

nie jest cudem, ze ku najwyzszemu szokowi i zgrozie przesladujacych ludzkosc UFOnauow, 
faktycznie Bog stworzyl we wszechswiecie tak niezwykla sytuacje, ze interesy UFOnautow 
pokrywaja sie obecnie z interesami totalizmu - stad jesli UFOnauci beda kontynuowali niszczenie 

totalizmu, faktycznie beda niszczyli oni rowniez i lepsza przyszlosc dla siebie samych. Czyz nie 
jest tez szokujacym cudem jaki oszolomil nawet samych UFOnautow, ze faktycznie w ich 
zywotnym interesie lezy aby totalizm spowodowal ich usuniecie z Ziemi, bowiem poprzez owo 

usuniecie, ich cywilizacja zmuszona zostanie do podjecia dzialan ktore w koncowym efekcie 
przyniosa im wiecej korzysci, niz ich cywilizacja czerpalaby w przypadku kiedy zdola ona 
utrzymac Ziemie w swojej mocy? 

 
Juz wkrotce nadchodzi nowy rok. Zgodnie z chinskim zodiakiem zwierzecym bedzie on rokiem 
"ognistego psa". Faktycznie jednak dla calej ludzkosci okaze sie on z pewnoscia "rokiem diabla-

UFOnauty". Wszakze na jego numer sklada sie "diabelska liczbe 6". W poprzednim "roku 
diabla", czyli w 1996 roku,  UFOnauci rozpetali na Ziemi istne pieklo. Przykladowo, 
zapoczatkowali oni w nim sytuacje ktora sprowadzila na Ziemie tzw. "kryzys azjatycki", 

spowodowali upadki gield i dewaluacje walut w kilku krajach, zainicjowali pozary w tropikalnej 
puszczy ktore potem traqpily ziemie przez kilka nastepnych lat, zapaczatkowali procesy 
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spoleczne i wydarzenia ktore pozniej wiodly bezposrednio do wyklarowania sie ich 
terrorystycznych metod dzialania - tych samych ktore UFOnauci stosuja w Iraku i Palestynie az 

do dzisiaj, itd., itp. Czegoz wiec nalezy sie spodziewac po UFOnautach w tym nadchodzacym 
"roku diabla"? Na wszelki wypadek skonsolidujmy nasza obrone przed tymi szatanskimi istotami, 
energicznie wdrazajac w zycie to wszystko co zaproponowal poprzedni wpis #52. 

 
Na nadchodzacy rok zycze wszystkim pokoju i stabilnosci. Zycze tez aby nadchodzacy rok 
sprawil nam mila niespodzianke i okazal sie konstruktywny oraz budujacy. Oby ludzkosc i 

totalizm rosly w nim w sile i dobrobyt, zas ludzie zyli w moralnosci, pokoju i szczesciu. 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Dr inz. Jan Pajak 
 
P.S. Kumotrom UFOnautom ktorzy czytaja niniejszy wpis chcialbym tu przypomniec, ze wlasnie 

nadchodzi nowy rok 2006. Jest wiec teraz najlepszy czas na podejmowanie noworocznych 
zobowiazan. Istnieja tez obszary Waszej kumotrzy dzialalnosci na Ziemi, ktore moim zdaniem 

doskonale nadaja sie do podjecia takich noworocznych zobowiazan. Jednym z najpilniejszych z 
nich jest ow fakt, ze nasze samoloty ostatnio spadaja na ziemie jak gruszki, podczas gdy 
powszechnie zaczyna nam juz byc wiadomym, ze za owym spadniem kryje sie celowe ich 

taranowanie przez Wasze niewidzialne dla ludzkich oczu wehikuly. Innym rownie pilnym 
obszarem, gdzie nieco juz chorobliwy entuzjazm Waszych kumotrzy podmiencow zupelnie 
niepotrzebnie przedluza wykrwawianie sie ludzkosci, to walki i terroryzm na Bliskim Wschodzie 

(tj. w Iraku oraz wokol Izraela) - o ktorych tez zaczyna juz coraz powszechniej byc wiadomym, 
ze kierowane sa one i podsycane przez Waszych kumotrzy podmiencow. Oczywiscie, podobnie 
jak dla wszelkich innych obszarow Waszej kumotrzy zbrodniczej dzialalnosci na Ziemi, rowniez i 

dla tych dwoch sposobow Waszego wykrwawiania, zameczania i zniewalania ludzkosci, daje sie 
znalezc przekonywujace dowody Waszego kumotrzy skrytego w nich udzialu, oraz daje sie ten 
udzial odpowiednio rozpropagowac i uswiadomic ludzkosci. Jednak w przypadku jesli owe 

problemy rozwiazane zostana poprzez takie wlasnie "informacyjne silowanie sie" Was i 
totalizmu, wynikowa sytuacja bedzie typu "przegrana-przegrana". Wszakze fakt, ze totalizm 
bedzie zmuszony do udokomunetowania kolejnych z Waszych kumotrzy niecnosci, oraz do 

nastepnego rozpropagowania wsrod ludzi wiedzy o owych Waszych niecnosciach, bedzie 
kosztowal totalizm wiele wysilku i poswiecen. Z kolei Wy kumotrzy tez na tym stracicie, bowiem 

do zbiorowej pamieci ludzkosci wpisane zostana kolejne niecnosci jakie nagminnie popelniacie 
na ludziach. Kiedy zas niecnosci owe raz juz zostana wpisane do zbiorowej pamieci ludzkosci, 
wtedy bedzie bardzo trudno je potem zapomniec czy wymazac. Dlatego proponuje tutaj 

znacznie lepsze rozwiazanie dla obu powyzszych problemów, ktore bedzie typu "wygrana-
wygrana" zarowno dla totalizmu jak i dla Was kumotrzy. Mianowicie w rozwiazaniu tym Wy 
kumotrzy podejmiecie noworoczne postanowienie, ze sami wyperswadujecie pilotujacym Wasze 

wehikuly UFO, aby owi pilotujacy przeprogramowali swoje "automatyczne piloty" na 
zaprzestanie taranowania ludzkich samolotow. Wyperswadujecie tez swoim podmiencom z 
Bliskiego Wschodu, aby ci powycofywali stamtad obce wojska, zakonczyli akty terroryzmu w 

rodzaju "samobojczych" zamachow bombowych Waszych podmiencow, oraz pozwolili aby w 
2006 roku pokoj zapanowal w koncu nad wszystkimi nieszczesnymi narodami zamieszkujacymi 
Bliski Wschod. Jesli zas zwolennicy totalizmu odnotuja, ze Wy kumotrzy faktycznie podjeliscie 

takie noworoczne zobowiazania o przywroceniu na Ziemi pokoju i bezpieczenstwa w tych dwoch 
rozognionych obszarach, oraz ze konsekwnetnie wdrazacie je w zycie, wowczas wszyscy ktorzy 
praktykuja totalizm beda to rozumieli jako Wasze kumotrzy wyjscie totalizmowi na przeciw, 

spotkanie nas w polowie drogi, oraz zademonstrowanie ze faktycznie Wasze slowa o mozliwosci 
pokojowego wspolistnienia i dialogu pokrywaja sie z Waszymi czynami. 
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#52. Totalizm - utopimy go w slowach czy scementujemy czynami 
 
Zbliza sie okres swiat Bozego Narodzenia. Spedzimy go zapewne w gronie naszych najblizszych. 

Bedzie wiec doskonala okazja aby nie tylko pocieszyc sie tym co teraz mamy, ale rowniez 
pomyslec o przyszlosci i o tym co bedzie za rok, za kilka lat, oraz za kilkadziesiat lat. A 
perspektywy na przyszlosc wcale nie wygladaja rozowo. Jesli pozwolimy UFOnautom aby nadal 

utrzymywali monopol na czynienie na Ziemi tego co zechca, juz wkrotce nawety na swieta nie 
bedzie co jesc, zas cieszenie sie zyciem nalezalo bedzie do dalekiej przeszlosci. Wszakze starzy 
ludzie powiadali "jaki pan taki kram". Poniewaz okupujacy i zarzadzajacy nasza cywilizacja 

UFOnauci sa najbardziej nikczemnymi i upadlymi istotami w calym wszechswiecie, nie wolno 
nam sie spodziewac ze pod ich rzadami ludzie kiedykolwiek dorobia sie prawdziwego dobrobytu, 

szczescia i pokoju. Sytuacja ludzkosci nie poprawi sie trwale przez tak dlugo, az zdolamy sie 
calkowicie pozbyc UFOnautow z naszej planety. Nie mamy wiec innego wyjscia niz wszelkimi 
sposobami jakie tylko pozostaja w naszej mocy, a takze cala inteligencja, dyplomacja, oraz 

umiejetnosciami na jakie nas stac,  napierac do przodu z calkowitym usunieciem UFOnautow z 
naszej planety. "Dobry UFOnauta to tylko taki UFOnauta ktory nie ma zadnego dostepu do 
Ziemi ani zadnego wplywu na ludzi." 

 
Totalizm wcale nie jest jedyna filozofia na Ziemi ktora jest swiadoma faktu zniewalania Ziemi i 
ludzkosci przez UFOnautow i ktora chce ich sie pozbyc z Ziemi. Jesli bowiem przygladnac sie 

dowolnej religii, kazda z nich tez od samego poczatka byla swiadoma istnienia tych istot. Tyle 
tylko, ze nie znajac dzisiejszej terminologii ani nie powstajac przy dzisiejszym poziomie naszej 
wiedzy, religie owe nazywaly UFOnautow innymi terminami, np. "diably", "Szatan", czy 

"czarownice", zas niezrozumiale dla siebie mozliwosci techniczne UFOnautow opisywaly one 
terminem "nadprzyrodzone". Niemniej tak samo jak filozofia totalizmu, rowniez owe religie 
przez tysiaclecia staraly sie wyprzec UFOnautow z Ziemi. Niestety, zamiast konkretnych dzialan, 

zadowalaly sie one slowami. W rezutacie, po ponad 2000 lat istnienia oraz po ponad 2000 lat 
wpisywania narzekan na UFOnautow (diablow) w tresc kazdej mszy swietej i kazdej modlitwy, 

religie te wcale nie posunely sie ani o krok blizej do swego celu usuniecia UFOnautow z Ziemi. 
Pytanie jakie powinnismy wiec zadac sobie podczas nadchodzacych swiat, to czy chcemy aby 
totalizm postepowal jak religie, tj. aby utopil swoje idee w powodzi slow oraz zamiast 

faktycznego dzialania zadowolil sie nie konczacymi dyskusjami i narzekaniem. 
 
Ja osobiscie uwazam, ze musimy jakos zmobilizowac sie do faktycznych dzialan. Nie wolno nam 

marnowac owej niezwyklej sytuacji jakie Bog celowo nam stworzyl, mianowicie kiedy to 
UFOnauci maja zwiazane rece poniewaz przez dziwny obrot sytuacji ich faktyczne interesy 
pokrywaja sie z interesami ludzkosci i totalizmu (chociaz nie wszyscy UFOnauci sa tego juz 

swiadomi, stad wielu z nich z powodu wlasnej niedojrzalosci politycznej ciagle zwalcza ludzkosc 
i totalizm, tak jakby zwalczanie owo lezalo w ich interesach). Musimy wiec totalizm zamienic w 
aktywna sile polityczna, zas owej sile dopomoc aby usunela UFOnautow ze Ziemi. Jesli bowiem 

poprzestaniemy wylacznie na slowach i wylacznie na dyskutowaniu w internecie faktu istnienia 
UFOnautow, skonczymy tak samo jak wszystkie religie. Znaczy bez konca bedziemy zalezni od 
laski UFOnautow we wszystkim co czynimy. Czyli utopimy totalizm w slowach zas w naszym 

rzeczywistym zyciu nadal nic sie nie zmieni na lepsze (wiele zas zmieni sie na gorsze). Dlatego 
proponuje przyjac nastepujacy plan dzialania: (1) nadchodzace swiata Bozego Narodzenia 
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spedzic na rozeznaniu sprawy (wspolnie ze swoja rodzina i znajomymi), jak w realiach 
dzisiejszej Polski powinnismy praktycznie zabrac sie za uformowanie politycznej "partii 

totalizmu" oraz kto i w jakiej liczbie poprze wlasnym wysilkiem formowanie owej partii (zalozmy 
przy tym, ze wstepne "maniefesto" owej politycznej "partii totalizmu", znaczy pierwsza 
przymiarka do tego co i jak owa partia bedzie czynila po powstaniu, zawarty jest na stronie 

internetowej "humanity_pl.htm", ktorej adresy wylistowane zostaly we wpisach #50 i #49 
ponizej), (2) po swietach przyslac na moj adres internetowy swoj osobisty raport z rozeznania 
owych spraw, (3) na poczatku nastepnego roku 2006 (3a) przeanalizuje dokladnie owe 

indywidualne raporty, (3b) zadecyduje na ich podstawie czy sytuacje juz dojrzala do 
formowania politycznej "partii totalizmu", (3c) opublikuje wyniki tego dzialania na niniejszym 
blogu totalizmu, oraz (3d) jesli sytuacja faktycznie juz dojrzala do dzialania, wowczas przygotuje 

szczegolowy plan postepowania a takze przydzial konkretnych rol do wypelniania w tym 
dzialaniu, (4) jesli decyzja bedzie aby "ruszyc z dzialaniem", wowczas latem 2006 roku, zamiast 
jak obecnie zjadac swoje oszczednosci w Nowej Zelandii jako "bezrobotny pozbawiony zasilku 

dla bezrobotnych", przylece do Polski i osobiscie zajme sie formowaniem politycznej "partii 
totalizmu" oraz poprowadzeniem jej (z wydatna pomoca tych ktorzy do nas ochotniczo dolacza) 

do wprowadzanie w zycie starej przepowiedni o "iskrze ktora ma wyjsc z Polski". 
 
Oczywiscie, powyzszego planu dzialania ja sam jeden nie jestem w stanie wprowadzic w zycie. 

Musimy nad nim pracowac wszyscy razem. Kazdy tez, kto uwaza siebie za totalizte lub za 
sympatyka totalizmu, jest obecnie w stanie dolozyc do niego wlasny wklad. Aby zaczac jego 
realizacje, najpierw w nadchodzace swieta w gronie wlasnej rodziny oraz wlasnych przyjaciol 

proponuje rozeznac dokladnie sprawe (tj. sprawdzic) czy w obecnej sytuacji w Polsce jest 
realistyczne stworzenie politycznej "partii totalizmu", oraz czy jest szansa aby poprowadzic ta 
partie do odegrania roli jaka odegrac ona musi aby w ostatecznym rozrachunku moc usunac 

UFOnautow z Ziemi. Znaczy czy wymagany procent ludzi w Polsce jest juz gotowy aby postawic 
na moralnosc, sprawiedliwosc, prawde, itp. Wszakze ja mieszkam z daleka od Polski i zupelnie 
stracilem rozeznanie jaka atmosfera panuje w Polsce. Pierwszym wiec krokiem ku dzialaniu 

bedzie wiec rozeznanie prawdziwej sytuacji w Polsce, oraz nastepne przyslanie mi szczerego 
opisu wnioskow do jakich sie doszlo na nastepujacy adres internetowy:  
totalizm@gmail.com 

(gdyby UFOnauci zareagowali na niniejszy plan dzialania zablokowaniem powyzszego adresu 
"totalizm@gmail.com", wowczas swe rapoty prosilbym skierowac na adres 

"jpajak@poczta.wp.pl"). W swoim emailu prosilbym starac sie odpowiedziec szczerze na 
conajmniej jedno z nastepujacych pytan, co do ktorego udalo sie komus w gronie rodziny i 
znajomych znalezc w miare dokladna odpowiedz:  

1. Jakie sa wymogi formalne w Polsce dla powolywania nowej partii politycznej? Przykladowo ilu 
konkretnie czlonkow-zalozycieli taka nowa partia polityczna musi zgromadzic aby moc sie 
formalnie zarejestrowac, kto i gdzie rejestruje nowa partie polityczna, jakie dodatkowe istotne 

wymogi nowa partia musi spelnic aby moc stawiac do wyborow wlasnych kandydatow oraz aby 
propagowac wlasny program wyborczy i wlasne idee.  
2. Jaki procent Polakow ktorych znaszw wyborach prawdopodobnie glosowaloby za kandydatem 

"partii totalizmu"? Aby odpowiedziec na to pytanie, proponuje wybrac jakiejkolwiek grupe 
Polakow liczaca nie mniej niz 10 ludzi, potem rzetelnie sprawdzic stanowisko kazdego z nich, 
wyjasniajac uprzednio za czym totalizm i jego partia by sie opowiadala (tj. wyjasniajac wszystko 

to co wyjasnione jest na w/w stronie internetowej "humanity_pl.htm") oraz jakie sa cele oraz 
historia totalizmu i jego partii. (Np. m.in. wyjasniajac zupelnie otwarcie, ze partia ta jako jeden 
z ostatecznych celi stawia sobie calkowite usuniecie UFOnautow z Ziemi, znaczy usuniecie 

"diablow" czy "Szatana"; ze chce ona przyrocic szczescie, zasobnosc i moralnosc do normalnych 
ludzi; a takze wiedzieli ze za jej narodzeniem stoi teoria naukowa zwana "Konceptem Dipolarnej 
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Grawitacji" ktora jest pierwsza teoria naukowa na Ziemi jaka formalnie udowodnila istnienie 
Boga oraz jaka potrafi naukowo wyjasnic jak Bog dziala i wyglada, jakie sa jego cele i metody, 

czego On od nas wymaga, itp. - po szczegoly patrz strona "god_pl.htm".) Przy odpowiadaniu na 
to pytanie prosze wyraznie zaznaczyc ile dokladnie ludzi ktos sprawdzil i w jakiej grupie ludzi 
opinie te staral sie wybadac. 

3. Ilu dokladnie ludzi dany raportujacy z cala pewnoscia bylby w stanie zwerbowac aby stali sie 
oni owymi "czlonkami-zalozycielami" nowo-stwarzanej polityczna "partia totalizmu", jesli 
przyjdzie czas formowania takiej partii? Czyli ilu bedzie tych ktorzy zapisza sie jako pierwsi 

podczas formowania danej partii, oraz ktorych czlonkowstwo da sie udokumentowac podczas 
formalnego rejestrowania i inicjowania tej nowej partii politycznej.  
4. Skad nowa "partia totalizmu" wzielaby fundusze na swoja dzialanosc? Tj. jakie metody 

uzyskiwania funduszy na dzialanosc dany raportujacy bylby w stanie wskazac i jest pewnym ze 
zapewnilyby one wystarczajacy dochod aby oplacic np. wynajecie lokalu na kwatere glowna, 
oplaty za sale w jakich odbywaly sie beda zjazdy i obrady, wydruk plakatow i broszurek, itp. 

(Prosze odnotowac, ze zgodnie z duchem totalizmu, az do czasu dojscia do wladzy, wszyscy 
dzialacze "partii totalizmu" NIE otrzymywaliby zadnego wynagrodzenia za swoj wklad pracy - 

znaczy dzialaliby wylacznie dla idei i wylacznie za slowne "dziekuje".) 
5. Czy wiesz o istnieniu w Polsce jakiejkolwiek liczebnej partii politycznej, ktorej idee bylyby 
chocby w przyblizeniu podobne do totalizmu, a stad na wspolprace ktorej "partia totalizmu" 

moglaby liczyc w swoich zamierzeniach. 
6. Czy w swojej smiertelnej walce z "UFOnautami-diablami" oraz w swoim promowaniu 
swieckiej wiedzy o Bogu, moralnego zycia, dobra, prawdy, itp., partia totalizmu uzyskalaby 

poparcie tych ksiezy w Polsce ktorych osobiscie znasz lub z ktorymi rozmawiales, czy tez 
powinna liczyc sie z wrogoscia i oporem tychze ksiezy? 
7. Jaki procent naukowcow, wykladowcow i nauczycieli w Polsce ktorych znasz osobiscie lub z 

ktorymi rozmawiales jest nadal przeciwko ideom totalizmu, czy tez pomalu zaczyna juz sklaniac 
sie ku tym ideom? 
8. Jaka nazwa bylaby proponowana lub preferowana dla przyszlej politycznej partii totalizmu? 

(Np. "partia totalizmu", "totalizm", "iskra", "najpierw moralnosc", "o lepsze jutro", "Polacy 
pierwsi", "ludzie przed wszystkim", "dla dobra ludzi", "w imie prawdy", "Bog - moralnosc - 
ludzkosc", itp.) 

9. Czy jest juz jasne dla ludzi z ktorymi rozmawiales, ze zasady rzadzenia i rzady proponowane 
przez owa "parta totalizmu" beda nieporowananie korzystniejsze dla wszystkich niz to co 

obecnie wdrazane jest w zycie na Ziemi poprzez monopol "UFOnautow-podmiencow" w zgodzie 
z ich pasozytniczymi zasadami? Czyli czy ludzie zaczynaja juz rozumiec, ze zgodnie z zasada 
"jaki pan taki kram", UFOnauci - ktorzy sa przeciez najniegodziwszymi i najniemoralniejszymi 

istotami z calego wszechswiata, sa jedynie w stanie uformowac system polityczny i spoleczny 
ktory jest jednym z najgorszych jaki tylko mozna uformowac we wszechswiecie. (Wszakze 
ludzie narazie nie mieli innego wyjscia niz zyc tylko w tym najgorszym systemie 

monopolizowanym przez UFOnautow.) Czy ludzie juz sa swiadomi, ze wszystko co totalizm 
bedzie czynil wylacznie w sposob moralny, z definicji musi byc nieporowanie lepsze od tego co 
dzisiaj istnieje na Ziemi.  

 
Oby wiec nadchodzace swieta nie tylko byly celebracja ducha historycznego Bozego Narodzenia, 
ale oby takze okazaly sie one punktem czasowym w ktorym narodzi sie konkretne dzialanie 

oparte na swieckiej wiedzy na temat tegoz Boga. (A takze poczatkiem dzialania na podstawie 
swieckiej wiedzy o przeciwnika Boga, czyli dla "Szatana" oraz "diablow" - znaczy obrony przed 
tymi smiertelnymi wrogami i krewniakami ludzkosci, obecnie zwanych "UFOnautami".) Z kolei 

oby z tego dzialania wyrosla kiedys znacznie lepsza przyszlosc dla nas wszystkich. (W duchu 
Bozego Narodzenia, przez "lepsza przyszlosc dla nas wszystkich" rozumiem przy tym nie tylko 
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lepsza przyszlosc dla nas - ludzi z planety Ziemia. Rozumiem bowiem takze i lepsza przyszlosc 
dla naszych kosmicznych krewniakow z "diabelskimi nawykami" ktorych bardzo chcemy i - co 

mam nadzieje - jestesmy w stanie szybko usunac z Ziemi, jednak z ktorych nigdy nie bedziemy 
w stanie usunac faktu, ze sa oni naszymi bliskimi krewniakami z kosmosu, a stad ze my sami 
posiadamy ich budowe genetyczna, ich wyglad ciala, oraz zapewne wiele z ich niecnych 

sklonnosci ktorymi tak nas umeczaja. Chociaz wiec sa oni "czarnymi owcami" naszej rodziny, 
chociaz dostajemy mdlosci na sama mysl o poziomie podlosci, zlosliwosci, klamstw i moralnego 
zepsucia ktory ich cywilizacja osiagnela, oraz chociaz od tysiacleci serwuja nam wylacznie 

smierc, zniszczenia, upadek i cierpienia, ciagle jednak naleza oni do naszej "rodziny" i ciagle 
pozostaja naszymi krewniakami z kosmosu. Oby te swieta zrodzily cos dobrego i dla odmiany 
takze "moralnego" rowniez i dla nich.) W pelni zyjac i cieszac sie tym co dzien dzisiejszy nam 

przynosi, zacznijmy jednoczesnie budowac lepsze jutro. 
 
Zycze wszystkim szczesliwych, pogodnych, oraz budujacych Swiat Bozego Narodzenia, a takze 

Dosiego Roku jaki po nich nastapi.  
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
 
P.S. Czy czytelnicy odnotowali, że w miare jak strony totalizmu demaskuja coraz to nowe 

obszary i metody niszczenia ludzkosci stosowane przez UFOnautow, UFOnauci reaguja 
ograniczaniem uzycia tych metod. Przykladowo, po opublikowaniu na stronie totalizmu 
"day26_pl.htm" wyjasnienia mechanizmu indukowania przez UFOnautow tsunami, UFOnauci 

zaniechali wywolania tego tsunami podczas ostatniej Wielkanocy w dniu 26 marca 2005 roku, 
oraz miejmy nadzieje nie wywolaja go rowniez w Boze Narodzenie, czyli w dniu 26 grudnia 2005 
roku. Po opublikowaniu stron "tornado_pl.htm" oraz "hurricane_pl.htm", na swiecie nagle 

zaniknely atakujace poprzednio ludzi ciagi morderczych tornad i huraganow. Po opublikowaniu 
strony "plague_pl.htm" UFOnauci nie uwolnili plagi "ptasiej grypy" tak jak wszyscy jej sie 
spodziewali juz w listopadzie 2005 roku, oraz miejmy nadzieje ze nie uwolnia jej rowniez w 

marcu 2006 roku. Po opublikowaniu strony "changelings_pl.htm" z opisem jak UFOnauci 
wywolali zamieszki rasowe w Sydney, zamieszki te przestaly sie eskalowac. Itd., itp. Oczywiscie, 
ja doskonale zdaje sobie sprawe, ze pokoj jaki nam daje publikowanie owych demaskujacych 

UFOnautow stron totalizmu jest bardzo kruchy, bowiem wynika on jedynie z poglebiajacej sie 
wsrod UFOnautow politycznej dojrzalosci, znaczy zrozumienia ze w ich zywotnym interesie 

faktycznie lezy dokladnie to samo co lezy tez w interesie totalizmu i ludzkosci. (Czyli, ze mamy 
dzisiaj na Ziemi coraz wiekszy pokoj tylko dlatego iz UFOnauci oficjalnie wyniszczaja ludzkosc i 
zwalczaja totalizm tylko poniewaz tego wyniszczania i zwalczania domagaja sie ich mocodawcy, 

jednak w coraz wiekszej swej liczbie UFOnauci zaczynaja juz rozumiec, ze pozytywne zmiany 
jakie totalizm powprowadza na Ziemi wymusza rowniez soba pozytywne zmiany na ich wlasnej 
planecie.) Niemniej, fakt pozostaje faktem, ze jedynie poprzez odebranie UFOnautom jednego 

monopolu, tj. tego na wiedze jaki jest mechanizm dotychczasowego wyniszczania ludzkosci, 
nagle na Ziemie zaczyna wracac POKOJ. Prosze wiec sobie wyobrazic jaki pokoj i dobrobyt 
zacznie wracac na Ziemie jesli powolanie politycznej partii totalizmu wydrze UFOnautom-

podmiencom jeszcze jeden monopol, mianowicie ten na ukierunkowywanie zycia politycznego i 
porzadku spolecznego na Ziemi. 
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#51. Samoniszczace sie SMSy - czyli diabel ktory wylazl z worka 
 
W dniu 13 grudnia 2005 roku rozpoczela sie nowa era na Ziemi. Mianowicie uzytkownicy 

telefonow komorkowych z Anglii jako pierwsi na swiecie oficjalnie otrzymali dostep do nowego 
rodzaju uslug. (Odnotuj, ze nieoficjalnie te szczegolne uslugi sa juz w powszechnym uzyciu 
przez UFOnautow operujacych na Ziemi co najmniej od 2001 roku - kiedy to ja po raz pierwszy 

odnotowalem ich istnienie.) Tym nowym rodzajem uslug wprowadzonych w uzycie od 
"diabelskiej" daty 13 grudnia 2005 roku, sa "samoniszczace sie SMSy". Zapewne jednak 
poniewaz owa data 13 grudnia w dzisiejszych czasach zaczyna sie ludziom coraz mocniej 

kojarzyc ze skrytymi dzialaniami UFOnautow na Ziemi, reszta swiata dowiedziala sie o owej 
nowej usludze dopiero w dniu 14 grudnia 2005 roku.  

 
Co to takiego te "samoniszczace sie SMSy". Ano sa to krotkie wiadomosci pisane (do 160 
znakow dlugosci) przekazywane na adres telefonow komorkowych swoich adresatow, ktore 

maja ta zdolnosc ze wkrotce po przeczytaniu same sie niszcza. (Nazwa "SMS" pochodzi od 
angielskiego "Short Message Service" - co znaczy "Usluga Krotkiej Wiadomosci".) Czyli sa to 
SMSy do jakich dolaczony jest algorytm ich zniszczenia zaraz po przeczytaniu. Idea owych 

samoniszczacych sie wiadomosci znajduje sie w obiegu od bardzo dawna. Przykladowo jest ona 
uzywana w filmach James'a Bond'a oraz w filmach "Mission Impossible". Ja osobiscie jednak 
uwazam, ze nawet owe filmy wcale nie sa pierwszymi ktore je wprowadzily. Moim zdaniem takie 

wlasnie samoniszczace sie wiadomosci uzywane sa od tysiacleci przez okupujacych nas 
UFOnautow, ktorzy dla wlasnej wygody ostatnio wprowadzili ich idee rowniez i na Ziemi. 
Wyobrazmy sobie bowiem jak wiele zla da sie obecnie wyrzadzic na Ziemi poprzez mozliwosc 

wysylania wiadomosci ktorych nikt nie bedzie potem w stanie pokazac komus innemu czy 
przedstawic w sadzie. Bedzie nimi mozna wysylac wszelkie nakazy placenia okupow do 
bandytow i porywaczy. Ujda przy nich bez kary ani konsekwencji wszelkie pogrozki, posadzenia, 

wyzwiska, oczernianie i zle zyczenia. Zbrodniarze beda mogli swobodnie nimi wymieniac 
informacje na temat popelnianych zbrodni lub plany dzialania dla przyszlych rabunkow, zas nikt 

nie bedzie potem w stanie ich za to rozliczyc. Jakze latwiejsze stanie sie szatanskie dzialanie 
UFOnautow na Ziemi wlasnie dzieki wprowadzeniu owych samoniszczacych sie wiadomosci. 
Wszyscy bandyci, zbrodniarze, spiskowcy, terrorysci, itp., beda nimi naprawde uradowani. Ze 

zas porzadni ludzie na nich wogole nie skorzystaja bowiem nie maja nic do ukrycia - kogoz to 
obchodzi w dzisiejszych niemoralnych czasach systematycznego wyniszczania naszej cywilizacji 
przez niemoralnych UFOnautow.  

 
Oczywiscie, samoniszczace sie SMSy (oraz emaile) wcale nie sa wymyslem ostatnich dni. 
Faktycznie to ja po raz pierwszy odnotowalem ich istnienie i uzycie juz w 2001 roku. Od samego 

tez poczatku formowania dzisiejszego systemu telefonow komorkowych i internetu zasada ich 
dzialania byla wbudowana w owe systemy. Dlatego obecnie moga one byc oficjalnie oddane do 
uzytku posiadaczy telefonow komorkowych (a takze internetu) praktycznie bez zadnych 

dodatkowych zmian w tych systemach. Wszakze sa one juz od dawna wbudowane w owe 
systemy. Jedynie co oddaje sie ludziom do uzytku, to wiedza o zasadzie jak je wyegzekwowac. 
Faktycznie tez od wielu juz lat takie samoniszczace sie wiadmosci sa uzywane przez 

UFOnautow. UFOnauci wiedza bowiem juz od dawna jak je uzywac. Najlatwiej je odnotowac na 
przykladzie samoniszczacych sie emailow, ktore wysylaja wlasnie UFOnauci (zwykli ludzie ciagle 



 
  Z-190 
do dzisiaj nie wiedza, ze takie samoniszczace sie emaile mozna wysylac, ani nie wiedza jak 
nadaje im sie owa ceche samoniszczenia sie, ani nawet nie wiedza, ze taki system 

samoniszczenia sie wiadomosci emailowych juz od samego poczatka wbudowany zostal przez 
UFOnautow w ludzki system internetowy). Z uwagi na fakt ze bez przerwy zmagam sie z 
UFOnautami, ja sam otrzymuje cala kupe takich wlasnie znikajacych emailow. Maja one ta 

ceche, ze znikaja ze skrzynki natychmiast po tym jak po ich przeczytaniu wychodzi sie ze swojej 
skrzynki emailowej. Takze wielu innych ludzi ktorzy naleza do RO (tj. do ruchu oporu przeciwko 
okupacji Ziemi przez UFOnautow) raportowala mi juz od szeregu lat, ze po otrzymaniu emailow 

od UFOnautow emaile te tajemniczo znikaly z ich skrzynki emailowej. Znikanie to zas jest 
wlasnie urzeczywistniane takim algorytmen samoniszczenia sie dolaczonym do danego emaila 
(dlatego nawet przy krotkiej tresci emaile te maja relatywnie duża objetosc). 

 
Najwiekszym jednak uzyciem owych samoniszczacych sie wiadomosci bylo zorganizowanie przez 
UFOnautow trzech oddzielnych rozruchow na tle religijnym i rasowym, jakie zostaly pobudzone i 

zorganizowane wlasnie poprzez masowe wysylanie przez UFOnautow takich samoniszczacych 
sie wiadomosci SMS (wiadomosci te z cala pewnoscia wysylane byly przez UFOnautow, bowiem 

ludzie w czasach owych rozruchow nie posiadali jeszcze mozliwosci wysylania samoniszczacych 
sie SMSow - zreszta wiekszosc ludzi nie wiedziala nawet ze istnieje mozliwosc wyslania 
samoniszczacych sie SMSow). Owe trzy rozruchy religijno-rasowe opisalem dokladnie w 

datowanym dnia 16 grudnia 2005 roku (lub pozniej) wydaniu strony internetowej o nazwie 
"changelings_pl.htm" (adresy witryn na jakie strona ta bedzie docelowo zaladowana zestawione 
sa pod koniec tego wpisu). Byly to: (1) zamieszki rasowe z Birmingham w Anglii zainicjowane w 

dniu 23 pazdziernika 2005 roku, (2) rozruchy uliczne z Paryza, Francja, z poczatka listopada 
2005 roku, oraz (3) rasowo-religijne walki uliczne z Sydney w Australii, z dni 11 i 12 grudnia 
2005 roku. Ja osobiscie wierze, ze wszystkie te trzy odmienne masowe rozruchy, ktore 

pochlonely wiele ludzkich ofiar, zostaly celowo zorganizowane przez UFOnautow wlasnie 
poprzez masowe wyslanie tysiecy takich samo-niszczacych sie SMSow do wybranych posiadaczy 
telefonow komorkowych. Pechowo jednak, dotychczas tylko policja australijska zdolala odkryc, 

ze ich rozruchy z Sydney zostaly wywolane wlasnie takimi masowymi wiadomosciami SMS. 
Policje angielska i francuska moim zdaniem przegapily istnienie owych SMSow, bowiem nic na 
ich temat nie podawane bylo wowczas w prasie ani w telewizji.  

 
Jak dokladnie takie samoniszczace sie SMS zostaly uzyte przez UFOnautow do wywolania 

rozruchow na tle rasowym i religijnym wyszlo na jaw dopiero w Sydney. Opisalem to tez dosyc 
dokladnie w poprzednim wpisie #50. Streszczajc tutaj krotko jak UFOnauci tego dokonali, to 
jednego dnia UFOnauci wyslali ze swoich komputerow tysiace takich samoniszczacych sie 

SMSow do wszystkich bialych (chrzescijanskich) huliganow z Sydnej ktorzy posiadali telefony 
komorkowe. SMSy te naklanialy ich aby huligani ci zgromadzili sie na plazy Cronulla pod Sydnej 
w celu odebrania owej plazy muzulmanskim bandom tzw. "Lebanon Gangs". Oczywiscie, kiedy 

owi huligani tam sie zgromadzili, czekajacy juz na nich "podmiency-UFOnauci" naklonili ich aby 
ci wyruszyli na ulice Sydney w celu pobicia muzlmanskich gangow. W rezultacie zamieszki 
przeniosly sie na ulice Sydney. Nastepnego zas dnia UFOnauci za pomoca swoich komputerow 

wyslali nastepna porcje tysiecy takich samoniszczacych sie SMS do wszystkich mlodych 
muzlmanow ze Sydney z nakazam aby ci wyszli na ulice i bronili "braci muzulmanow" przed 
atakami chrzescijanskich rasistow. W rezultacie nastepnego dnia owi muzulmanie wszczeli 

klopoty w Sydney. Spalili nawet wowczas jeden kosciol chrzescijanski. Na szczescie dla reszty 
nas, policja australijska okazala sie znacznie dociekliwsza oraz znacznie operatywniejsza niz w 
poprzednich takich rozruchach byla policja angielska i policja francuska. Tak wiec policja 

australijska odkryla istnienie owych tysiecy SMSow. Pechowo jednak dla niej, zadnego z tych 
SMSow nie udalo im sie ogladnac, bowiem wszystkie tajemniczo poznikaly zaraz po tym jak 
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zostaly przeczytane przez ich odbiorcow (policja australijska nie wiedziala wowczas jeszcze, ze 
istnieje mozliwosc wysylania samoniszczacych sie SMSow, oraz ze UFOnauci masowo wysylaja 

wlasnie takie SMSy). Chciaz wiec na przekor tego wszystkiego ciagle niemal nikt mi nie wierzy, 
ze wszystkie te zdarzenia organizowane sa przez UFOnautow, nareszcie mamy konkretny 
dowod na fakt, ze w omawianych tutaj zamieszkach uzyta byla zaawansowana technika 

UFOnautow do ktorej ludzie ciagle nie maja dzisiaj dostepu. To zas jest najbardziej 
konklusywnym dowodem jaki kiedykolwiek uda nam sie zdobyc, ze UFOnauci stoja praktycznie 
za wszelkimi dzisiejszymi wydarzeniami na Ziemi nastawionymi na wywolanie trzeciej wojny 

swiatowej na tle religijnym pomiedzy wyznawcami chrzescijanstwa oraz wyznawcami islamu. 
 
Oczywiscie, natychmiast po tym jak UFOnauci zorientowali sie ze ich sekret z wyslaniem tysiecy 

samoniszczacych sie SMSow wyszedl na wierzch, podjeli oni typowy dla nich trick przerzucenia 
podejrzen na ludzi. W tym celu hipnotycznie zaprogranowali oni kilku ludzi do wyslania 
nastepnych SMSow namawiajacych do powtorzenia walk kolejnego weekendu, czyli w dniach 17 

i 18 grudnia 2005 roku. Potem zas uczynili pewnym ze te nestepne SMSy, wyslane juz przez 
ludzi, zostaly przechwycone przez policje. W ten sposob podjerzenie ponownie przenioslo sie z 

UFOnautow na ludzkich kozlow ofiarnych, zas policja australijska moze teraz rozdzielac ordery 
za rzekome wykrycie ludzkich przywodcow zamieszek. Tym zas, ze nadal nic nie jest wiadomym 
o owej pierwszej fali samo-znikajacych SMSow, nikt juz teraz sie nie martwi. UFOnauci zas w 

spokoju moga przystapic do przygotowania nastepnej podobnej zbrodni na ludzkosci. 
 
Jesli ktos zechce dokladniej poczytac na temat owych zamieszek religijno-rasowych wywolanych 

przez UFOnautow za pomoca samoniszczacych sie SMSow (czyli technologii ciagle niedostepnej 
ludziom w wiekszosci krajow swiata), to zamieszki te, razem z innymi wydarzeniami 
organizowanymi nam przez UFOnautow dla wywolania trzeciej wojny swiatowej na tle 

religijnym, opisalem na wydaniach strony internetowej "changelings_pl.htm", datowanych w 
dniu 16 grudnia 2005 roku, lub pozniej. Wydania te bede staral sie docelowo poumieszczac na 
nastepujacych witrynach (nie wszedzie zapewne mi sie to uda, bowiem jak zwykle UFOnauci 

blokuja moj dostep do aktualizacji totaliztycznych stron): 
 
http://energia.sl.pl/changelings_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/changelings_pl.htm 
http://jan-pajak.com/changelings_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/changelings_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/changelings_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/changelings_pl.htm 

http://God.20m.com/changelings_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/changelings_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/changelings_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/changelings_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/changelings_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/changelings_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/changelings_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/changelings_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/changelings_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/changelings_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/changelings_pl.htm 
 

Problem z tymi samoniszczacymi sie wiadomosciami SMS jest, ze sa one jak same wehikuly 
UFO, tj. przylatuja, nawyczyniaja szkody, poczym znikaja zanim ktokolwiek zdola pociagnac je 
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do odpowiedzialnosci. Porzadni ludzie, ani szanujace pokoj kraje, wcale ich nie potrzebuja. Jesli 
zas Anglia chce miec wiecej zamieszek religijno-rasowych oraz chce aby terrorysci dzialali w niej 

bez pozostawiania po sobie sladow, to niech sobie udostepnia wszystkim owe samoniszczace sie 
wiadomosci. Wszakze wprowadzane sa one obecnie celowo do uzycia wylacznie przez 
UFOnautow, ktorym sa one potrzebne do skrytego wywolywania zamieszek i terroryzmu po tym 

jak policja australijska w koncu wykryla sposob na jaki takie masowe demonstracje religijno-
rasowe sa organizowane przez UFOnautow. Wszakze w czasach kiedy takie samoniszczace sie 
SMSy jeszcze oficjalnie nie sa dostepne ludziom, ich pojawienie sie gdzies wskazuje precyzyjnie 

ze poza danymi zamieszkami ukrywaja sie wlasnie UFOnauci i ich nadrzedna technika. Kiedy zas 
takie samoniszczace sie SMSy zostana powprowadzane do powszechnego uzytku, wtedy 
UFOnauci po ich masowym pojawieniu sie beda mogli zwalac wine za dane zamieszki na 

ludzkich huliganow i rasistow. Dlatego w interesie porzadnych ludzi i pokojowych krajow lezy, 
aby oficjalnie NIE wprowadzac do uzytku takich saminiszczacych sie wiadomosci w zadnym z 
krajow na swiecie. Jesli wiec jakis podmieniec-UFOnauta  zechce je wprowadzic w Polsce, 

serdecznie radze energicznie im sie sprzeciwiac i je zwalczac. Dobrze jednak aby jednoczesnie 
wszyscy wiedzieli o ich istnieniu oraz wiedzieli o fakcie ze powszechnie uzywane sa one narazie 

wylacznie przez UFOnautow. Kiedy zas gdzies sie pojawia, wtedy sprawa bedzie jasna jak 
slonce - ze diabel wlasnie wylazl tam z worka. 
 

Dalsze informacje na temat owych samoniszczacych sie SMSow (oraz emailow) zaprezentowane 
zostaly na datowanym w dniu 18/12/05 (lub pozniej) wydaniu stron internetowych 
"humanity_pl.htm", ktorych adresy podane zostaly ponizej we wpisach nr #50 i #49.  

 
Na wypadek gdybym nie mial juz okazji zlozyc zyczen swiatecznych czytajacemu te slowa, 
niniejszym zycze serdecznie wesolych swiat Bozego Narodzenia oraz Dosiego Roku 2006.  

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
 

P.S. Ludzkich czytelnikow tego bloga zachecam aby korzystali z okazji i uczyli sie na tym blogu 
jak odrozniac wpisy pochodzace od ludzi od wpisow pochodzacych od UFOnautow. Wszakaze 
ten blog jest niemal jedynym miejscem na kuli ziemskiej, gdzie UFOnauci wypowiadaja sie 

niemal otwarcie, a czasami nawet przyznaja ze sa UFOnautami. Rozpoznac zas ich mozna we 
wpisach po wielu cechach ich atakow, np. po fakcie ze w ich jezyku nie uzywa sie znakow 

przystankowych, stad uzycie tych znakow w naszym jezyku zawsze przychodzi im z trudnosia. 
Albo po fakcie ze sa oni doskonali w zaszyfrowywaniu uczuc do tego co pisza. Stad czesto ich 
wpisy zaczynaja sie od pochwal a koncza na skrytym ataku i podwazaniu. Ponadto ich 

wyraznym atrybutem jest uzycie strategi we wpisach. Przykladowo, na samym poczatku probuja 
argumentowac. Jesli to im sie nie udaje, wowczas zaczynaja opluwac i zasypywac przezwiskami. 
Jesli i to im sie nie udaje, wowczas zaczynaja wprowadzac w zycie strategie "jesli chcesz ukryc 

drzewo, zasadz wokol niego caly las" - czyli zasypuja to czego nie lubia calym morzem zupelnie 
oderwanych od tematu wynurzen i belkotu. Jesli i to im sie nie udaje, wowczas zaczynaja rozne 
poziomy sabotazu i pokazy sily. Itd., itp. 
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WPIS numer #50 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/12/13 
Tekst rozwijany w: humanity_pl.htm 
 

#50. Jak UFOnauci indukuja w Australii rozruchy rasowe 
 
Najlepiej upierdliwosc UFOnautow w osiaganiu swoich niecnych celow widoczna jest z 

zacieklosci z jaka staraja sie oni obecnie wzniecic religijna wojne swiatowa na Ziemi. Niezaleznie 
od rasowej i religijnej nienawisci jakie ich agenci-podmiency bez przerwy wzniecaja na Bliskim 
Wschodzie, od kilku miesiecy obserwujemy wzniecane przez UFOnautow coraz to w innym kraju 

wsciekle rozruchy i walki uliczne pomiedzy muzulmanami oraz chrzescijanami. Najpierw 
rozruchy takie mialy miejsce w Anglii. W kilka tygodni potem wybuchly one na przedmiesciach 
Paryza. Jak to tez opisalem dokladniej na stronach "changelings_pl.htm", tylko jednej nocy z 

dnia 6 na 7 listopada 2005 roku spalono w ich wyniku ponad 1300 prywatnych samochodów. 
Obecnie zas, czyli zaczynajac od soboty dnia 10 grudnia 2005 roku, UFOnauci zdolali wzniecic 

takie same rozruchy w Sydney z Australii. Przeanalizujmy wec dokladniej jak tym razem tego 
dokonali. 
 

Jako pretekstu do owych rozruchow UFOnauci uzyli pobicia dwoch ratownikow na jednej z plaz 
Sydney (Cronulla), ktore to pobicie mialo miejsce w sobote dnia 10 grudnia 2005 roku. 
Poniewaz pobicie to dokonane zostalo przez bande mlodych huliganow o wygladzie 

bliskowschodnim (w Australii takie bandy huliganow nazywane sa ogolna nazwa "Lebanon 
Gangs"), na drugi dzien UFOnauci rozeslali tysiace tzw. "text messages" (tj. krotkich wiadomosci 
tekstowych wysylanych bezposrednio do telefonow komorkowych indywidualnych ludzi) do 

wszystkich najwiekszych "bialych" zabijakow oraz hiliganow z Sydney i okolicy. Owe "text 
messages" wzywaly wszystkich tych bialych huliganow aby ci przybyli do owej plazy gdzie 
pobicie mialo miejsce i bronili owa plaze przed atakami tychze "Labanon Gangs". W niedziele 11 

grudnia 2005 roku na owej plazy z przedmiescia Sydney zromadzil sie orgromny tlum gotowych 
do awantur zabijakow, ktorzy przybyli aby "bronic" owej plazy przed rzekomymi 
blizkowschodnimi gangami. Problem jednak byl taki, ze owa plaza wcale nie byla siedliskiem 

bliskowschodnich gangow. Tlum zabijakow musial wiec ruszyc "na miasto" aby ich poszukac. Po 
drodze tlum ten atakowal wszystkich ktorzy wygladali jak bliskowschodniego pochodzenia, przy 

okazji tratujac i niszczac samochody oraz wszystko co stanelo na ich drodze. Oczywiscie, 
UFOnauci tylko czekali na taka reakcje tlumu. Natychmiast po tym jak policja uspokoila 
rozruchy, UFOnauci ponownie rozeslali tysiace owych "text messages", tym razem do mlodych 

muzulmanow. Owa nowa fala "text messages" wzywala "muzulmanskich braci" aby ci staneli do 
walki i obrony, oraz aby nie dawali sie ponizac przez tlum "bialych rasistow". Oczywiscie, 
nastepstwem owej nowej fali "text messages" bylo, ze w poniedzialek, dnia 12 grudnia 2005 

roku, na ulice wyszly tlumy muzulmanskiej mlodziezy ktora zaczela brac rewanz za ataki na 
swoich dokonane poprzedniego dnia. W taki oto sposob, umiejetnie uzywajac swojej 
zaawansowanej techniki i mozliwosci, UFOnauci coraz bardziej destabilizuja rasowo sytuacje w 

Sydney. Czym sie to skonczy to dopiero bedziemy mogli zaobserwowac w dniach jakie nadejda. 
 
Ktos moglby zapytac, jakie mamy dowody, ze to UFOnauci a nie np. faktyczni australijscy rasisci 

czy owe "Lebanon Gangs" stoja za ta kolejna fala rozruchow z Australii. Okazuje sie ze sa fakty 
ktore jedoznacznie wskazuja wlasnie na UFOnautow. Wymienmy tutaj najwazniejsze z nich. (1) 
Uzycie techniki telefonow komorkowych do zainicjowania i eskalowania owych rozruchow. Aby 

tego dokonac potrzebnych bylo kilka mozliwosci ktorymi dysponuja jedynie UFOnauci. 
Przykladowo, organizacja, plan dzialania, wykazy numerow telefonow co najbardziej 
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huliganskich mieszkancow Sydney, itp. Wszakze taka kampania telefoniczna mogla byc 
zorganizowana jedynie przez jakas sprawna, doskonale poinformowana i doskonale technicznie 

wyposazona organizacja konspiracyjna - ktorej faktycznie nie ma w Australi, ale maja ja 
UFOnauci. (2) Brak moznosci wytropienia przez policje skad owe "text messages" wiadomosci 
sie wywodza. Jak wiemy, technica telefonow komorkowych jest tak dzisiaj zorganizowana, ze 

policja natychmiast jest w stanie wytropic kto odbywa dana rozmowe lub kto wyslal dana 
wiadomosc. Tymczasem w Sydney wyslane zostaly tysiace owych "text messages", zas policja 
NIE jest wcale w stanie wytropic kto faktycznie tego dokonal. Czyli byl to ktos na tyle sprytny i 

dysponujacy na tyle zaawansowana technika, ze potrafil "obejsc naokolo" caly ten precyzyjny 
aparat szpiegowania wbudowany w obecne telefony komorkowe. Tylko zas UFOnauci maja 
wymagane ku temu wiedze, technike, oraz dostep do czesci central telefonicznych 

bocznikujacych policyne systemy monitorujace. (3) Samoniszczenie sie owych "text messages". 
Owe dziwne wiadomosci rozsylane w Australii mialy ceche, ze "same sie niszczyly" po zostaniu 
przeczytanym przez adresata (jak w filmie Jamesa Bonda). Problem jednak z owymi 

samoniszczacymi sie wiadomosciami jest, ze w chwili owych rozruchow ulicznych z Sydney 
telefony komorkowe Australii nie posiadaly jeszcze tej technologii dostepnej dla zwyklych 

uzytkownikow. Wszakze dopiero mniej wiecej w czasie owych rozruchow pierwsze takie 
technologie "samoniszczenia sie wiadomosci" zostaly udostepnione uzytkownikom w Anglii (ale 
wcale nie byly one wtedy jeszcze dostepne w Australii). Natomiast UFOnauci uzywaja tej 

technologii juz od bardzo dawna. Przykladowo ja z takimi pierwszymi "samoniszczacymi sie 
emailami" wysylanymi mi przez UFOnautow zetknalem sie juz w 2001 roku. Faktycznie tez 
wiekszosc emaili i wiadomosci wysylanych przez UFOnautow zawsze niszczy sie sama. Fakt 

wiec, ze owe wiadomosci same sie niszczyly jest kolejnym konklusywnym dowodem ze byly one 
zaprogramowane i rozsylane przez UFOnautow. (4) Ta sama metoda podburzania za pomoca 
wiadomosci tekstowych zostala tez uzyta na obu zwalczajacych sie stronach. Czyli ze zrealizowal 

ja ktos, kto nie nalezy do zadnej z tych stron, a kto posiada wymagana organizacje, technike i 
wiedze - czyli UFOnauci. (5) Zarowno metoda tego indukowania rozruchow, jak i tradycja, obie 
wskazuja na udzial UFOnautow. Ow sposob wzbudzania rozruchow, poprzez naprzemienne 

napuszczanie na siebie dwoch stron, jest znakiem firmowym UFOnautow. To tak wlasnie 
UFOnauci inicjuja wiekszosc wojen i rozruchow. Material dowodowy i fakty wiec calkowicie 
potwierdzaja, ze poza obecnymi rozruchami w Sydney kryja sie wlasnie UFOnauci. 

 
Jak wiec powinnismy sie bronic przed tymi nieustannymi atakami UFOnautow na ludzkosc i na 

pokoj naszej planety. Ano trzeba stworzyc przeciw-wage dla dzialania UFOnautow poprzez 
szybkie wdrazanie na Ziemi totalizmu. Totalizm zas ustanowi rodzaj "dynamicznej rownowagi" 
dla niecnosci UFOnautow, ktora to rownowaga krok po kroku spowoduje wyparcie UFOnautow z 

Ziemi. Wyjasniajac to innymi slowami, zanim totalizm pojawil sie wsrod ludzi, UFOnauci mieli 
absolutny monopol w ustanawianiu swojego porzadku na Ziemi. Kazdy czlowiek myslal wiec 
wtedy, ze nie istnieje juz nic doskonalszego we wszechswiecie niz system jaki mamy na Ziemi. 

Oczywiscie, w owym czasie ludzie jeszcze nie wiedzieli, ze system ten wcale nie wywodzi sie od 
ludzi, a ze narzucony on ludziom zostal wlasnie przez agentow UFOnautow (podmiencow). 
Potem jednak pojawil sie totalizm i nagle ujawnil wszystkim, ze faktycznie to system jaki 

UFOnauci nam narzucili i jaki aktualnie panuje na Ziemi faktycznie jest najgorszym ze 
wszystkich mozliwych. Wszakze UFOnauci sa tak moralnie zgnili i tak zepsuci do kosci, ze nawet 
gdyby znali lepszy system, wcale by go nam nie pokazali. Z kolei ujawnienie przez totalizm 

faktu, ze wszystko co UFOnauci soba reprezentuja jest najgorsze jakie tylko moze istniec we 
wszechwiecie, powoduje ze coraz wiecej ludzi zaczyna dostrzegac jak faktyczne UFOnauci nam 
szkodza i jak wyniszczaja oni nasza cywilizacje swoim pasozytniczym systemem. Coraz wiecej 

ludzi stopniowo adoptuje wiec totalizm. Im wiec gorzej UFOnauci nas traktuja, tym wiecej traca 
tych ktorzy poprzednio popierali ich system. Nasza obrona musi wiec koncentrowac sie na 
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upowszechnianie totalizmu, na eliminowaniu monopolu UFOnautow w definiowaniu systemu 
obowiazujacego na Ziemi, na wychodzeniu totalizmu z podziemia, oraz na coraz bardziej 

otwartym czynienie tego wszystkigo co totalizm nam nakazuje. 
 
Czy mamy w swoich dzialaniach najwazniejsze poparcie - to od samego Boga? Tak mamy i jest 

ono coraz wyrazniejsze. Pomijajac juz znaki jakie Bog nam bez przerwy daje, oraz niektore z 
jakich opisalem juz w poprzednich blogach (np. patrz blog #48), wyrazem najwyzszego 
poparcia jakie totalizm otrzymuje od Boga jest obecna wysoce niezwykla sytuacja we 

wszechswiecie. Wszakze byc moze czytelnicy to juz odnotowali, ze we wszechswiecie jakims 
cudem stworzona zostala taka nieslychana sytuacja, ze "wszystko co jest korzystne dla 
totalizmu, jest rowniez korzystne dla wiekszosci UFOnautow". Faktycznie wiec UFOnauci znalezli 

sie w ogromnie interesujacej sytuacji. Mianowicie, jesli zniszcza oni totalizm, zniszcza rowniez 
swoja przyszlosc i szanse na poprawe swojej wlasnej sytuacji. Jesli zas pozwola totalizmowi sie 
rozwinac, wowczas jak niezwykle by to nie zabrzmialo, faktycznie to ogromna wiekszosc 

UFOnautow sama rowniez na tym wysoce skorzysta. Chociaz UFOnautom ciagle to praktycznie 
nie moze sie pomiescic w lepetynach, ich sytuacja jest taka, ze byloby dla nich korzystniej 

gdyby otwarcie dopomagali totalizmowi, zamiast go niszczyc. Oczywiscie, UFOnautom ogromnie 
trudno to wszystko zrozumiec. Wszakze nawykli oni do bezwzglednego niszczenia ludzkosci 
przez wszystkie te wieki, a ponadto wielu z nich jest nawykla do dyscypliny i do wykonywania 

rozkazow bez namyslu, a nie do analizowania politycznej sytuacji. Nagle przestawienie sie na 
pomaganie totalizmowi byloby wiec dla nich jak wymaganie od diabla aby wykapal sie w 
swieconej wodzie. Niemniej, jak latwo kazdemu sobie to wyobrazic, owa sytuacja we 

wszechswiecie wcale nie jest przypadkiem - szczegolnie ze ogromnie trudno stworzyc sytuacje 
kiedy interesy dwoch zajadlych wrogow dokladnie sie pokrywaja ze soba (ja osobiscie nie znam 
ani jednej takiej sytuacji w calej historii Ziemi). Ktos musial wiec sytuacje ta celowo 

zorganizowac wlasnie dla pojawienia sie totalizmu, oraz zesychronizowac czasowo z owym 
pojawiajacym sie totalizmem. Tym zas kims nie moze byc nikt inny niz sam wszechswiatowy 
intelekt (Bog). Dlatego wlasnie obecna sytuacja we wszechswiecie jest dla nas konklusywnym 

dowodem na fakt, ze nawet najwyzsza moc wszechswiata, czyli sam wszechswiatowy intelekt 
(Bog) pomaga totalizmowi. Celowo wyrownuje on szanse ludzkosci, w ten sposob umozliwiajac 
ludziom faktyczne wygranie tej konfrontacji z UFOnautami. Rodacy, czyz trzeba Wam bardziej 

wyraznego zaproszenia, niz to dane od samego Boga? Zakasajmy wiec rekawy i do dziela!  
 

Jak wiec praktycznie powinnismy wdrazac totalizm aby uformowac owa "dynamiczna przeciw-
wage dla UFOnautow". Ano czas pomalu aby zaczac pokazywac swoja obecnosc. Jak bowiem 
dotychczas, totalizm byl praktykowany glownie w odosobnieniu, choc przez coraz wieksza liczbe 

ludzi. Jednak reszta spoleczenstwa o tym nie wiedziala, bowiem ci co praktykuja totalizm 
trzymali to dla siebie. Pomalu jednak nadchodzi czas, aby totalizm zaczal pokazywac sie 
publicznie. Droga zas ku temu wiedzie poprzez stworzenie politycznej "partii totalizmu". Partia 

ta zas zaczelaby zwolna podejmowac walke o wdrozenie w zycie poszczegolnych idei totalizmu. 
Z kolei jesli uda sie wdrozyc te idee, czas UFOnautow na Ziemi bedzie juz policzony. Wszakze 
obecny system narzucony nam przez UFOnautow jest tak krzywdzacy dla ludzi i tak obarczony 

wszelkimi wypaczeniami, ze system proponowany przez totalizm juz po kilku latach udowodni 
wszystkim swoja nadrzednosc. Potem zas UFOnauci nie beda juz mieli mozliwosci powstrzmania 
masowego przechodzenia ludzkosci na totalizm. 

 
Jak dokladnie powinnismy zabrac sie za budowanie politycznej galezi dla filozofii totalizmu, czyli 
"partii totalizmu", a takze pierwsze punkty do programu jaki partia ta moze przyjac, wyjasnione 

zostalo w owej stronie internetowej "humanity_pl.htm". Najnowsza aktualizacje owej strony, 
datowana w dniu 12 grudnia 2005 roku, mam w planie zainstalowac pod nastepujacymi 
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adresami internetowymi (jesli oczywiscie zdalam przelamac sie przez blokady i sabotazowanie 
nalozone na owe adresy przez UFOnautow):  

http://energia.sl.pl/humanity_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/humanity_pl.htm 
http://jan-pajak.com/humanity_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/humanity_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/humanity_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/humanity_pl.htm 

http://God.20m.com/humanity_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/humanity_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/humanity_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/humanity_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/humanity_pl.htm 
 

Powinienem tutaj tez dodac, ze sprawa zaindukowanych przez UFOnautow rozruchow rasowych 
i religijnych w Sydney omawiana jest takze dokladnie na stronie internetowej 

"changelings_pl.htm". Przykladowo, znacznie doglebniej niz na niniejszym blogu omowilem tam 
material dowodowy na fakt, ze to UFOnauci a nie huligani czy rasisci zaindukowali te walki 
uliczne ze Sydney. Aby przegladnac owa strone "changelings_pl.htm" wystarczy w powyzszych 

adresach witryn zamienic nazwe strony "humanity_pl.htm" na nazwe "changelings_pl.htm". 
 
Zblizaja sie kolejne swieta Bozego Narodzenia, oraz kolejny rok nadchodzacych coraz 

zacieklejszych zmagan naszej cywilizacji z wyniszczajacymi ja UFOnautami. Mam nadzieje, ze 
UFOnauci nie popsuja nam tych swiat kolejnym tsunami lub trzesieniem ziemi zaindukowanym 
w dniu 26 grudnia 2005 roku. Mam tez nadzieje ze nie popsuja nam nastepnego roku 

uwolnieniem plagi "ptasiej grypy" w marcu 2006 roku. Na wypadek gdybym nie dokonywal juz 
nastepnego wpisu przed Swietami Bozego Narodzenia, niniejszym zycze wszystkim czytelnikom 
bloga totalizmu Wesolych Swiat Bozego Narodzenia, a takze Dosiego Roku 2006 ktory po owych 

swietach ma nadejsc. 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
P.S. Tych kumotrow UFOnautow ktorzy czytaja niniejszy wpis chcialbym poinformowac, ze 

jestem zaszokowany brudem, niechlujstwem i zarobaczeniem owego wehikulu UFO typu K6 jaki 
od jakiegos juz czasu uprowadza mnie okolo drugiej nad ranem kazdej kolejnej nocy. Wstyd, 
kumotrzy, wielki wstyd. Wszakze zaawansowanie techniczne owego wehikulu UFO i jego 

dzialanie w stanie telekinetycznego migotania sugerowaloby, ze jego zawartosc powinna byc 
czysta i sterylna. Tymczasem po kazdym uprowadzeniu do niego moja pizama az sie rusza od 
"mites" ktore mnie obchodza na stole operacyjnym waszego statku podczas uprowadzenia. Po 

kazdym nocnym uprowadzeniu zmuszony wiec jestem zmieniac pizame, bo w owej oblezionej 
robactwem nie daje sie juz spac. Ponadto szokuje mnie takze sadyzm zalogi owego UFO. 
Podczas kazdego uprowadzenia celowo zadaja mi jakies uszkodzenie ciala tak zaprojektowane 

aby jak nabardziej mnie potem bolalo. Znaczy, albo gdzies mnie nakluwaja i infekuja ranke, 
albo wstrzeliwuja jakies bolesne krysztalki pod skore, albo wypalaja mi dziwnymi elektrodami 
jakies znaki na skorze ktorych potem nie daje sie wygoic przez cale miesiace, albo daja mi 

powdychac jakichs bakterii czy wirusow, albo zapakowuja mi uszy natelekinetyzowanym plynem 
jakiego nie daje sie potem usunac, albo indukuja ostry bol glowy czy migrene, albo celowo 
odbijaja mi na stopach cialo od kosci, albo podrywaja mi paznokcie, albo bolesnie nadrywaja mi 

sciegna, paralizuja elektrycznie moje miesnie, wyspychaja dysk w kregoslupie, nadcinaja jezyk, 
siniacza ramiona lub nogi, itd., itp. Nie bede juz wspominal owych systematycznych zgwalcen 
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jakim ciagle jestem poddawany. Kazdego ranka budze sie wiec z rzekomego "nocnego 
odpoczynku" jakbym noc spedzil wsrod eksperymentujacych lekarzy hitlerowskiego obozu 

koncentracyjnego, zas moje cialo nie nadaza juz z leczeniem owych coraz rozliczniejszych 
infekcji, grzybic, ranek, uszkodzen, celowo zadawanego zdegenerowania, itp. Kumotrzy 
UFOnauci, jakze wam nie wstyd! Czyz wypada aby istoty ktore posiadaja az taka historie i 

przeszlosc oraz az taka technike, postepowalaly w tak prymitywnie sadystyczny sposob ze 
swoim dalekim krewniakiem uprowadzanym z Ziemi, zahipnotyzowanym, obezwladnionym i 
pozbawionym szansy aby sie bronic? Co o was pomysla wasi potomkowie, gdy kiedys sie okaze, 

ze totalizm jaki rozwijam na Ziemi faktycznie dopomogl nie tyko ludzkosci, ale rowniez i waszej 
cywilizacji? Czy beda dumni z faktu ze w ramach pokazywania swej wdziecznosci poodbijaliscie 
mi nerki, zmartwicowaliscie watrobe, zapaskudzilicie pluca, zniszczyliscie skore, oraz 

pozadawaliscie wszelkie cierpienia jakie tylko wasza zaawansowana medycyna pozwolila mi 
zadac w niewykrywalny dla innych sposob? 
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WPIS numer #49 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/12/5 
Tekst rozwijany w: humanity_pl.htm 
 

#49. Dlaczego faktycznym celem obecnych praw ludzkich jest wynagradzanie niemoralnosci i 
niesprawiedliwosci oraz przesladowanie wszystkiego co moralne, fair, dobre, pomocne, itp. 
 

Czy kiedykolwiek czytelniku miales uczucie, ze prawa ludzkie w jakis sposob tak dziwnie 
wykrecaja prawde i interpretuja przebieg spraw, aby wynagradzac niemoralne postepowanie i 
zasiewac niesprawiedliwosc, a jednoczesnie aby przesladowac kazdego kto postepuje moralnie i 

fair, kto stara sie mowic prawde i dzialac sprawiedliwie, kto slucha glosu wlasnego sumienia, 
itp., itd. Well, jesli miales takie uczucie, to miales racje. Taki wlasnie wyrazny trend dzialania 
praw ludzkich, ludzkiego systemu sprawiedliwosci, oraz postepowania rzadow na Ziemi, coraz 

czesciej odnotowywany jest i w najrozniejszy sposob potwierdzany na calym swiecie. 
Przykladowo w Nowej Zelandii upowszechnia się juz nawet specjalny zwrot dla jego okreslenia. 

Nazywaja go tam "political correctness going mad". Oczywiscie, tamten zwrot dla jego opisania, 
podobnie jak podejmowane tam dzialania aby z nim walczyc, sa rownie dalekie od opisania 
prawdy i faktow, jak uzywana przez meteorologow nazwa "Al Nino" ma sie do wskazywania 

faktycznych zrodel powodowanych technicznie przez wehikuly UFO drastycznych zmian klimatu i 
pogody na Ziemi - ktore równiez obserwujemy obecnie naokolo siebie.  
 

Filozofia totalizmu juz dawno dokladnie nam wskazuje dlaczego tak wlasnie sie dzieje. Zgodnie z 
totalizmem, takie wlasnie zasiewanie na Ziemi niemoralnosci i niesprawiedliwosci jest celowo 
dokonywane przez agentow szatanskich krewniaków i skrytych okupantow ludzkosci, czyli przez 

technicznie wysoko zaawansowane chociaz moralnie upadle istoty dzisiaj nazywane grzecznie 
UFOnautami, zas w przeszlosci okreslane dosadnym mianem "diablow". Jak to opisane zostalo 
ponizej w blogu numer #45, owi "podmiency", czyli agenci UFOnautow podmieniani na Ziemi za 

faktycznie istniejacych ludzi i wygladajacy nieodroznialnie podobnie do tych ludzi, zajmuja coraz 
wiecej wplywowych pozycji w ludzkich rzadach, parlamentach, kluczowych instytucjach, 
telewizji, filmie, itp. To wlasnie tez owi agenci m.in. uchwalaja coraz bardziej niesprawiedliwe 

prawa, oraz podejmuja coraz bardzie niemoralne decyzje. Potem zas gnebia nimi moralnych 
ludzi zas nagradzaja zloczyncow i bandytow. Chodzi im bowiem o to, aby coraz doglebniej 

zniewalac ludzkosc, aby sprawiac wrazenie ze Bog i boska sprawiedliwosc wogole nie istnieja, 
aby zniechecac ludzi do samoobrony, oraz aby kierowac ludzkie poczucie krzywdy na innych 
ludzi zamiast na UFOnautow. To oni sa wlasnie owym bibilijnym wezem ktory kiedys owijal sie 

wokolo drzewa, zas obecnie owija sie wokol szyi ludzkosci i stara sie nas wszystkich zadusic. 
 
Totalizm od dawna podejmuje tez zdecydowana walke z ta skryta okupacja Ziemi przez 

moralnie upadlych UFOnautow, oraz ze wszelkimi przejawami zla jakie UFOnauci rozsiewaja na 
Ziemi. Ja osobiscie wierze, ze to wlasnie totalizm bedzie owa sila dobra, ktorej pojawienie sie na 
Ziemi od dawna przepowiedane jest przez Biblie oraz odbierane jest przez wieszczow ludowych, 

jak pokona ona w koncu UFOnautow oraz wyrzuci ich w z Ziemi w bezdenne odchlanie 
przestrzni kosmicznej (co Biblia wyraza swoim jezykiem, ze Szatan w koncu zostanie pokonany, 
wrzucony do bezdennej odchlani, zas za Ziemi nastanie 1000-letni okres dobrobytu i pokoju). W 

chwili obecnej totalizm koncentruje sie na rozwinieciu dwoch sposobow naszej obrony przed 
UFOnautami. Jeden z tych sposobow polega na wykorzystaniu zbiorowej sily ludzkich umyslow. 
Rekomenduje on wszystkim czytajacym niniejszego bloga, a takze wszystkim krewnym i 

znajomym tych czytajacych, aby kazdego dnia kiedy tylko sobie przypomna o koniecznosci 
naszej obrony przed UFOnautami, zawsze o godzinie 9 przymykali na chwile oczy i wyobrazali 
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sobie ze odbija z powrotem do UFOnautow wszelkie zlo jakie UFOnauci chca nam narzucic. Nie 
jest przy tym istotne jak sobie wyobrazamy owych UFOnautow, ani jak sobie symbolicznie 

wyobrazamy zlo ktore UFOnauci na nas rzucaja, ani jak odbijamy w swojej wyobrazni owo zlo. 
Wazne jest jedynie abysmy podczas tego wyobrazania intensywnie odczuwali w sobie ze to sa 
wlasnie UFOnauci, zlo ktore oni nam wyrzadzaja, oraz nasz wysilek odbijania do nich z 

powrotem tego zla polaczony z ich bolesnym zostaniem dotknietymi przez zlo jakie po odbiciu w 
nich uderzy. Do uzywania owej sily naszych umyslow w celach bronienia sie przed zlem od 
dawna zachecaja nas religie (poprzez promowanie zbiorowych modlitw). Tyle tylko, ze nie 

majac jednoznacznie okreslonych celow dzialania, a takze poniewaz religijne zbiorowe modlitwy 
ignoruja wzmacniajace dzialanie wyobrazni i obrazow, wyniki zbiorowych modlitw religijnych z 
reguly nie powodowaly aby wielu ludzi uwierzylo w ich zbiorowa sile. Tym usilniej wiec 

powinnismy obecnie inwestowac w ten sam sposob obrony promowany przez totalizm. Obecnie 
ma on bowiem bardzo wyrazny i bardzo jednoznacznie zdefiniowany cel. Mianowicie stara sie 
on zapobiec zasianiu przez UFOnautow epidemii ptasiej grypy na Ziemi. Jesli wiec faktycznie 

owym sposobem uda nam sie zapobiec przygotowywanej nam epidemii ptasiej grypy, wowczas 
wszyscy uczestniczacy w tym wysilku beda mieli wyrazny dowod ze sposob ten jest skuteczny. 

Prosze wiec czytelniku abys i Ty sie wlaczyl do owego sposobu obrony (jesli tego juz nie 
czynisz). Nawet jesli w niego NIE wierzysz, ciagle o kazdej godzinie 9 bron nas i siebie swoim 
umyslem przed atakami UFOnautow chocby tylko poto aby sprawdzic czy wspolnie zdolamy 

zapobiec epidemii ptasiej grypy. 
 
Niestety, taka walka z uzyciem jedynie sily naszych umyslow NIE pozwoli nam na wyrzucenie 

UFOnautow z Ziemi. Dla ich wyrzucenia konieczne sa bardziej konkretne wysilki. Dlatego w 
ostatnich czasach zwolna przygotowywany jest program politycznej i legalnej walki z 
UFOnautami. Zapoczatkowaniem owego programu byloby podjecie otwartej walki politycznej z 

coraz bezszczelniej szerzona na Ziemi przez UFOnautow niesprawiedliwoscia i krzywdzacymi 
prawami. Program podjecia owej otwartej walki politycznej i legalnej wyjasniony zostal na 
nowej totaliztycznej stronie o nazwie "humanity_pl.htm". Omowmy teraz jedna z calego szeregu 

idei prezentowanych na owej stronie "humanity_pl.htm".  
 
UFOnauci nie maja w swoim interesie promowania postepu na Ziemi. Dlatego motywowani 

przez UFOnautow prawnicy szerzacy na Ziemi niesprawiedliwosc i uchwalajacy krzywdzace ludzi 
prawa sa okropnie staroswieccy. Zamkneli sie oni w swojej skorupie jak slimaki i wcale nie sa 

gotowi dolaczyc do postepu reszty swiata. Tymczasem starozytne prawa jakie prawnicy ci bez 
przerwy nam mnoza, coraz ciasniej zaciskaja sie petla na naszych szyjach. Oczywiscie 
prawnikom to wysoce na reke. Wszakze moga pobierac od nas coraz wieksze oplaty za 

obietnice iz pomoga nam uratowac sie przed owym zaduszeniem prawami.  
 
Ci z czytelnikow ktorzy poznali troche zasady programowania, pamietaja zapewne ze istnieja 

dwa podejscia do sporzadzania programow. Jedno jest bardzo stare. Uksztaltowalo sie bowiem 
spontanicznie zaraz po wynalezieniu komputerow. Nazywa sie ona podejsciem "proceduralnym" 
(tj. "procedural programming - PP"). Polega ono na tym, ze dla kazdego problemu sporzadza sie 

nowy program od samego poczatku. W ten sposob kazdy problem posiadal wlasny program, zas 
na swiecie sporzadzane bylo bez przerwy tysiace odmiennych programow. Prawnicy na Ziemi 
dzialaja wlasnie zgodnie z owa starym podejsciem proceduralnym. Kazda odrebna sprawa 

regulowana jest przez nich odrebnym prawem. W rezultacie na swiecie namnozylo sie tyle 
odmiennych praw, ze nikt nad nimi juz nie panuje - wlaczajac w to samych owych prawnikow 
ktorzy tak zawziecie prawa owe produkuja. Prawa te sa tez juz az tak zawiklane, ze kiedykowiek 

jakis rzad tak zechce, z ich pomoca jest w stanie teraz ukarac praktycznie kazdego mieszkanca 
Ziemi za doslownie wszystko co tylko ktos by nie uczynil.  
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W miedzyczasie naukowcy komputerowi dokonali jednak ogromnego przelomu w podejsciu do 

zasady sporzadzania programow. Opracowali oni bowiem cos, co nazywa się "Object Orientation 
- OO". Zgodnie z tym najnowszym podejsciem,  programy sporzadza sie tylko raz dla zupelnie 
nowej tzw. "klasy obiektow". Potem zas, uzywajac jedynie zasady tzw. "inheritancji" i 

"polimorfizmu" (tj. "inheritance" and "polymorphism") bardzo prosto i szybko modyfikuje sie te 
programy dla wszelkich nowych klas obiektow. Totalizm proponuje aby takie wlasnie podejscie 
OO zastosowac i do ludzkich praw. W takim przypadku wszystkie prawa ktore precyzyjnie 

opisuja dzialanie calego panstwa daje sie zredukowac do objetosci typowego kodeksu 
drogowego. Kazdy wiec mieszkaniec danego panstwa bez trudu moglby je wszystkie poznac. 
Nie trzeba tez by wcale bylo prawnikow, bowiem prawa te bylyby tak proste, ze nikt nie 

musialby uzywac prawnikow aby je zrozumiec czy zastosowac w zyciu. Czyli po zastosowaniu 
owego OO podejscia, prawa przestaly by nas zaduszac jak waz boa, ani uprzykszac nam zycia. 
Bylyby tez na tyle latwe do poznania, ze kazdy moglby je zglebic w calej ich rozciaglosci. 

 
Owo podejscie OO do usprawnienia praw ludzkich totalizm proponuje uzyc jako jeden z calego 

szeregu ofert dla ludzkosci ktore ewentualny ruch polityczny totalizmu jest w stanie zaoferowac 
spoleczenstwu. Oferty te opisane sa wlasnie na stronie "humanity_pl.htm". Generalnie 
stwierdzaja one co nastepuje: "jesli dany narod popieral bedzie polityczny ruch totalizmu, ruch 

ten w zamian wyeliminuje z codziennego zycia tego narodu wszystko co w dzisiejszych czasach 
nas zadrecza oraz uniemozliwia nam prowadzenie moralnego, szczesliwego, pokojowego i 
dostatniego zycia". Strona "humanity_pl.htm" wyjasnia rowniez w jaki sposob owa eliminacja 

wszystkiego co uprzyksza i niszczy nasze zycie spoleczne zostanie dokonana. Ukazuje ona tez 
nam, jak moralne, szczesliwe, dostatnie, pokojowe i zadoscuczyniajace zycie na Ziemi wowczas 
sie stanie. 

 
Wytlumaczmy tutaj w wielkim skrocie jak totalizm proponuje zreformowac prawa na zasadzie 
owego podjescia OO. Otoz wszystko co istnieje w danym panstwie zaklasyfikowane byloby w 

nim do jedynie dwoch zasadniczych klas, mianowicie do "klasy konsumentow" (czyli ludzi), oraz 
do "klasy producentow" (czyli przedsiebiorstw). Po takim przekwalifikowaniu napisane byloby 
jedno ogolne prawo ktore regulowaloby wszystkich "konsumentow" (czyli wszystkich ludzi), oraz 

jeszcze jedno ogolne prawo ktore regulowaloby wszystkich "producentow" (czyli wszystkie 
przedsiebiorstwa). Ewentualne zas wyjatki regulowane bylyby wlasnie "inheritacja" i/lub 

"polimorfizmem". W rezultacie prawa calego panstwa zostalyby zredukowane do dwoch praw - 
o sumarycznej objetosci zblizonej do typowego kodeksu drogowego. Prosze sobie wyobrazic jak 
ogromne uproszczenie zycia tak duza redukcja praw by spowodowala. Jakze tez prostrze i 

szczesliwsze nasze zycie wowczas by sie stalo. Nie wpomne juz o ludzkich oszczednosciach na 
procesach sadowych, na legalizacjach dzialan, itp. 
 

Dokladnie ow sposob na jaki totalizm zaleca dokonywac tak znacznej redukcji praw opisany jest 
m.in. na owej stronie internetowej "humanity_pl.htm". Towarzysza mu tam opisy co bardziej 
szokujacych paradoksow zaczerpnietych z rzeczywistego zycia do jakich dzisiejsze, celowo 

pogmatwane przez UFOnautow prawa doprowadzily, a takze opisy dalszych sposobow na jakie 
totalizm proponuje uproscic i uczynic bardziej szczesliwe cale nasze zycie spoleczne. Najnowsza 
aktualizacje owej strony, datowanej w dniu 5 grudnia 2005 roku, planuje zainstalowac pod 

nastepujacymi adresami internetowymi (jesli oczywiscie zdalam przelamac sie przez blokady i 
sabotazowanie nalozone na owe adresy przez UFOnautow):  
http://energia.sl.pl/humanity_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/humanity_pl.htm 
http://jan-pajak.com/humanity_pl.htm 
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http://totalizm.nazwa.pl/humanity_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/humanity_pl.htm 

http://antichrist.bz.tc/humanity_pl.htm 
http://God.20m.com/humanity_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/humanity_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/humanity_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/humanity_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/humanity_pl.htm 

 
Goraco zachecam do przegladniecia propozycji totalizmu z owych stron, wyjasniajacych sposoby 
udoskonalenia i upraszania naszego zycia publicznego. Wszakze jesli za owo upraszczanie juz 

wkrotce sie nie zabierzemy, dotychczasowa eskalacja niemoralnosci, opresji, bezprawia i 
niesprawiedliwosci juz wkrotce zupelnie nas zniewoli i powoli zadusi. Czas wiec abysmy zaczeli 
sie bronic rowniez i na polu moralnym przed obecnymi zapedami owej szatanskiej mocy, ktora 

zamiast uczynic system rzadzenia i praw ludzkich naszym wsparciem i obronca, raczej to nas 
zamienia w niewolnikow owego systemu. 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #48 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/28 
Tekst rozwijany w: antichrist_pl.htm 
 

#48. UFOnauci spartaczyli cud - nieudolnosc UFOnautow czy kolejny znak dany nam przez 
Boga? 
 

W normalnym przypadku powinno nam byc przykro. Jadowity waz (prawdopodobnie kobra) 
ugryzl chlopca. Jednak to sa szczegolne okolicznosci. Chlopiec bowiem swoim zachowaniem 
imituje boga Budde oraz obwieszcza wszystkim ze jest bogiem. Jesli wiec faktycznie jest 

bogiem, wtedy ugryzienia przez jadowitego weza nawet nie poczuje. Jesli zas bogiem nie jest, a 
jedynie sie za boga podaje, wtedy ugryzienie owo jest znakiem od prawdziwego Boga i 
zwroceniem za posrednictwem weza karmy jaka chlopiec poprzednio sam sobie wypracowal. W 

obu wiec przypadkach wcale nie powinno byc nam przykro. Raczej powinnismy sie zastanowic, 
co owo ugryzienie oznacza. A moim zdaniem jest ono dla nas ogromnie wazne. Jest bowiem 

kolejnym znakiem i zacheta od samego Boga, dajacym nam do zrozumienia ze zbiorowe wysilki 
naszych umyslow zaczynaja przynosic pierwsze owoce, oraz ze UFOnauci zaczynaja natychmiast 
otrzymywac zwroty karmatyczne na jakie zasluguja. Lepiej jednak wyjasnie tutaj odkladniej o co 

naprawde chodzi, zaczynajac od samego poczatku. 
 
Na bardzo dlugo przed tym zanim niniejszy blog totalizmu zostal stworzony, na internetowej 

liscie dyskusyjnej totalizmu raportowalem o szerokiej kampanii telewizyjnej ktora 
przygotowywala Nowozelandczykow na nadejscie jakiejs istoty ktora miala przejac wladze 
poltyczna nad polowa swiata. Kampania ta dawala ludziom znac, ze istota ta bedzie Drugim 

Jezusem, oraz ze po jej przybyciu ludzie natychmiast mieli podporzadkowac sie jej politycznie i 
wykonywac wszelkie jej rozkazy. Ja jednak ze szczegolow ujawnionych na temat owej istoty 
szybko sie zorientowalem ze bedzie to ow dlugo zapowiadany Antychryst. Przykladowo, istota ta 

miala przybyc w ogniach i grzmotach w czerwcu 2006 roku (czyli z jej przybyciem zwiazane byly 
juz dwie cyfry 6). Ponadto ogien i grzmoty oraz przejecie przez nia wladzy politycznej pokrywaja 
sie z opisanymi w Biblii cechami Antychrysta, a nie Drugiego Jezusa. Wszakze Biblia 

jednoznacznie wskazuje, ze Drugi Jezus przybedzie wcale nie zapowiadany, cicho i skromnie, 
jak zlodziej. Aby wiec jakos zbalansowac owa klamliwa kampanie telewizyjna opracowalem 

strone internetowa o nazwie "antichrist_pl.htm", w ktorej owa istote staralem sie zdemaskowac, 
ujawniajac ze wcale nie bedzie ona Drugim Jezusem, a przybywajacym na Ziemie 
Antychrystem. W jakis czas po tym jak owa totaliztyczna strona "antichrist_pl.htm" zostala 

opublikowana, w Nowej Zelandii zlikwidowana zostala stacja telewizyjna ktora prowadzila cala 
ta kampanie (jak mi jest wiadomo, stacja ta dziala ciagle do dzisiaj w USA i w Kanadzie).  
 

W calej tej sprawie wszystko wycichlo w Nowej Zelandii az do teraz, tj. koncowej czesci 2005 
roku. Ostatnio jednak okazalo sie, ze w 2005 roku w Nepalu pojawila sie wlasnie bardzo 
podobna istota. Tyle ze zamiast podawac sie za Drugiego Jezusa, podaje sie ona ze jest bogiem 

pokrewnym do Drugiego Buddy. Najwyrazniej UFOnauci wzieli sobie do serca to co napisalem 
na stronie "antichrist_pl.htm". Aby wiec uniknac dwoch cyfr 6 przy jego przybyciu, zamiast 
przyslac go w czerwcu 2006 roku, przyslali go w maju 2005 roku - imitujac zreszta jego 

przybyciem numerologiczna wymowe daty mojego wlasnego urodzenia. Ponadto, zamiast kazac 
mu podawac ze jest Drugim Jezusem, przed czym ostrzegalem ludzi na stronie 
"antichrist_pl.htm", UFOnauci kazali mu podawac ze jest "Drugim Budda". Aby zas szybciej i 

lepiej przekonac miejscowych ludzi ze faktycznie jest on "Drugim Budda", istota ta tak dobrala 
rodzicow pod jakich sie podmienila, aby ich imiona pokrywal sie z imionami rodzicow Buddy. 
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Ponadto kazdym swoim zachowaniem wiernie imituje ona postepowanie Buddy. Przykladowo, 
posci on pod drzewem w lesie w dokladnej pozie Buddy przez ostatnie pol roku. Wyglada jak 

Budda. Twierdzi tez ze jest bogiem pokrewnym Budzie. itd., itp. Oczywiscie, wiedzac o 
metodach dzialania "podmiencow-UFOnautow" opisanych na stronie "changelings_pl.htm" 
omawianej w blogu #45 wcale nie powinno nas to dziwic. Wszakze UFOnauci zawsze 

podszywaja sie za kogos kto najlepiej sluzy ich interesom, oraz zawsze wygladaja wowczas i 
postepuja w bardzo przekonywujacy sposob.  
 

Religia buddyzmu posiada jeden szczegolny dowod na boskosc prawdziwego Buddy. Jest nim 
uleglosc jaka Buddzie okazal jadowity waz kobra. Tradycja buddyzmu stwierdza, ze w chwili 
kiedy prawdziwy Budda medytowal, z lasu wypelzl ogromny waz kobra, oraz ustawil sie 

dokladnie ponad glowa Buddy aby chronic go przed deszczem. To wlasnie dlatego Budda czesto 
na rzezbach pokazywany jest z kobra wygladajaca sponad jego glowy. UFOnauci najwyrazniej 
postanowili ze rowniez dowioda boskosc swego podmienca z Nepalu w ten wlasnie sposob. Tyle 

ze uzyja tricka czyli telepatycznego sterowania jadowitym wezem. Kiedy jednak w telepatyczny 
sposob zaczeli oni przymuszac jadowitego weza aby ten ustawil sie za ich podmiencem w 

wymaganej pozie, waz ten tak sie zdenerwowal, ze zamiast wykonac co UFOnauci mu 
telepatycznie nakazywali, ugryzl on chlopca-UFOnaute. Oczywiscie, jest niemal pewnym, ze ow 
chlopiec-UFOnauta dla bezpieczenstwa mial wlaczony "stan telekinetycznego migotania". 

Ugryzienie weza nic mu wiec nie zaszkodzilo. Jednak w sensie religijnym jest wysoce 
symboliczne. Wszakze oznacza ono "spartaczony cud", oraz zdemaskowane oszustwo 
UFOnautow. Jakiz bowiem to bog-Budda, ktorego waz wcale nie chce sluchac i zamiast przyjac 

ulegla poze, gryzie on tego niby boga. Chociaz wiec z cala pewnoscia UFOnauci wymysla jakas 
zreczna wymowke aby wytlumaczyc zabobonnym miejscowym ludziom dlaczego ten waz ugryzl 
"Drugiego Budde" zamiast w wyrazie respektu przyjac ulegla poze, fakt pozostaje faktem ze ten 

"cud" został przez nich zchrzaniony, zas mlody UFOnauta-Budda otrzymal od weza to na co 
symbolicznie sobie zasluzyl. Dla nas cale to zdarzenie jest tez ogromnie pocieszajace. Oznacza 
ono przeciez ze UFOnauci czasami partacza nawet najwazniejsze swoje cudy i dzialania. 

Trzymajmy wiec kciuki, aby dla naszego i swojego wlasnego dobra spartaczyli takze (z woli 
boga lub z wlasnej politycznej przezornosci) owe obecne rozkazy swoich przelozonych 
nakazujace im calkowite zniszczenie naszej cywilizacji technicznej oraz przygotowanie 

warunkow do utrzymania ludzkosci w zniewoleniu przez nastepne kilkadziesiat tysiecy lat. 
Wszakze jesli UFOnautom uda sie jakos dyskretnie spartaczyc i te rozkazy, jest szansa ze 

zarowno nasza, jak i ich cywilizacja jedynie na tym skorzysta. Zamiast wiec wyladowac z dwoma 
przegranymi cywilizacjami, wszechwiat uzyska dwie cywilizacje ktore obie wygraly. 
 

Znakiem firmowym UFOnautow jest sekretnosc i utajnianie. Wszakze maja oni duzo do ukrycia 
przed ludzmi. Nic wiec dziwnego, ze natychmiast po tym jak waz ugryzl owego "Drugiego 
Budde", inni podmiency-spiskowcy czuwajacy nad ta maskarada otoczyli chlopca parawanem i 

uniemozliwili zgromadzonym wiernym zobaczenie co sie tam dzieje. Co takiego okropnego mieli 
uni do ukrycia, ze bali sie aby wyznawcy buddyzmu tego nie zobaczyli? Czy byl to stan 
telekinetycznego migotania, czy uzycie zaawansowanych urzadzen medycznych UFOnautow dla 

usuniecie jadu. Cokolwiek jednak to nie bylo, sekretnosc zawsze zdradza udzial UFOnautow. 
Wszakze prawdziwi wyslannicy Boga nigdy nie okrywaja nic tajemnica. 
 

Dla totalizmu i RO ow nieudany "cud" posiada tez wymowe symbolu. Ja osobiscie wierze, ze po 
owym niezwyklym zbiegu godziny 9:00 dokonania wpisu do bloga #42, z godzina 9 jaka w 
powym blogu jest podkreslana (co wyjasnilem dokladniej w blogu #46), owo ugryzienie 

chlopca-UFOnauty przez weza jest kolejnym wyraznym znakiem jaki daje nam sam Bog. Znak 
ten wrecz stwierdza i zacheca nas, zeby zaufac totalizmowi i kontynuowac nasze obecne 
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zbiorowe wysilki przeprogramowywania przeciw-swiata o kazdej godzinie 9. Stwierdza on 
wszakze cos w rodzaju, cytuje. "Prosze odnotowac, ze oto postawiony zostal przed waszymi 

oczami kolejny dowod iz wasze wysilki zaczynaja juz dzialac. Wszakze w normalnym wypadku 
karma za sfabrykowanie cudu wyzwolila by sie dopiero po kilku latach. W tym jednak wypadku 
karma ta zrealizowala sie natychmiast. Dlatego powinniscie dalej kontynuowac zbiorowe wysilki 

waszych umyslow. Jesli zas UFOnauci faktycznie zdecyduja sie uwolnic wirusa ptasiej grypy, 
wowczas w wyniku zbiorowego wysilku waszych umyslow wirus ten sie mutuje i rowniez 
natychmiast uderzy w samych UFOnautow."  

 
Na bazie powyzszych zdarzen, niniejszym powtarzam swoj goracy apel do wszystkich 
czytelnikow tego bloga. Ci czytelnicy, ktorzy juz wlaczyli sie do naszych zbiorowych wysilkow 

przyspieszania zwrotu karmy do UFOnautow, zachecani sa aby kontynuowali swoje dzialania. 
Wszakze zaczynaja one juz przynosic pierwsze wyniki. Ponadto zachecam ich aby przekonywali 
swoich kolegow, znajomych i czlonkow rodziny aby ci rowniez wlaczyli sie do naszych wysilkow. 

Z kolei czytelnikow ktorzy dotad jeszcze tego nie uczynili, niniejszym zachecam usilnie aby w 
imie wlasnej samoobrony przed ptasia grypa natychmiast wlaczyli swoj wlasny umysl do 

naszego zbiorowego wysilku przyspieszania UFOnautom zwrotu ich karmy, wlaczajac w to 
karme za planowane uwolnienie na Ziemi epidemii ptasiej grypy. Co w tym celu powinni czynic, 
wyjasnione to zostalo w blogach #42, lub #43, lub #44, lub #45, lub #46, a takze na stronach 

internetowych "plague_pl.htm" lub "changelings_pl.htm". Jesli zas ktos nie wierzy w 
efektywnosc tego sposobu obrony, wowczas ciagle zachecam aby sie do niego przylaczył na 
zasadzie eksperymentu (np. aby sie przekonac samemu czy umozliwi on nam powstrzymanie 

nadejscia ptasiej grypy). Z kolei jesli komus jego wierzenia religijne nie pozwalaja 
urzeczywistniac tego sposobu samoobrony, wowczas powinien chociaz przylaczyc do naszych 
dzialan swoja krotka modlitwe powtarzana o kazdej godzinie 9 (lub jedynie o tych godzinach 9 

kiedy o modlitwie tej bedzie pamietal). Jesli zas ktos zupelnie nie wierzy w stwierdzenia 
Konceptu Dipolarnej Grawitacji na temat przeciw-swiata, jednak wierzy w moc pozytywnego 
myslenia, wowczas ciagle zachecam aby o kazdej godzinie 9 "myslal pozytywnie" iz nasza 

planeta zdola odbic z powrotem do UFOnautow wszelkie zlo ktore UFOnauci nam wyrzadzaja, 
wlaczajac w to zlo jakie wynikloby z rozpetania na Ziemi przez UFOnautow epidemii ptasiej 
grypy. Blizni, prosze wziasc do serca wszystkie te znaki jakie sam Bog nam daje oraz pilnie 

wlaczyc sie do tej obrony przed UFOnautami i przed zaplanowana przez nich epidemia ptasiej 
grypy. Wszakze obrona za pomoca zbiorowej mocy naszych umyslow nic nas nie kosztuje, lezy 

ona w mocy kazdego czlowieka - a nie zas jedynie kilku wybranych naukowcow czy politykow, 
oraz moze uratowac zycie kazdemu z nas samych. (Pamietajmy bowiem, ze jesli epidemia 
"ptasiej grypy" faktycznie zostanie uwolniona na Ziemi, wowczas zapewne umrze az czterech 

ludzi na kazdych pieciu mieszkancow naszej planety, zas Biblia od dawna zapowiada ze wybrani 
wowczas do zniszczenia zostana wlasnie wszelkie niedowiarki.) Ponadto odnotujmy, ze nie 
mozna juz otrzymac jeszcze wyrazniejszych znakow ze sam Bog popiera nasze wysilki. Przeciez 

ci ktorym dotychczas otrzymane znaki wydaja sie malo znaczace powinni sobie przypomniec, ze 
prawdziwy Bog zawsze dziala bardzo dyskretnie zas jego znaki, aczkolwiek wymowne, zawsze 
sa skromne. Znaczy, Bog nie ma w zwyczaju pojawiac sie na niebie i gromami przekonywac 

niedowiarkow.  
 
Tych z czytelnikow, ktorzy zechca poczytac wiecej na temat wysilkow powtarzanych przez 

UFOnautow co jakis czas aby osadzic na Ziemi zlowieszcza istote-polityka znana nam pod 
popularna nazwa Antychryst, zachceam aby poczytali sobie totaliztyczna strone internetowa o 
nazwie "antichrist_pl.htm". W wydaniu owej strony datowanym w dniu 26 listopada 2005 roku 

(lub pozniej) zawarte sa juz opisy owego chlopca-UFOnauty ktorego UFOnauci przyslali w tym 
roku do Nepalu aby tam udawal Drugiego Budde. Z dotychczasowych zachowan tego UFOnauty 



 
  Z-205 
oraz z charakteru jaki UFOnauci mu nadaja staje sie jasne, ze kosmici zamierzaja sprobowac 
przeksztalcic go w politycznego Antychrysta. Warto wiec zaczac obserwowac rozwoj wydarzen 

w tej sprawie juz od samego poczatku, zaczynajac wlasnie od opisow z najnowszej aktualizacji 
strony "antichrist_pl.htm". Prosze odnotowac, ze strone "antichrist_pl.htm" docelowo 
zamierzam zaladowac na nastepujace adresy internetowe (oczywiscie w miare jak zdolam 

pokonac blokady nalozone przez UFOnautow na owe adresy): 
http://antichrist.bz.tc/antichrist_pl.htm 
http://energia.sl.pl/antichrist_pl.htm 

http://evil.0me.com/antichrist_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/antichrist_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/antichrist_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/antichrist_pl.htm 
http://pigs.20megsfree.com/antichrist_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/antichrist_pl.htm 

http://www.angelfire.com/psy/antichrist/antichrist_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/antichrist_pl.htm 

http://www.joinme.net/antichrist/antichrist_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/antichrist_pl.htm 
 

Powinienem tutaj tez dodac, ze totaliztyczna strona "antichrist_pl.htm" demaskuje sposob na 
jaki UFOnauci zamierzaja zniszczyc nasze obecne struktury spoleczne, oraz narzucic calej 
ludzkosci filozofie szatanskiego pasozytnictwa. (Z kolei owa filozofia szatanskiego 

pasozyctnictwa wprowadzilaby ogromny terror wsrod ludzi, spowodowalaby zniewolenie 
kazdego, zwielokrotnilaby bezrobocie i niepewnosc jutra, zwiekszylaby przestepczosc, 
prostytucje, bezradnosc i rozpacz.) Istnieje jednak jeszcze inna totaliztyczna strona o nazwie 

"humanity_pl.htm", ktora ujawnia jak zgodnie z zasadami totalizmu daje sie naprawic obecne 
wypaczenia naszych struktur spolecznych i jak daje sie stopniowo wprowadzac filozofie 
totalizmu do zycia spolecznego. (Z kolei owa filozofia totalizmu przywrocilaby szczescie, 

samospelnienie, zadowolenie z zycia, dostatek, pokoj, oraz postep do calej ludzkosci.) Owa 
strone "humanity_pl.htm" daje sie ogladnac jesli w powyzszych adresach nazwe strony 
"antichrist_pl.htm" zamienic na nazwe "humanity_pl.htm". 

 
Niech totalizm zapanuje,  

Jan Pajak 
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WPIS numer #47 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/22 
Tekst rozwijany w: healing_pl.htm 
 

#47. Tamiflu i "haluscynacje" - efekt uboczny czy machinacje UFOnautow? 
 
W nowozelandzkiej gazecie "The Dominion Post", wydanie ze srody, November 16, 2005, strona 

B1 natknalem sie na wysoce zastanawiajacy artykul o tytule "Tamiflu side-effects linked to 
suicides". W krotkim streszczeniu artykul ten pisze, ze w Japonii mialy miejsce trzy niezwykle 
parzypadki ktore zinterpretowano tam jako posiadajace zwiazek z lekiem przeciwko grypie 

zwanym "Tamiflu". W dwoch z tych przypadkow, cytuje w moim tlumaczeniu "... lekarstwo to 
zaindukowalo halucynacje oraz zmiany zachowania u chlopcow, ktore doprowadzily ich do 
popelnienia samobojstwa" (w oryginale angielskojezycznym "... the drug induced hallucinations 

and behavioural changes in the boys, which let them to commit sucicide.") Z kolei w trzecim 
przypadku, cytuje "... kilkunastoletnia dziewczynka zostala powstrzymana przed wyskoczeniem 

przez okno w dwa dni po tym jak rozpoczela zazywanie owego lekarstwa." (w oryginale 
angielskojezycznym "... a teeneage girl was prevented from jumping from a window two days 
after starting a course of the drug.") Artykul dodaje ze przed czasami obecnego zagrozenia 

"ptasia grypa" Japonia zwykla byc najwiekszym konsumentem Tamiflu na swiecie. Okolo 80% 
produkcji tego lekarstwa eksportowane bylo wowczas do Japonii. To zas oznacza, ze okolo 10 
milionow przypadkow grypy bylo tam leczonych wlasnie Tamiflu.  

 
W krotki czas po przyczytaniu owego artykulu odnotowalem ze zawarte w nim fakty zaczynaja 
byc uzywane jako rodzaj "odstraszaka" przeciwko zakupowaniu i zazywaniu tego lekarstwa. 

Przykladowo, w piatek, 18 listopada 2005 roku, kanal 9 telewizji australijskiej nadal poszerzona 
wersje tej samej informacji w swoim dzienniku. Tymczasem dla mnie w owym artykule wysoce 
zastanawiajace jest az kilka faktow. Pierwszym z nich jest, ze raportowane w nim objawy 

owego rzekomego efektu ubocznego lekarstwa sa identyczne do znanego wsrod badaczy UFO 
zachowania ludzi ktorzy zostali uprowadzeni do UFO i tam zahipnotyzowani przez UFOnautow. 
Wszakze typowym nastepstwem pouprowadzeniowego zahipnotyzowania przez UFOnautow sa 

wlasnie haluscynacje i zmiany zachowan. Drugim wysoce zastanawiajacym faktem jest, ze calej 
tej sprawie nadano rozglosu wlasnie dopiero teraz, a nie w czasach kiedy Japonia kupowala 

owe 80% swiatowej produkcji Tamiflu. Trzecim zas faktem jaki takze mnie zastanawia, to ze 
znana mi dobrze metoda atakowania ludzi przez UFOnautow polega wlasnie na tym ze na jakis 
czas przed atakiem UFOnauci staraja sie pomniejszyc przygotowanie swoich przyszlych ofiar do 

przetrwania ataku. (Przykladowo, w przypadku huraganu Katrina, huragan ten zmylil wielu ludzi 
poprzez udawanie ze jego intensywnosc zanika, oraz poprzez udawanie ze zmierza on w nieco 
innym kierunku niz kierunek w ktorym huragan ten w koncu faktycznie uderzyl.)  

 
Jesli dotychczasowe nasze zmagania z UFOnautami nauczyly nas czytania pomiedzy wierszami 
ich posuniec propagandowych, powyzsze ich posuniecie propagandowe zawiera dla nas raczej 

zlowieszcze ostrzezenie. Mianowicie ostrzega ono nas ze UFOnauci sa juz gotowi do uwolnienia 
wirusa ptasiej grypy na Ziemi, oraz ze wlasnie w typowy dla siebie sposob przygotowuja oni 
owo mordercze uderzenie. To zas, nas - znaczy przyszle ofiary ataku UFOnautow, powinno 

naklonic do zadania sobie kilku pytan. Mianowicie, po pierwsze to czy kazdy z nas uczynil juz 
wszystko co w jego mocy aby jednak zniechecic UFOnautow do uwolnienia owej morderczej 
plagi na Ziemi. A wiec, czy kazdy z nas kiedy tylko moze stara sie o godzinie 9 aby w swojej 

wyobrazni odbic z powrotem do UFOnautow karme za ich niecne postepki na Ziemi - tak jak to 
wyjasniono w pukcie #8(2) strony "plague_pl.htm" oraz we wpisie nr #42, oraz jak sam Bog 
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daje nam znaki abysmy wlasnie czynili (na co uwaga czytelnikow zwrocona zostala w 
poprzednim blogu #46). Ponadto, czy kazdy z nas korzysta z wszelkich nadarzajacych sie 

sposobnosci aby poinformowac tak duzo ludzi jak tylko sie daje, ze to UFOnauci przygotowuja 
ludzkosci ta epidemie ptasiej grypy, oraz ze jesli epidemia ta wybuchnie wtedy karme za nia 
nalezy wysylac wlasnie UFOnautom (karme ta sie im wysle jesli w swoich cierpieniach bedzie sie 

uczuciowo obciazalo wlasnie UFOnautow za bol i nieszczescia jakie nam spowodowali). Po 
drugie zas, owo zlowieszcze ostrzezenie naklania nas rowniez do zadania sobie pytania, czy 
przygotowalismy sie juz na przyjscie morderczej ptasiej grypy. Wszakze nasze przezycie w duzej 

czesci zalezalo bedzie wlasnie od tego jak dobrze jestesmy przygotowani. Czy wiec 
zgromadzilismy zapasy opisane na stronie "plague_pl.htm" dostepnej pod adresami 
wymienionymi we wpisach #46 oraz #42, ktore powinny nam pozwolic aby przetrwac czas 

zalamania sie instytucji jakie grypa ta zapewne przyniesie. Ponadto, czy posiadamy srodki 
bronienia sie przed zarazeniem owa grypa, oraz czy znamy sposoby leczenia tej grypy jesli nia 
sie juz zarazimy. Srodki te i sposoby opisane sa na w/w stronie "plague_pl.htm", a takze na 

specjalnej stronie poswieconej opisowi najrozniejszych naturalnych metod leczenia, a noszacej 
nazwe "healing_pl.htm". Odnotuj, ze owa strona internetowa "healing_pl.htm" stopniowo 

ladowana jest pod nastepujace totaliztyczne adresy ("stopniowo", bowiem jej ladowanie 
wymaga odemnie przelamywania sie przez blokady UFOnautow nalozone na owe witryny):  
http://energia.sl.pl/healing_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/healing_pl.htm 
http://jan-pajak.com/healing_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/healing_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/healing_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/healing_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/healing_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/healing_pl.htm 
http://God.20m.com/healing_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/healing_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/healing_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/healing_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/healing_pl.htm 

http://morals.t35.com/healing_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/healing_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/healing_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/healing_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/healing_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/healing_pl.htm 
 
Poniewaz doskonale jest mi wiadomo, ze niniejszy blog totalizmu czytany jest systematycznie 

przez znacznie wieksza liczbe UFOnautow niz jakakolwiek inna ludzka publikacja na Ziemi, 
niniejszym chcialbym za jego posrednictwem przekazac kolejna wiadomosc rowniez i owym 
UFOnautom. Zdaje sobie przy tym sprawe, ze wszystko co tutaj pisze uwazaja oni za 

"stronnicze". Niemniej jednoczesnie wiem, ze oni sami doskonale wiedza iz czyjas wlasna 
sytuacje znacznie lepiej widac jesli popatrzy sie na nia z boku z punktu widzenia innej osoby. 
(To wlasnie dlatego ludzie nigdy nie sa w stanie obiektywnie ocenic sytuacji w jakiej sami sie 

znajduja, jednak sa nadspodziewanie rzeczowi i trafni w opisywaniu sytucji wszystkich innych 
ktorych znaja.) Chociaz wiec bez watpienia w swoich wypowiedziach jestem stronniczy i 
opowiadam sie za dobrem ludzi, jednoczesnie przygladajac sie z boku waszej sytuacji 

UFOnautow ktorzy ludzkosc ta zniewalaja, sytuacje ta widze znacznie wyrazniej i obiektywniej 
niz daje sie ja zobaczyc jesli samemu jest sie UFOnauta. Dlatego w tym miejscu chcialbym 
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pozwolic sobie zaproponowac czytajacym ten blog UFOnautom aby przez chwile sie zastanowili, 
czy w swoich dzialaniach na Ziemi sa oni "bezmyslnymi zolnierzami ktorzy bez zadnego 

zastanowienia wykonuja rozkazy swoich przelozonych nawet jesli te wyraznie okaza sie 
szkodliwe", czy tez "dyplomatami przyslanymi na placowke dyplomatyczna zwana Ziemia aby 
analizowac sytuacje i podejmowac tylko dzialania korzystne dla wlasnych interesow". Powodem 

dla takiego zastanowienia sie jest, ze w obu tych przypadkach postepowanie powinno sie roznic. 
Z historii najrozniejszych wojen na Ziemi doskonale nam bowiem wiadomo, ze od zolnierzy 
wymagane jest slepe posluszenstwo oraz zaniechanie analiz slusznosci tego co czynia. To zas 

prowadzi do sytuacji jakie zostaly udokumentowane praktycznie w niamal kazdej wojnie na 
Ziemi, ze dowodcy najpierw rozkazuja zolnierzom dokonanie czegos, potem zas stawiaja ich 
przed sadem i rozstrzeliwuja za to ze owo cos dokonali. Jesli wiec "zolnierze-UFOnauci" obecnie 

bezmyslnie wykoncza ludzkosc na rozkaz swoich przelozonych, w jakis czas pozniej, kiedy 
przelozeni ci beda potrzebowali kozlow ofiarnych dla umycia rak przed sytuacja jaka wowczas 
sie stworzy, ci sami zolnierze-UFOnauci moga byc ukarani za to co uczynili. Jesli jednak owi 

UFOnauci sa dyplomatami wyslanymi na placowke dyplomatyczna zwana Ziemia, wowczas ich 
obowiazkiem jest nieustanne analizowanie sytuacji i czynienie tylko tego co jest 

najkorzystniejsze dla ich interesow. Z kolei nawet slepy jest w stanie odnotowac, ze dla 
interesow UFOnautow rezydujacych na Ziemi wcale nie jest korzystne kontynuowanie obecnego 
wyniszczania ludzkosci. Wszakze nawet jesli pominie sie dlugoterminowe niekorzystne 

nastepstwa tego wyniszczania, czesc z ktorych opisywalem juz kilkakrotnie, nawet 
krotkoterminowe nastepstwa sa nie do przyjecia. Wszakze w dzisiejszych czasach nie daje sie 
juz nawet pocieszyc zyciem - a czyz nie po to przebywa sie na Ziemi. Ja osobiscie uwazam, ze 

wszystkie owe obecne formy otwartego wyniszczania ludzkosci juz obecnie zaczynaja obracac 
sie przeciwko UFOnautom. Na dluga zas mete spowoduja one dla UFOnautow nienaprawialne 
szkody. Wszakze coraz wieksza liczba ludzi przekonuje sie konklusywnie, ze wszelkie te 

niszczycielskie trzesienia ziemi, huragany, tornada, zamachy bombowe, itp., to faktycznie 
robota UFOnautow. Dalsze wiec kontynuowanie obecnych form niszczenia stwarza sytuacje 
"przegrana - przegrana" na ktorej traci zarowno ludzkosc jak i UFOnauci. Stad na przekór ze 

UFOnauci i ludzie obecnie sa wrogami, faktycznie w interesie UFOnautow lezy dokladnie to 
samo co w interesie ludzkosci - tj. mozliwie szybkie zaprzestanie owego obecnego wyniszczania 
i powrocenie do metod sprzed 2001 roku - kiedy to w dzialanich uzywa sie raczej intelektow niz 

moderczej sily i brutalnosci. Tylko bowiem metody intelektualnego dzialania otworza obopolna 
szanse aby powstala sytuacja "wygrana - wygrana" dla obu stron. Chodzi bowiem o to, ze w 

interesie obu stron lezy zmiana, zas dla UFOnautow zmiana taka nie moze nastapic tak dlugo, 
az przy obecnym systemie nie powstanie jakas dodatkowa sila (z Fizyki wiadomo nam przeciez, 
ze wylacznie silami wewnetrznymi nie daje sie zmienic kursu danego ciala, jednak przylozenie 

sily zewnetrznej zmiania ten kurs z ogromna latwoscia). 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
P.S. Dziekuje komradowi "konrado5" za podpowiedzenie owej kluczowej informacji. Pomoc ta 
okazała sie cenna. Pozwolila aby w koncu rozpracowac sklad sil okupujacych Ziemie. Ja juz ja 

wykorzystalem. Oparty na niej jest punkt #4 ze strony internetowej "evil_pl.htm" (datowanej 4 
listopada 2005 roku) - aby go przegladnac pod powyzszymi adresami nalezy podmienic nazwe 
"healing_pl.htm" na nazwe "evil_pl.htm". 
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WPIS numer #46 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/21 
Tekst rozwijany w: plague_pl.htm 
 

#46. Paradoks ptasiej grypy - UFOnauci zamierzaja wymordowac jedynych sojusznikow jakich 
maja 
 

Pomalu zaczynamy przywykac do sytuacji ze plaga ptasiej grypy zawisa nad naszymi glowami. 
Zapadamy wiec zwolna w uspienie i przestajemy sie do niej przygotowywac. Tymczasem 
wlasnie zbliza sie czas, kiedy UFOnauci moga zaatakowac ludzkosc owa plaga. Wszakze kraje 

polnocnych czesci naszej planety, wlaczajac w to Polske, wlasnie maja paskudna pogode 
sprzyjajaca epidemii grypy. Jesli wiec UFOnautom sie spieszy z uwolnieniem tej plagi, wlasnie 
nadchodzi dla nich odpowiedni czas aby to uczynili. Oczywiscie, jesli wcale sie nie spiesza, 

wowczas z jeszcze wiekszym efektem uwalnia ta plage okolo marca 2006 roku. Wszakze wtedy 
organizmy wiekszej proporcji naszej cywilizacji beda wlasnie wykonczone przeszla zima a stad i 

bardziej podatne na atak wirusa. Czy jestes wiec czytelniku gotowy na plage - jesli UFOnauci 
zdecyduja sie ja uwolnic juz obecnie? Czy przygotowales sobie chociaz czesc obrony opisanej na 
stronie internetowej "plague_pl.htm"? Jesli nie, to najwyzszy czas abys zaczal to czynic. 

Wszakze jesli rozgladniesz sie wokolo i odnotujesz co na naszej planecie sie dzieje, wowczas 
zrozumiesz ze z UFOnautami nie ma zartow. Bez zadnej litosci systematycznie wymordowuja oni 
obecnie nasza cywilizacje i tylko czekac jak przyjdzie nasza kolej pod ich kose. Badz wiec 

przygotowany. Wszakze stare angielskie przyslowie stwierdza, ze "Bog pomaga tym co 
pomagaja sobie sami" - "God helps those who help themselves". (Nalezy to interpretowac, ze 
aby uzyskac od Boga jakokolwiek pomoc, najpierw trzeba udowodnic Bogu ze na pomoc ta sie 

zasluguje, bowiem uczynilo sie wszystko co w naszej mocy aby zapobiec danemu 
nadchodzacemu nieszczesciu.) 
 

Dokladne opisy sposobow na jaki inni ludzie starannie przygotowuja sie na nadejscie owej 
morderczej plagi zawarte sa na stronie internetowej "plague_pl.htm". Zalecem odwiedzenie 
owej strony, jesli ktos ciagle tego nie uczynil. Opisane tam jest m.in., ze niezaleznie od 

"Tamiflu" istnieje cala gama innych srodkow leczniczych i metod leczenia uzywanych przeciwko 
grypie. Na wszelki wypadek warto o nich wiedziec. Strone "plague_pl.htm" ja stopniowo laduje 

na nastepujace adresy internetowe - w miare jak pokonywanie blokady UFOnautow na to mi 
pozwala (na spora czesc tych zdresow juz zdolalem zaladowac owa strone): 
http://energia.sl.pl/plague_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/plague_pl.htm 
http://jan-pajak.com/plague_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/plague_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/plague_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/plague_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/plague_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/plague_pl.htm 
http://God.20m.com/plague_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/plague_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/plague_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/plague_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/plague_pl.htm 

http://morals.t35.com/plague_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/plague_pl.htm 
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http://storm.prohosting.com/craters/plague_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/plague_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/plague_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/plague_pl.htm 
Powinienem tez dodac, ze wlasnie przygotowalem jeszcze jedna strone o nazwie 

"healing_pl.htm" ktora opisuje m.in. najrozniejsze "naturalne" metody leczenia grypy. Owa 
strone "healing_pl.htm" rowniez pomalu laduje na wszystkie powyzsze adresy. Aby ja 
uruchomic wystarczy aby w powyzszych adresach nazwe "plague_pl.htm" zastapic nazwa strony 

"healing_pl.htm" (oczywiscie pisana bez cudzyslowiow). 
 
Jeszcze raz przypominam tutaj, aby czytelnicy przylaczyli sie do realizacji metody obrony przed 

plaga ptasiej grypy, opisanej w punkcie #8(2) strony "plague_pl.htm", a także podsumowanej 
m.in. w punkcie (2) wpisu nr #42. Chodzi bowiem o to, że narazie jest to niemal jedyna metoda 
w naszej dyspozycji, jaka moze wyperswadowac UFOnautom zaniechanie uwolnienia owej plagi 

na Ziemi, a także zaniechanie kontynuowania innych niecnosci ktore obecnie UFOnauci tak 
ochoczo uprawiaja na ludzkosci. Tak nawiasem mowiac, to czy czytelnicy odnotowali ze ow wpis 

numer #42 podkreslajacy znaczenie godziny 9 dla naszej obrony przed UFOnautami, dokonany 
zostal dokladnie o godzinie 9:00 (godzina ta jest wyraznie widoczna pod owym wpisem). 
Oczywiscie, ja w Nowej Zelandii nie mam najmniejszego pojecia jaki dokladnie czas jest w 

Polsce. Zreszta bedac wlasnie bezrobotnym dokonuje swoich wpisow z "Cyber Cafe" - tam zas 
trudno uregulowac czasy dzialania. Jak wiec jeden z czytelnikow zwrocil na to moja uwage, ow 
wyraznie widoczny czas tamtego wpisu powinien byc interpretowany jako kolejny "znak" jaki 

czytelnicy tego bloga, a takze zwolennicy toptalizmu, otrzymuja od Boga. Wszakze przypadkowa 
zbieznosc tych dwoch faktow nie lezy w mozliwosciach zwyklego przypadku ani nie moze byc 
wytlumaczona teoria prawdopodobienstwa.  

 
Ze zblizajacym uwolnieniem morderczej plagi ptasiej grypy przez UFOnautow zwiazany jest 
dosyc interesujacy PARADOKS ktory wlasnie rozwija sie na naszych oczach. Paradoksem tym 

jest fakt, ze UFOnauci dzialajacy na Ziemi, w tym rowniez owi UFOnauci ktorzy podszywajac sie 
pod ludzi wypisuja owe oczerniajace mnie bzdury w komentarzach pod wpisami do tego blogu, 
faktycznie wymordowuja jedynych sojusznikow jakich maja we wszechswiecie. Chodzi bowiem o 

to, ze owi UFOnauci morduja ludzkosc na rozkaz swoich przelozonych, ktorych interesy sa 
zupelnie odwrotne do interesow owych UFOnautow. Wszakze przelozeni owych UFOnautow 

zainteresowani sa w utrzymaniu tak dlugo jak tylko sie da "status quo" jaki obecnie istnieje we 
wszechswiecie. Przelozeni owi zajmuja przeciez pozycje na gorze piramidy wyzysku, a stad NIE 
lezy w ich interesie aby cokolwiek sie zmienilo. Wlasnie aby utrzymac owo "status quo" 

przelozeni tych UFOnautow wydali rozkaz wymordowania ludzkosci. Jednak z punktu widzenia 
owych UFOnautow ktorzy nas wlasnorecznie morduja, sprawa wyglada zupelnie inaczej. 
Wszakze oni sa polozeni przy samym dole piramidy wyzysku, tj. tuz po ludzkosci. Wcale wiec w 

ich interesie NIE lezy zachowanie tego "status quo" jaki juz istnieje, a raczej zmiana sytuacji - 
tak aby wywindwac sie wyzej w owej piramidzie. Ponadto, jesli faktycznie uda im sie 
wymordowac ludzkosc, wowczas to wlasnie oni znajda sie najnizej w piramidzie wyzysku. To ich 

zaczna wiec wowczas eksploatowac ich przelozeni. Co ciekawsze, poprzez dziwny obrot losu, 
faktycznie w interesie owych UFOnautow ktorzy nas wlasnie wymordowuja lezy dokladnie to 
samo co lezy rowniez i w interesie totalizmu - tj. zmiana istniejacego "status quo". Wszakze 

kazda zmiana i przetasowanie sytuacji okaze sie dla nich tez korzystna. Bedac niemal na spodzie 
piramidy wyzysku jedyne co moze sie im zdarzyc podczas takiej zmiany i przetasowania, to ze 
wyladuja na nieco wyzszej pozycji. Na przekor wiec ze totalizm walczy z owymi UFOnautami, 

faktycznie to totalizm jest rowniez jedynym sojusznikiem jakiego maja. Jesli bowiem totalizm 
zdola jakos przetrwac obecne zmagania i stanie sie liczaca sila na Ziemi, praktycznie spowoduje 
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on wlasnie owo przetasowanie piramidy wyzysku u UFOnautow. Na tym zas jedynie skorzystaja 
ci UFOnauci ktorzy obecnie wlasnorecznie wyniszczaja totalizm. Niniejszym zwracam sie wiec z 

apelem do tych UFOnautow ktorzy marnuja swoje sily aby nawymyslac mi w komentarzach pod 
poszczegolnymi wpisami. Zamiast marnowac energie na wzajemne wymyslanie sobie, lepiej 
przedyskutujmy jak najefektywniej mozemy sobie nawzajem dopomoc. Wcale przy tym nie 

trzeba tutaj pisac otwartym tekstem tego co sie mysli. Ja doskonale bowiem zdaje sobie 
sprawe, ze kazdy UFOnauta jest dokladnie pilnowany - niemal tak samo jak ja (chociaz ja 
jestem uwazany za wroga Konfederacji, podczas gdy kazdy pilnowany UFOnauta jest jej 

skladowa - czyz nie jest to jeszcze jeden powod aby jednak Konfederacje ta nieco 
przetasowac). Ponadto doskonale tez rozumiem, ze nie moge byc bezposrednio kontaktowany, 
bowiem inni UFOnauci nieustannie mnie pilnuja. Skorzystajmy wiec z faktu, ze niniejszy blog 

jest jedynym kanalem anonimowego porozumiewania sie pomiedzy ludzmi i UFOnautami jaki 
ciagle dziala na Ziemi w obie strony bez ujawnienia kto z niego korzysta, oraz zacznijmy dialog. 
Ja obiecuje ze postaram sie zrozumiec o co chodzi nawet jesli wiadomosc bedzie 

zakamuflowana. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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WPIS numer #45 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/9 
Tekst rozwijany w: changelings_pl.htm 
 

#45. Definicja "wygranej" - czy UFOnauci wyjda na niej jak "Zablocki na mydle" 
 
W taki oto sposob UFOnauci coraz ciasniej zaciskaja petle na szyi naszej cywilizacji. Po 

powywracaniu sporej czesci USA kilkoma huraganami, oraz zburzeniu Pakistanu trzesieniem 
ziemi, ponownie wrocili do Europy i zainicjowali rozruchy we Francji. Przygotowuja tez calej 
naszej planecie epidemie ptasiej grypy. Czyli posuniecie po posunieciu UFOnauci wykanczaja 

ludzkosc i cofaja nas do epoki kamienia lupanego. 
 
Pytanie jakie sie samo nasuwa podczas obserwacji owego procesu, to czy poprzez "wygranie" 

owej konfrontacji faktycznie sytuacja UFOnautow sie poprawi, czy tez wyjda na tym jak 
przyslowiowy "Zablocki na mydle". Wszakze totaliztyczna definicja "wygranej" jest jak 

totaliztyczna definicja kazdego innego punktu w trzywymiarowej przestrzeni, gdzie osiami sa 
"moralnosc", "uczucia", oraz "sytuacja fizyczna". Mozna wszakze "wygrac" fizycznie, jednak 
rownoczesnie przegrac moralnie - co bedzie oznaczolo ze prawa moralne automatycznie 

zamienia owa fizyczna wygrana w fizyczna przegrana. Prawdopodobnie tez wygranej fizycznej 
UFOnautow bedzie towarzyszyla przegrana uczuciowa. To zas oznacza, ze bedac zwyciezcami, 
UFOnauci w przyszlosci przechodzili beda uczuciowe katusze i beda zyczyli sobie iz raczej 

"przegrali" ta konfrontacje. Ja wlasnie wierze, ze nawet jesli UFOnauci wygraja ta konfrontacje 
fizycznie, ciagle przegraja ja moralnie i uczuciowo. To praktycznie oznacza, ze na przekór faktu 
ze przykladowo fizycznie zdołaja oni odeslac ludzkosc ponownie na drzewa i do jaskin, prawa 

moralne z czasem skasuja ta ich wygrana, zas ich przegrana uczuciowa bedzie miala dla nich 
skutek podobny jak "przeprowadzka do gorszego wiezienia", albo nawet "wbicia sobie samemu 
gwozdzia do wlasnej trumny". Dlatego sugerowalbym, abysmy skorzystali z kanalu komunikacji 

jaki totalizm otworzyl pomiedzy nami i UFOnautami. Wszakze jako totalizci jestesmy jedynymi 
ludzmi na Ziemi ktorzy oficjalnie uznaja istnienie UFOnautow i podejmuja z nimi rownorzedna 
dyskusje m.in. na lamach niniejszego bloga. (Chociaz dotychczas owa dyskusja ograniczala sie 

glownie do wzajemnego obrzucania sie miesem, nic jednak nie stoi na przeszkodzie abysmy 
nadali jej nieco odmienny charakter.) Z pomoca zas tego kanalu warto jest przedyskutowac z 

UFOnautami ich definicje "wygranej". Wszakze z ludzkiego punktu widzenia odnotowujemy 
znacznie wiecej niz oni sami sa w stanie zobaczyc. Byc moze bedziemy w stanie uswiadomic 
UFOnautom kilka faktow jakie oni dotychczas przeoczyli. 

 
Powodem dla jakiego warto przedyskutowac definicje "wygranej", jest ze definicja ta nie dla 
kazdego i nie w kazdej sytuacji oznacza "zabezpieczenie sobie lepszej przyszlosci". Czasami 

"wygrana" wrecz oznacza wpadniecie z "deszczu pod rynne". Jako przyklad przygladnimy sie 
losowi Rosjan - wszakze wygrali oni trzy historycznie najwazniejsze zdarzenia ostatnich 100 lat, 
mianowicie najpierw rewolucje na zakonczenie pierwszej wojny swiatowej, potem druga wojne 

swiatowa, a w koncu upadek komunizmu. Czy jednak los Rosjan w wyniku tych trzech 
spektakularnych wygranych jest lepszy niz np. los Niemcow o ktorych daje sie powiedziec ze 
wszystkie te trzy historyczne zdarzenia fizycznie przegrali? Dlatego z osiagnieciem fizycznej 

wygranej trzeba byc bardzo ostroznym. Przykladowo, jesli gra sie w tenisa ze swoim 
przelozonym, czasami lepiej z nim fizycznie wcale nie wygrac w sensie werdyktu sedziego 
owego meczu, jednak po meczu otrzymac awans i podwyzke w pracy. Podobnie jest jesli 

mezczyzna gra w tenisa z piekna kobieta. Czasami lepiej jesli werdykt sedziego brzmi ze 
mezczyzna przegral. Wszakze ma potem wieksza szanse aby przedyskutowac ten werdykt 
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prywatnie na romantycznej randce. 
 

Zyskiem z przedyskutowania tutaj definicji "wygranej" bedzie, ze dyskusja ta przypomni 
UFOnautom o co w tym wszystkim naprawde chodzi. Wszakze w obecnej konfrontacji pomiedzy 
UFOnautami a totalizmem nie trzeba byc geniuszem aby przewidziec, że fizycznie konfrontacje 

ta wygraja UFOnauci, jednak moralnie wygra totalizm. To zas spowoduje, ze z uplywem czasu 
prawa moralne automatycznie zamienia owa wygrana fizyczna UFOnautow w ich fizyczna 
przegrana (co wyjasniono dokladniej na stronie internetowej "morals_pl.htm"). Jedynym wiec 

znakiem zapytania jest sprawa wygranej i przegranej uczuciowej. Wszystko tez wskazuje na to, 
ze uczuciowo UFOnauci równiez przegraja ta konfrontacje. To zas oznacza, ze po zakonczeniu 
owej konfrontacji UFOnauci beda sie czuli niewypowiedzianie gorzej niz obecnie. Wszakze ci 

UFOnauci co z nami obecnie walcza, sa tylko drugim od ziemi poziomem w kosmicznej 
piramidzie wyzysku. Jesli zas ci co sa pod nimi, czyli my - ludzkosc, nagle znikna, wowczas oni 
sami nagle znajda sie na samym spodzie piramidy. To zas nie zapowiada iz bedzie im wtedy 

lepiej niz obecnie. Jednak ciagle jest czas aby UFOnauci wykorzystali ta konfrontacje z 
totalizmem dla poprawy wlasnej sytuacji uczuciowej po jej zakonczeniu. Tyle ze w takim 

przypadku celem ich dzialnia nie moze juz pozostawac wyniszczenie ludzkosci. Musza oni 
bowiem znalezc takie rozwiazanie dla obecnej sytuacji z totalizmem, w ktorym ich pozycja 
uczuciowa, czyli ich polozenie w piramidzie wyzysku, ulegnie poprawie. Jesli zas nas jedynie 

zniszcza, wtedy ich pozycja wcale nie ruszy pod gore. W ich interesie lezy wiec aby obecna 
konfrontacje z nami wykorzystac dla przeszuflowania piramidy wyzysku jakiej sa czescia. Jednak 
aby to uczynic, musza nam dac nabrac nieco sily abysmy stali sie jeszcze jednym atutem na ich 

szachownicy. W naszym zas interesie lezy aby im w tym dopomoc. Wszakze jesli oni zdecyduja 
sie raczej nastawic na poprawe swojej sytuacji niz na wykonczenie ludzkosci, wowczas my na 
tym tez skorzystamy. Warto wiec aby o tym sobie tutaj podyskutowac. Nawet jesli dla 

utrzymania pozorow uczynimy to pol zartem, pol serio. 
 
Sprawie kolejnej metody naszej obrony przed UFOnautami poprzez podjecie z UFOnautami 

dyskusji na  temat definicji "wygranej" i "przegranej", poswiecona jast kolejna nowa strona 
internetowa totalizmu nazywana "changelings_pl.htm". (Zauwaz ze angielskie slowo 
"changelings" znaczy to samo co polskie slowo "podmiency". Kiedys uzywane ono bylo do 

opisania szatanskich istot nadprzyrodzonych, ktore upodobnily sie do wybranych ludzi i 
nastepnie podmienily sie za owych ludzi aby latwiej szerzyc zlo na Ziemi. Dzisiaj zas uzywa sie 

je do opisania UFOnautow ktorzy podmienieni zostali pod slawnych lub wplywowych ludzi.) 
Wersje tej strony datowane w, lub po, dniu 9 listopada 2005 roku opisuja jak podmiency-
UFOnauci dzialajacy na Ziemi jako przywodcy i politycy wielu krajow, kroczek po kroczku 

wprowadzaja na Ziemie nowoczesna wersje sredniowiecznej inkwizycji. Tyle ze tym razem 
zamiast wprowadzac owe prawa inkwizycyjne za pomoca "histerii czarownikow", owi UFOnauci 
uzywaja wywolana przez siebie "histerie terrorystow" - jak to wyjasnilem w nastepnym blogu 

#44. (Owymi "terrorystami" obecnie sa jednak rowniez UFOnauci, tak jak UFOnauci byli owymi 
"czarownikami" z okresu sredniowiecza.) Strone "changelings_pl.htm" docelowo bede staral sie 
zaladowac na caly szereg adresow z podanej ponizej listy - jesli tylko UFOnauci ponownie mi 

jakos tego ladowania nie zasabotazuja. (W ostatnich czasach kumotrzy UFOnauci ogromnie 
szczelnie blokuja dla mnie wszystkie serwery ze stronami totalizmu. Stad coraz trudniej 
przychodzi mi aktualizowanie stron na owych serwerach.) Prosze wiec jej szukac pod tymi 

adresami z poniższego wykazu, na ktore zdolam ja zaladowac na przekor blokady UFOnautow. 
Jej ladowania dokonywal bede w podanej ponizej kolejnosci, pomijajac jednak strony ktore 
okaza sie zablokowane przez UFOnautow. Oto wykazy adresow pod ktorymi strony tej mozna 

poszukiwac: 
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http://energia.sl.pl/changelings_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/changelings_pl.htm 

http://jan-pajak.com/changelings_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/changelings_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/changelings_pl.htm 

http://antichrist.bz.tc/changelings_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/changelings_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/changelings_pl.htm 

http://God.20m.com/changelings_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/changelings_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/changelings_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/changelings_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/changelings_pl.htm 
http://morals.t35.com/changelings_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/changelings_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/changelings_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/changelings_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/changelings_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/changelings_pl.htm 

 
Jeszcze raz przypomimam i goraco zachecam, aby przylaczac sie do realizacji bazujacej na 
karmie i zbiorowej mocy naszych umyslow metody obrony przed szatanskimi dzialaniami 

UFOnautow. Metoda ta opisana jest takze na w/w stronie "changelings_pl.htm". (Ponadto 
opisana ona byla trzy wpisy ponizej (patrz wpis nr #42), w punkcie (2).) Wszakze przylaczenie 
sie do wdrazania owej metody obrony nic nikogo nie kosztuje, a moze nam wszystkim ogromnie 

pomoc. Warto wiec je zrealizowac chocby tylko "na wszelki wypadek" lub "na probe" - nawet 
jesli ktos nie wierzy w jego skutecznosc. Aby ja zrealizowac wystarczy abysmy o dowolnej 
godzinie 9 - kiedy przypomnimy sobie o owej obronie, przymkneli na chwilke oczy i wyobrazili 

sobie w jakis symboliczny sposob ze odbijamy z powrotem do UFOnautow zlo ktore UFOnauci ci 
kieruja do nas i do naszej planety. W ten sposob nasz niewielki wysilek, w przeciw-swiecie 
przylaczy sie do nieustannie narastajacego tam krzyku od coraz wiekszej liczby innych ludzi. W 

efekcie koncowym, krzyk tego rosnacego tlumu ludzi przeprogramuje przeciw-swiat na 
natychmiastowy zwrot karmy do UFOnautow. Kiedy zas karma zacznie sie UFOnautom 

natychmiast odbijac, jest duza szansa ze pomalu wyperswaduje im to zaprzestanie co bardziej 
szatanskich dzialan na Ziemi. 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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WPIS numer #44 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/4 
Tekst rozwijany w: hurricane_pl.htm 
 

#44. Zamiast palenia na stosie UFOnauci uzywaja teraz anty-terroryzmu dla zniewalania 
ludzkosci 
 

W monografii [1/4] dostepnej ze wszystkich stron totalizmu nieustannie podkreslam, ze 
UFOnauci bez przerwy uzywaja tych samych starych metod dzialania, tyle ze je jedynie nieco 
adoptuja do nowej sytuacji. W ostatnich czasach mozemy wlasnie zaobserwowac wokolo siebie 

jak UFOnauci zaadoptowali jeszcze jedna sredniowieczna metode "palenia na stosie" do 
dzisiejszej sytuacji na Ziemi. Metoda ta uzyta jest do identycznego jak w sredniowieczu 
eskalowania opresji wobec ludzkosci pod pokrywka ze walczy sie z terroryzmem. 

 
Aby zrozumiec jak dokladnie owa metoda dziala, najpierw przypomnijmy sobie jak UFOnauci 

uzywali jej w sredniowieczu. Ano rozbudzili oni wowczas wsrod ludzi histerie anty-czarownicza. 
Oczywiscie wzbudzenie owej histerii bylo dla nich latwe. Wszakze wielu UFOnautow-
podmiencow podszywa sie pod ludzi i dziala otwarcie w spoleczenstwie. Owi UFOnauci-

podmiency pokazali wiec ludziom co czarownicy (czyli UFOnauci) moga czynic i jak szatanscy 
wobec ludzi moga byc w swoich dzialaniach. Potem inni UFOnauci-podmiency zasugerowali, aby 
owych czarownikow i czarownice palic na stosie. W koncu powolana zostala Inkwizycja, ktora 

nie czynila niczego innego, a jedynie palila ludzi na stosie. Oczywiscie jesli Inkwizycja ta 
przypadkowo zlapala prawdziwa czarownice lub czarownika (czyli UFOnautke lub UFOnaute) 
wowczas czarownicy ci w ostaniej chwili ulatniali sie cichcem z zapalonego stosu, podobnie jak 

to czyni nasz doskonaly magik, David Copperfield. W rezultacie, na stosach umierali wylacznie 
ludzie. Na Ziemi zapanowal straszliwy terror. A o to UFOnautom wlasnie chodzilo. Wstrzymali 
oni w ten sposob rozwoj ludzkosci na wiele wiekow. 

 
Jak wiec UFOnauci ta sama metode realizuja dzisiaj. Ano dla odmiany robudzili oni histerie 
terroryzmu. Oczywiscie wzbudznie owej histerii takze jest latwe. Wystarczy ze wielu owych 

UFOnautow-podmiencow dzialajacych w naszym spoleczenstwie tym razem udaje terrorystow i 
wysadza w powietrze wszystko co im sie nawinie. Z kolei inni UFOnauci-podmiency dzialajacy w 

rzadach wielu krajow rozpoczeli juz wprowadzanie drakonskich praw Inkwizycji do ludzkiego 
ustawodawstwa. Teraz wiec rzady wielu krajow moga aresztowac zupelnie bez powodu ani 
dowodu dowolna osobe ktora ktos oskarzy o terroryzm. (Podobnie jak w sredniowieczu mozna 

bylo aresztowac kazdego oskarzonego o czary.) Oczywiscie, poszkodowani sa jedynie ludzie. 
Wszakze owi UFOnauci-podmiency ktorzy obecnie udaja terrorystow i wysadzaja wszystko 
wokol siebie pozostaja nieuchwytni. W rezultacie coraz wiekszy "legalny" terror zaczyna sie na 

Ziemi. Wkrotce bedzie tu tak samo jak bylo w sredniowieczu. W ten sposob ponownie UFOnauci 
osiagna to co zechca - czyli jeszcze wieksze zniewolenie ludzkosci i wstrzymanie naszego 
rozwoju.  

 
Zmieniajac teraz temat, to wlasnie zaladowalem na serwery kolejna nowa strone internetowa 
nazywana "hurricane_pl.htm". Jej wersje datowane w, lub po, dniu 2 listopada 2005 roku 

opisuja mechanizm technicznego indukowania huraganow przez UFOnautow. Strone ta 
docelowo bede staral sie zaladowac na caly szereg adresow z podanej ponizej listy - jesli tylko 
UFOnauci ponownie mi jakos tego ladowania nie zasabotazuja. (W ostatnich czasach kumotrzy 

UFOnauci tak szczelnie blokuja dla mnie wszystkie serwery ze stronami totalizmu, ze niemal 
niemozliwe staje sie aktualizowanie stron na owych serwerach.) Prosze wiec jej szukac pod tymi 
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adresami z poniższego wykazu, na ktore zdolam ja zaladowac na przekor blokady UFOnautow 
(jej ladowania dokonywal bede w podanej ponizej kolejnosci, pomijajac jednak strony ktore 

okaza sie zablokowane przez UFOnautow). Oto wykazy adresow pod ktorymi strony tej mozna 
poszukiwac: 
 

http://energia.sl.pl/hurricane_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/hurricane_pl.htm 
http://jan-pajak.com/hurricane_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/hurricane_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/hurricane_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/hurricane_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/hurricane_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/hurricane_pl.htm 
http://God.20m.com/hurricane_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/hurricane_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/hurricane_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/hurricane_pl.htm 
http://morals.t35.com/hurricane_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/hurricane_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/hurricane_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/hurricane_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/hurricane_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/hurricane_pl.htm 
 
Ponownie tez przypomimam i goraco zachecam aby przylaczac sie do realizacji bazujacej na 

karmie i zbiorowej mocy naszych umyslow metody obrony przed plaga ptasiej grypy. Metoda ta 
opisana jest dwa wpisy ponizej (patrz wpis nr #42), w punkcie (2). Wszakze przylaczenie sie do 
wdrazania owej metody obrony nic nikogo nie kosztuje, a moze nam wszystkim ogromnie 

pomoc. Warto wiec je zrealizowac chocby tylko "na wszelki wypadek" lub "na probe" - nawet 
jesli ktos nie wierzy w jego skutecznosc. Wystarczy przeciez abysmy o dowolnej godzinie 9 - 
kiedy przypomnimy sobie o owej obronie, przymkneli na chwilke oczy i wyobrazili sobie w jakis 

symboliczny sposob ze odbijamy z powrotem do UFOnautow zlo ktore UFOnauci ci kieruja do 
nas i do naszej planety. W ten sposob nasz niewielki wysilek, w przeciw-swiecie przylaczy sie do 

nieustannie narastajacego tam krzyku od coraz wiekszej liczby innych ludzi. W efekcie 
koncowym, krzyk tego rosnacego tlumu ludzi przeprogramuje przeciw-swiat na natychmiastowy 
zwrot karmy do UFOnautow. Kiedy zas karma zacznie sie UFOnautom natychmiast odbijac, jest 

duza szansa ze wyperswaduje im to zaprzestanie dzialan w rodzaju szerzenia na Ziemi plagi 
ptasiej grypy (wszakze grypa ta takze moze sie do nich odbic). 
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #43 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/11/2 
Tekst rozwijany w: plague_pl.htm 
 

#43. Sposoby leczenia grypy 
 
Wszystkich zagladajacych do niniejszego bloga mam przyjemnosc poinformowac, ze wlasnie 

przygotowalem i wystawilem na niektore serwery nowa strone interentowa o fizycznej nazwie 
"plague_pl.htm". (Odnotuj ze slowo "plague" w jezyku angielskim oznacza to samo co polskie 
slowa "plaga", "zaraza", "pomor".) Strone ta definitywnie warto odwiedzic, poniewaz zawiera 

ona m.in. zestawienie i opis najrozniejszych sposobow leczenia grypy, na jakie dotychczas 
natknalem sie w swoim wedrownym zyciu. Na stronie owej opisane sa nie tylko lekarstwa 
uzywane przez dzisiejsza medycyne ortodoksyjna (tj. te ktore zapewne zalecilby nam nasz 

lekarz), ale takze remedy na grype oferowane przez tzw. "medycyne alternatywna" oraz przez 
folklor ludowy. Przykladowo, ze srodkow oferowanych przez "medycyne alternatywna" opisane 

jest tam srebro koloidalne, ziolowe "immune boosters", nalewka z bursztynu, oraz akupunktura. 
Natomiast ze srodkow uzywanych przez foklor ludowy opisane sa tam np. nacieranie jajkiem, 
oklady z maki krochmalowej, kompot z cebuli, a takze sauna. 

 
Jako probke owych opisow, w niniejszym blogu streszcze jedna z opisywanych tam metod 
leczenia grypy i innych chorob. (Po reszte opisow odsylam do owej strony.) Jest to metoda 

uzywana przez starodawny folklor Chinski. Nazywana jest ona "nacieranie jajkiem" (po 
angielsku: "rubbing eggs"). W sensie swojej zasady dzialania jest ona beziglowym 
odpowiednikiem dla akupunktury. Na dodatek moze byc zrealizowana praktycznie przez 

kazdego, nawet przez samego chorego (jesli ktos inny przygotuje choremu jajko). Nie trzeba w 
niej bowiem wiedziec gdzie sa polozone wymagane punkty akupunkturowe, nie trzeba tez ani 
uzywac igiel ani wiedziec jak je wbijac. Krótko ja streszczajac, to polega ona na tym ze gotuje 

sie kurze jajko na twardo, szybko obiera je ze skorupki aby nie ostyglo (im jajko to jest goretsze 
tym lepiej), usuwa sie z niego zoltko, zas w miejsce owego usunietego zoltka wstawia sie 
miedziana lub srebrna monete. Nastepnie jajko to zawija sie w jakas cienka tkanine aby sie nie 

rozpadlo podczas nacierania, np. w hustke do nosa lub w kawalek gazy, oraz naciera sie nim 
chorego po powierzchni calych piersi az jajko to ostygnie. Nacieranie dokonuje sie dwa razy 

dziennie - rano i wieczorem. Fascynujacym szczególem tej metody leczenia jest, ze jesli 
szkodliwa energia choroby przejeta zostaje przez jajko, wtedy w bialku jajka podczas zabiegu 
formowany jest delikatny puch jakby z ptaka. Jesli choroba ta jest bardzo mordercza wtedy 

puch ten przyjmuje czarny kolor (przy niegroznych chorobach i goraczkach puch ten jest bialy). 
In wiecej czarnego puchu znajdzie sie w jajku po zabiegu, tym bardziej grozna i niebezpieczna 
dla zycia jest dana choroba i dane stadium jej rozwoju. 

 
Strone internetowa "plague_pl.htm", ktorej wersje datowane w, lub po, dniu 2 listopada 2005 
roku w punkcie #5 opisuja metody leczenia ptasiej grypy, bede staral sie docelowo zaladowac 

na caly szereg adresow z podanej ponizej listy. Niestety, jak zwykle nasi kumotrzy UFOnauci 
blokuja dla mnie swobodne jej zaladowywanie na wszystkie te adresy. Prosze wiec jej szukac 
pod tymi adresami z poniższego wykazu, na ktore zdolam ja zaladowac na przekor blokady 

UFOnautow (jej ladowania dokonywal bede w podanej ponizej kolejnosci, pomijajac jednak 
strony ktore okaza sie zablokowane przez UFOnautow). Czy dany adres zawiera juz m.in. wykaz 
srodkow koniecznych nam do przetrwania przez zaraze ptasia grype latwo to poznac. Wykaz ten 

znajduje sie bowiem w punkcie #8 na tych wersjach owej strony ktorych data aktualizowania 
jest podana jako 2 listopada 2005 roku, albo nawet pozniej. Oto wykazy adresow pod ktorymi 
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strony tej mozna poszukiwac: 
 

http://energia.sl.pl/plague_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/plague_pl.htm 
http://jan-pajak.com/plague_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/plague_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/plague_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/plague_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/plague_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/plague_pl.htm 
http://God.20m.com/plague_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/plague_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/plague_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/plague_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/plague_pl.htm 
http://morals.t35.com/plague_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/plague_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/plague_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/plague_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/plague_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/plague_pl.htm 
 

Na zakonczenie tego wpisu chcialbym przypomniec i zachecic czytelnikow aby przylaczyli sie do 
realizacji metody obrony przed plaga ptasiej grypy opisanej m.in. w punkcie (2) poprzedniego 
wpisu nr #42. Wszakze przylaczenie sie do owej obrony nic nie kosztuje, a moze nam 

wszystkim ogromnie pomoc. Warto wiec je zrealizowac chocby tylko "na wszelki wypadek" lub 
"na probe" - nawet jesli ktos nie wierzy w jego skutecznosc. Wystarczy przeciez abysmy o 
dowolnej godzinie 9 - kiedy przypomnimy sobie o owej obronie, przymkneli na chwilke oczy i 

wyobrazili sobie w jakis symboliczny sposob ze odbijamy z powrotem do UFOnautow zlo ktore 
UFOnauci ci kieruja do nas i do naszej planety. W ten sposob nasz niewielki wysilek, w przeciw-
swiecie przylaczy sie do nieustannie narastajacego tam krzyku od coraz wiekszej liczby innych 

ludzi. W efekcie koncowym, krzyk tego rosnacego tlumu ludzi przeprogramuje przeciw-swiat na 
natychmiastowy zwrot karmy do UFOnautow. Kiedy zas karma zacznie sie UFOnautom 

natychmiast odbijac, jest duza szansa ze wyperswaduje im to zaprzestanie dzialan w rodzaju 
szerzenia na Ziemi plagi ptasiej grypy (wszakze grypa ta takze moze sie do nich odbic). 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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WPIS numer #42 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/10/26 
Tekst rozwijany w: predators_pl.htm 
 

#42. Nie sama "tamiflu" czlowiek (prze)zyje - czyli przedyskutujmy problem przetrwania "ptasiej 
grypy" 
 

Caly swiat wyglada jakby oszalal na temat "Tamiflu". Rzad Nowej Zelandii zgromadzil niewielkie 
zapasy tego lekarstwa. Jednak trzyma je jako rzadowa rezerwe. Ludzie uzywaja wiec wszelkich 
swoich wplywow aby w jakis sposob zdobyc juz teraz chocby jedno opakowanie tego lekarstwa. 

(A jedno opakowanie zawiera jedynie 10 tabletek, 75 mg kazda. Wystarcza wiec tylko jednej 
osobie na 10 dni walki z grypa.) Zreszta nawet "po znajmosci" kolejka dla czekajacych w chwili 
obecnej wydluzyla sie tam juz do konca listopada. Dostawy tego lekarstwa nie nadazaja juz 

bowiem za zapotrzebowaniem. Czy wiec sie z tego powodu martwie? Definitywnie nie z powodu 
braku "tamiflu". Sporzadzilem bowiem swoj wlasny plan przetrwania ptasiej grypy, w ktorym 

wcale nie uzalezniam swego przetrwania od zdobycia "tamiflu". Jak wiec planuje przetrwac ta 
mordercza plage? Ano opisalem to dokladnie na stronie internetowej "predators_pl.htm", której 
adresy przytoczone sa w dalszych czesciach tego bloga. Kazdy wiec moze poznac moj plan i 

rowniez z niego skorzystac. (Jesli nie z calego, to chociaz z tych jego fragmentow ktore mu 
odpowiadaja.) W tym miejscu jedynie nadmienie, ze jednym z jego kluczowych punktow jest 
sprawdzone juz w praktyce dzialanie herbaty z polskiego "kwiatu lipowego" uzywanego jako 

chwilowy "immune booster". 
 
Aby dostarczyc czytelnikom wstepnej informacji jaki jest ten moj plan przetrwania zarazy, 

streszcze tutaj ten plan w skrocie. Generalnie opiera sie on na trzypunktowych zasadach obrony 
przed tym morderczym atakiem UFOnautow na ludzkosc, mianowicie na: (1) zapobieganiu 
wybuchu epidemii, (2) walce obronnej z UFOnautami starajacymi sie nam podrzucic ta 

epidemie, oraz (3) sposobie przetrwania przez sama epidemie. Oto streszczenie kazdego z tych 
trzech punktow. 
 

(1) Probe zapobiegniecia wybuchu epidemii ptasiej grypy wdrazam sprawdzona juz w dzialaniu 
metoda opisana na stronach totalizmu o fizycznej nazwie "day26_pl.htm". Metoda ta uzywa 

karme zbiorowa jako czynnik zniechecajacy UFOnautow do uwolnienia na Ziemi wirusa ptasiej 
grypy. Jej esencja sprowadza sie do powiadomienia tak duzej liczby ludzi jak tylko sie da, ze to 
wlasnie UFOnauci przygotowuja ludzkosci owa neo-sredniowieczna plage. W tym celu, gdzie 

tylko sie da: opisuje, demaskuje i podkreslam material dowodowy jaki dokumentuje 
bezposredni udzial UFOnautow w tej kolejnej zbrodni zaplanowanej przez nich na ludzkosci. 
Zapraszam tez kazdego czytelnika aby wspieral mnie w tych wysilkach. Jesli bowiem zdolamy 

powiadomic wystarczajaca liczbe ludzi ze to UFOnauci usiluja rozpetac ta mordercza zaraze na 
Ziemi, wowczas ludzie ci wspolnym wysilkiem swoich umyslow przekaza UFOnautom tak duza 
doze karmy zbiorowej za owa zaraze, ze UFOnautom przestanie sie oplacac wypuszczenie tej 

zarazy na Ziemi. 
 
(2) W naszej walce obronnej z UFOnautami starajacymi sie nam podrzucic morderczego wirusa 

stawiam na uzycie zbiorowej sily naszych umyslow. Nasze umysly jako zbiorowosc maja bowiem 
ogromna zdolnosc do przeprogramowania przeciw-swiata. To zas pozwala na zmiane przebiegu 
zdarzen ktore dopiero maja nastapic. Wlasnie temu celowi we wszystkich religiach sluzy 

zbiorowa modlitwa. Oczywiscie, takie przeprogramowanie przeciw-swiata daje sie takze uzyskac 
na zupelnie swiecki sposob. Wystarczy tylko aby wymagana liczba naszych umyslow 
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symbolicznie zsynchronizowala swoje dzialanie i zgodnie przeprogramowywala przeciw-swiat na 
osiagniecie okreslonego celu. Dlatego metoda tej walki obronnej praktycznie sprowadza sie do 

tego, ze o godzinie 9 kazdego dnia, wszyscy bioracy udzial w tej walce obronnej skupia sie na 
krotka chwile i w swojej wyobrazni nakresla obraz symbolizujacy "odbijania" z powrotem do 
UFOnautow zla ktore UFOnauci nam usiluja wyrzadzic. Takie zas zgodne dzialanie spowoduje, 

ze jesli wystarczajaca liczba ludzi wezmie udzial w owej obronie, wowczas wyzwolenie u 
UFOnautow karmy zbiorowej ktora owi UFOnauci sciagaja od nas na siebie poprzez uwolnienie 
owego wirusa, zostanie dokonane niemal natychmiast (zamiast, jak normalnie, po okolo 5 do 10 

latach). W ten sposob moze sie nawet zdarzyc, ze UFOnauci zostana zainfektowani mordercza 
mutacja tego samego wirusa ktory oni beda rozpylali na Ziemi aby nas usmiercic. Zapraszam 
wiec wszystkich czytelnikow aby wsparli mnie rowniez i w tym wysilku obronnym (i wielko-

skalowym eksperymencie). Za pomoca zbiorowej sily naszych umyslow owa metoda obrony 
moze nam pozwolic na osiagniecie tego, co nawet najpotezniejsza bron nie bylaby w stanie 
osiagnac (np. zdziesiatkowac populacje okupujacych nas UFOnautow). Ponadto metoda ta 

bedzie przyspieszala wyzwalanie karmy za kazdy rodzaj zla jakie UFOnauci nam obecnie 
wyzwalaja, nie zas tylko za nadchodzaca plage. Oberwie sie im rowniez za trzesienia ziemi, 

huragany, tornada, tsunami, itp. 
 
(3) Zasada przetrwania przez sama epidemie ptasiej grypy jaka ja zamierzam stosowac opiera 

sie na uzyciu srodkow ktore podnosza odpornosc naszego systemu immunologicznego na atak 
wirusow (po angielsku srodki te zwykle nazywane sa "immune boosters", zas efekt ich dzialania 
nazywany jest "immune boost"). Istnieje caly szereg takich srodkow. Na wskazywanej tutaj 

stronie internetowej "predators_pl.htm" wyszczegolnilem te z nich, ktore ja sam potwierdzilem 
eksperymentalnie jako szczegolnie skuteczne dla chorob typu grypa. A mam w tym dosyc spora 
praktyke. Wszakze, jak czytelnicy latwo moga to sprawdzic z uwag dokonywanych przez 

UFOnautow pod wspisami do niniejszego bloga, ja sam jestem celem nieustannych i zajadlych 
atakow UFOnautow. Jedna zas z licznych form owych atakow, to ze podczas niemal kazdego 
urpowadzenia do UFO (a uprowadzany jestem bardzo czesto) UFOnauci zarazaja mnie jakims 

kolejnym paskudnym chorobskiem. Sporo z tych chorob jest wlasnie grypo-podobne. Aby wiec 
zwalczac owe niekonczace sie chorobska ktore UFOnauci bez przerwy mi podrzucaja, musialem 
stac sie rodzajem empirycznego szermierza udoskonalajacego sie w obronie wlasnie owymi 

"immune boosters". I tak eksperymentalnie ustalilem, ze istnieja dwie odmienne zasady 
dzialania na jakich owe "immune boosters" pracuja, a stad takze dwa odmienne rodzaje owych 

"immune boosters". Pierwsza z tych zasad mozna nazywac "trwała". Owa "trawala" zasade 
dzialania daje sie wyjasnic podobienstwem naszego systemu immunologicznego do ogromnej 
armii miniaturowych istot ktora utrzymujemy w naszym organizmie aby zwalczala infekcje. W 

normalnym jednak przypadku my nie jestesmy swiadomi istnienia owej armii, nie bardzo wiec 
dbamy aby miala ona bron i amunicje wymagana do walki z wirusami. Chociaz wiec kazdy z nas 
posiada w sobie owa armie, u wiekszosci z nas, kazdy z zolnierzykow owej armii jest jakos 

niedozbrojony. Jedni nie maja karabinow, inni nie maja amunicji potrzebnej do walki, itp. 
Trwale podnoszenie naszej zdolnosci immunologicznej polega wiec na wyposazeniu tej naszej 
wewnetrznej armii we wszystko co ona potrzebuje do walki z wirusami. A potrzebuje ona wielu 

mikroskladnikow ktorych zwykle brakuje w tym co codziennie zjadamy. Dlatego aby ja wlasciwie 
wyposazac, ja zaczynam kazdy dzien od wypicia szklanki swiezego soku owocowego na pusty 
zoladek. Ponadto po kazdym posilku zjadam jedno jablko aby armie ta wyposarzyc we wszystko 

co potrzebuje. Kiedy zas UFOnauci zesla nam zaraze ptasiej grypy, wowczas zaczne dodatkowo 
zjadac codziennie po jednej surowej cebuli i po jednym zabku czosnku - na przekor ze nie 
bardzo przepadam za ich smakiem. Druga zasada na jakiej pracuja "immune boosters" moze 

byc nazwana "chwilowa". Polega ona na jakby chwilowym "rozdraznieniu" owej armii 
miniaturowych zolnierzykow ktora posiadamy w naszych organizmach. "Rozdraznienie" owe 
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uzyskuje sie poprzez zjedzenie jakiegos "ostrego" medykamentu pobudzajacego nasz system 
immunologiczny do nadgorliwego dzialania. Wynikiem tego zjedzenia jest, ze nasze miniaturowe 

zolnierzyki rozbiegaja sie po organizmie i atakuja kazdego nieznanego im wirusa lub bakterie na 
jakie tylko sie natkna. Jedzenie wiec owych "chwilowych" immune boosters mozna by porownac 
do potrzasania drzewem na ktorym wisi gniazdo os. Potrzasanie to wprowadza osy we 

wscieklosc, tak ze atakuja one wszystko co im sie nawinie. Dlatego owe "chwilowe" immune 
boosters podnosza na krotki okres czasu odpornosc naszego systemu znacznie ponad jej 
normalny (czyli "trwaly") stan. Z kolei po takim chwilowym podniesieniu tej odpornosci, nasz 

organizm staje sie zdolny do zwalczenia infekcji ktore normalnie by nas wykonczyly. Niestety 
problem z owymi "chwilowymi immune boosters" jest, ze nasz organizm szybko przyzwyczaja 
sie do ich istnienia. Po jakichs wiec 10 dniach ich uzywania, owi miniaturowi zolnierzyki z 

naszego organizmu przestaja sie juz podniecac kiedy zazyjemy dane lekarstwo i wracaja do 
normalnego dla nich sposobu bronienia nas przed nowymi wirusami. Dlatego nawet jesli ciagle 
zazywamy dane lekarstwo, po okolo 10 dniach nasza odpornosc immunologiczna stopniowo 

powraca ze sztucznie podwyzszonego "poziomu chwilowego" do znacznie nizszego "poziomu 
trwalego". (Dlatego jest tak wazne aby nasz "trwaly" poziom odpornosci byl rowniez wysoki.) 

Stad owe "chwilowe" immune boosters trzeba przestac zazywac po nie dluzej niz okolo 2 
tygodniach, bo i tak przestaja one byc efektywne nawet jesli kontynuujemy ich zazywanie. 
(Zapewne nie bez powodu "tamiflu" posiada jedynie 10 tabletek w jednym opakowaniu. 

Prawdopodobnie producentom chodzi o to, aby po 10 dniach przerwac jej zazywanie i dac 
naszemu organizmowi odpoczac.) Dopiero po daniu sobie okolo 2 tygodni odpoczynku mozna je 
zaczac zazywac ponownie z sukcesem. Praktycznie wiec owe chwilowe "immune boosters" 

nalezy uzywac tylko w momencie bezposredniego zagrozenia, np. kiedy ktos przy nas 
zachorowal i podsyla nam zarazki ptasiej grypy, lub kiedy my sami odczujemy pierwsze objawy 
infekcji. (Np. "tamiflu" ma sie zaczac zazywac dopiero kiedy zidentyfikuje sie u siebie objawy 

grypy.) Owe chwilowe "immune boosters" sa bowiem zdolne do odwrocenia objawow i do 
zaduszenia choroby - ale tylko jesli zazyjemy je natychmiast po pojawieniu sie pierwszych 
symptomow. Do takich "chwilowych" immune boosters ktore ja potwierdzilem jako szczegolnie 

efektywne dla chrob typu grypa, katar i kaszel i dlatego ktore zawsze uzywam w przypadku 
zagrozenia tymi wlasnie chorobami, naleza: (1) tabletki z amerykanskiego ziola zwanego 
"Echinacea" (oba rodzaje - do ssania na gardlo o zawartosci okolo 100 mg Echinacea, oraz do 

polykania - o zawartosci okolo 1000 mg), oraz (2) herbata z polskiego "kwiatu lipy". Osobiscie 
wierze, owa poszukiwana "tamiflu" rowniez nalezy do "chwilowych" immune boosters, 

aczkolwiek nie mam jak tego sprawdzic. Oczywiscie, aby dokladnie sie przygotowac na 
nadejscie plagi, trzeba zgromadzic nieco wiecej srodkow, niz jedynie "jablka" (albo cebule i 
czosnek), "Echinacea", oraz "kwiat lipy". Wiecej danych na ten temat zawarlem na owej stronie 

"predators_pl.htm" ktorej istnienie raportuje niniejszym wpisem i do ktorej przegladniecia 
goraco zachecam. 
 

Jako swoista ciekawostke dodam tez tutaj, ze podstawowym surowcem z ktorego produkuje sie 
owa "tamiflu" jest kwas po angielsku nazywany "shikimic acid". Z kolei ow kwas w stanie 
naturalnym zawarty jest w nasionach chinskiej przyprawy do zup i wodek, ktora po polsku 

nazywa sie "anyz" - stad sie bierze wodka "anyzowka". Angielska nazwa tej przyprawy to "star 
anise". Przyprawa ta ma kształt straczkow podobnych do miniaturowych gwiazdek radzieckich.  
Zawarte w nich chemikalia musza byc bardzo silne bowiem jedna 75 mg tabletka "tamiflu" jest 

wagowym odpowiednikiem w przybliżeniu jednej gwiazdki (straczka) anyzu. Ja jadalem "anyz" 
relatywnie czesto w tropikalnej Malezji w najrozniejszych tamtejszych potrawach i wiem ze NIE 
mam na niego alergii. Przyprawe ta kiedys dawalo sie zakupic w sklepach spozywczych i 

stoiskach z przyprawami na praktycznie calym swiecie. Jednak w ostatnich czasach w telewizji i 
internecie informuja, ze wysuszone nasionka owego "anyzu" w blyskawicznym tempie znikaja z 
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polek sklepowych. Ciekawe czy ludzie nagle nabrali smaku na dodawanie anyzu do potraw czy 
tez wierza ze sproszkowane chalupniczo tuz przed zazyciem na domowym mlynku do kawy lub 

mozdziezu, owe gwiazdeczki anyzu sa zrodlem "shikimic acid" a stad dla tych ktorzy nie byli w 
stanie zakupic "tamiflu" reprezentuja one jakis tam tani substytut.  
 

Strone internetowa "predators_pl.htm", ktorej wersje datowane w, lub po, dniu 21 pazdziernika 
2005 roku opisuja juz moj wlasny plan obrony przed ptasia grypa, bede staral sie docelowo 
zaladowac na caly szereg adresow z podanej ponizej listy. Niestety, jak zwykle nasi kumotrzy 

UFOnauci blokuja dla mnie swobodne jej zaladowywanie na wszystkie te adresy. Prosze wiec jej 
szukac pod tymi adresami z poniższego wykazu, na ktore zdolam ja zaladowac na przekor 
blokady UFOnautow (jej ladowania dokonywal bede w podanej ponizej kolejnosci, pomijajac 

jednak strony ktore okaza sie zablokowane przez UFOnautow). Czy dany adres zawiera juz moj 
plan obrony przed ptasia grypa latwo to poznac. Plan ten znajduje sie bowiem w punkcie #17 
na tych wersjach owej strony ktorych data aktualizowania jest podana jako 21 pazdziernika, 

albo nawet pozniej. Oto wykazy adresow pod ktorymi strony tej mozna poszukiwac: 
 

http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://jan-pajak.com/predators_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/predators_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/predators_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/predators_pl.htm 

http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 

http://God.20m.com/predators_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
 

Poniewaz uzycie broni biologicznej przez UFOnautow w ich atakach na ludzkosc jest tak grozne i 
obejmuje soba az tak wiele spraw, dla jego systematycznego omawiania wydzielilem az 
specjalna strone internetowa o fizycznej nazwie "plague_pl.htm" (jej logiczna nazwa uzywana w 

Menu to "Plaga"). Strone owa mozna uruchamiac pod powyzszymi adresami po zastapieniu w 
tych adresach nazwy "predators_pl.htm" przez nazwe "plague_pl.htm". 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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#41. Produktywne bezrobocie 
 
Po raz ktorys tam w zyciu mam okazje na wlasnej skorze sie przekonac, ze stare przyslowia 

naprawde dzialaja. Przykladowo, rozwazmy owo stwierdzajace ze "nie ma takiego zlego co by 
na dobre nie wyszlo". Fakt ze swoimi telepatycznymi nakazami UFOnauci zredukowali w calej 
Nowej Zelandii liczbe studentow na informatycznych kierunkach, co w rezultacie doprowadzilo 

mnie do utraty zatrudnienia, ma również swoja dobra strone. Mainowicie mam w koncu 
wystarczajaca ilosc czasu, aby systematycznie dopracowac wszystkie swoje strony internetowe. 
Wiele stron, ktore kiedys z braku czasu sklejalem na chypcika, teraz moge systematycznie 

przeredagowac i przeformatowac. Jak to napisalem juz wczesniej w blogach #29 i #34 
uprzednio dogladzilem juz strone "wszewilki.htm" o mojej rodzinej wsi Wszeiwlki z jakichs 

powodow skrycie przesladowanej przez UFOnautow. W chwili obecnej zakonczylem podobne 
dopracowywanie strony internetowej "milicz.htm" o moim rodzinnym miescie Miliczu. W 
nastepnej kolejnosci mam zamiar przeredagowac strone "timevehicle_pl.htm", a takze 

poszerzyc strone "predators_pl.htm" o informacje jak nalezy sie przygotowac do nadchodzacej 
"ptasiej grypy" oraz jak nalezy podjac walke z UFOnautami za pomocą poteżnej broni ktora 
mamy do swojej dyspozycji a ktorej dotychas przeciw nim nie uzywalismy (tj. moca naszych 

umyslow).  
 
Na wlasnie dopracowanej stronie o moim rodzinnym miescie Miliczu staralem sie uwypuklic caly 

szereg tematow zwiazanych z totalizmem. Przykladowo, na faktycznym przykladzie losow 
historycznego miasta zademonstrowalem na niej jak dzialaja prawa moralne. Ukazalem tez jak 
UFOnauci skrycie mieszaja sie w praktycznie wszystkie wydarzenia na Ziemi. Nowo-

uaktualizowana strona "milicz.htm" posiada date 20 pazdziernika 2005 roku (lub pozniejsza). 
Strone ta docelowo mozna bedzie sobie ogladac pod nastepujacymi adresami (jesli UFOnauci 
nie zablokuja mozliwosci jej zaladawania na owe strony, co w ostanich czasach czynia coraz 

zuchwalej, otwarciej i czesciej): 
http://energia.sl.pl/milicz.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/milicz.htm 
http://free.7host02.com/sheep/milicz.htm 
http://i.1asphost.com/1964/milicz.htm 

http://jan-pajak.com/milicz.htm 
http://milicz.fateback.com/milicz.htm 
http://mozajski.freewebspace.com/milicz.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/milicz.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/milicz.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/milicz.htm 

 
Jakis czas temu zmuszony tez zostalem aby dokonac zmiany najwazniejszej ilustracji do strony 
"shuttle_pl.htm" (Columbia). W nowej szacie graficznej strone ta mozna sobie ogladnac m.in. 

pod adresami: 
http://evil.0me.com/shuttle_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/shuttle_pl.htm 

http://www.angelfire.com/psy/antichrist/shuttle_pl.htm 
 



 
  Z-224 
Zmieniajac teraz temat na rozwoj mojej osobistej sytuacji, to w miedzyczasie nastąpilo u mnie 
kilka wydarzeń wartych raportowania. Przykladowo 7 padziernika 2005 zlozylem oficjalne 

podanie o zasilek dla bezrobotnych. Niestety, zasilku tego mi odmowiono, bo podobno sie do 
niego nie kwalifikuje. Wszystkie wiec owe wierzenia Polakow, ze w krajach anglosaskich lepiej 
sie dba o swoich obywateli niz w Polsce, sa tylko kolejnym mitem ktory wcale sie nie sprawdza 

w rzeczywistosci (co zreszta doskonale nam juz rowniez zademonstrowaly sprawozdania z 
nastepstw huraganu Katrina). Gdyby wiec nie fakt ze do Nowej Zelandii wlasnie nadchodzi lato 
podczas gdy do Polski zbliza sie mrozna zima, zapewne natychmiast powrocilbym do kraju aby 

pozyc nieco taniej niz w drogiej Nowej Zelandii, oraz aby podelektowac sie niedoscignionym 
smakiem naszych rodzimych wedlin i potraw. Oczywiscie, nie ustaje tez w swoich wysilkach aby 
znalezc sobie nastepna prace. Niestety, na swiecie w ogolnosci, zas w Nowej Zelandii w 

szczegolnosci, nadeszly juz czasy bezrobocia i depresji gospodarczej. Pracy niemal ze swieczka 
sie tam juz nie uswiadczy. Przykladowo, dla mojej specjalizacji zawodowej (wykladowca 
informatyki) przez ostanie dwa miesiace nie bylo w calej Nowej Zelandii nawet jednego 

ogloszenia o wolnym miejscu pracy. Niemal jedyne kraje ktore ciagle oglaszaja wolne pozycje 
wykladowcow informatyki to kraje muzulmanskie - zapewne poniewaz wiekszosc Zachodnich 

wykladowcow boi sie tam teraz pracowac. Ciekawe jednak, ze kiedy po dlugiej walce z soba w 
koncu zdecydowalem sie aby zalozyc podanie na jadna taka pozycje oglaszana w Pakistanie, juz 
wkrotce potem pod Uniwersytetem jaki oglaszal ta pozycje pojawilo sie epicentrum wscieklego 

trzesienia ziemi. Obecnie wiec zapewne uniwersytet ten caly lezy w gruzach. Musze zaczac 
uwazac gdzie zloze swoje nastepne podania o prace (czy Polska ma teraz jakiegos wroga 
ktoremu warto byloby naslac kolejne trzesienie ziemi?). 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#40. Pole owego UFO ktore odparowalo WTC pulsowalo z czestoscia ok. 3000 Hz  
 
W ostatnich czasach UFOnauci morduja i zameczaja ludzkosc na wszystkich mozliwych frontach. 

Najwyrazniej rozpoczeli oni druzgoczaca ofensywe nastawiona na stopniowe wyniszczenie calej 
naszej obecnej cywilizacji technicznej. Gdzie tylko nie spojrzymy, jakas technicznie 
zaindukowana przez UFOnautow tragedia dotyka tysiace ludzi. Tylko w przeciagu ostatnich 10 

dni mielismy mordercza powodz w Gwatemali i Meksyku po zaindukowanym przez UFOnautow 
huraganie "Stan" z dnia 3 pazdziernika 2005 roku, katastroficzne trzesienie ziemi w Pakistanie w 
dniu 9 pazdziernika 2005 roku, grad wielkosci pilek tenisowych masakrujacy Australijczykow z 

tropikalnego Queensland w dniu 13 pazdziernika 2005 roku, chmury ogolnoswiatowej 
"pandemii" ptasiej grypy coraz wyrazniej gromadzace sie nad naszymi glowami,  itp., itd. (Jak 

to opisalem w blogu #38 ponizej oraz na stronach totalizmu o nazwie "predators_pl.htm" - tj. 
"ludobojcy", osobiscie wierze, ze UFOnauci uwolnia mordercze wirusy ptasiej grypy kiedy beda 
one najbardziej grozne dla wyniszczonych zima organizmow ludzi, tj. najprawdopodobbniej w 

marcu 2006 roku. Jesli jednak rozwoj sytuacji zmusi ich do pospiechu, moga rowniez je uwolnic 
juz pod koniec listopada 2005 roku. Czy przygotowales juz sobie czytelniku lekarstwa i zywnosc 
na nadejscie tej straszliwej epidemii. Odnotuj bowiem ze kiedy ona nadejdzie wszystko 

przestanie dzialac - nie bedzie nawet elektrycznosci, gazu, ani wody.) 
 
W obliczu tego ciagu nieustajacych klesk, tym przyjemniej jest mi obwiescic niewielkie 

zwyciestwo jakie w ostatnich czasach zdolalismy odniesc nad UFOnautami. Mianowicie jeden z 
totaliztow zdolal wyznaczac czestotliwosc drgan pola magnetycznego owego UFO ktore 
odparowalo budynki WTC. Jest to ogromny sukces bowiem wczesniej udalo nam sie rowniez 

ustalic ze owo UFO bylo typu K6. Dzieki temu wiemy wiec z cala pewnoscia, ze wehikuly UFO 
typu K6 generuja pole magnetyczne ktore pulsuje z czestotliwoscia okolo 3000 do 3300 Hz. 
Poprzednio inny totalizta zdolal wyznaczyc czestotliwosc drgan pola UFO innego typu, które 

wynosiła okolo 2500 Hz. Niestety nie wiemy jakiego typu owo UFO bylo - obecnie wiemy 
jedynie ze musialo byc typu wiekszego niz K6. (Czestotliwosc drgan pola UFO musi bowiem 

zwiekszac sie w odwrotnej proporcji do srednicy danego wehikulu, tj. im UFO ma wieksza 
srednice, tym czestotliwosc jego pola bedzie mniejsza.)  
 

Metoda wyznaczenia czestotliwosci pulsowan pola owego UFO ktore oparowalo WTC, byla 
dokladnie ta sama co opisana w podrozdziale N5.1.1 z tomu 11 monografii [1/4] metoda 
wyznaczania czestotliwosci drgan pola UFO lecacego w sniezycy. Mianowicie kiedy owo UFO 

typu K6 odparowywalo gmachy WTC, w powietrze umiosla sie chmura pylu powstala ze 
skroplonych czasteczek materialu z jakiego zbudowane byly owe gmachy (plus oczywiscie pylu z 
odparowanych nieszczesnikow ktorzy w momencie ataku UFO na WTC znajdowali sie w owych 

gmachach). Z kolei pulsujace pole UFO spowodowalo iz ow pyl zaczal wibrowac emitujac 
unikalny rodzaj dzwieku jaki byl charakterystyczny do jego czestosci. Ten niezwykly dzwiek 
zostal z kolei zarejestrowany przez kamery telewizyjne ktore filmowaly odparowanie gmachow 

WTC. Jeden z totaliztow poddal wiec analizie ow niezwykly dzwiek. Analiza ta byla bardzo 
prosta. Polegala bowiem na tym, ze totalizta ow wygenerowal podobne dziweki uzywajac 
generatora drgan. Jak sie okazalo, powodujace ten unikalny dzeiek wibracje pylu z 

odparowanych gmachow WTC wibrowaly z czestoscia w zakresie od 3000 do 3300 Hz (jak juz 
nam wiadomo, czestotliwosc pulsowan pola kazdego UFO "faluje", zmieniajac sie w okreslonym 
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zakresie). W ten oto sposob kolejna zazdrosnie strzezona tajemnica techniczna zostala wydarta 
UFOnautom. 

 
Aczkolwiek ze wzgledow bezpieczenstwa nie podaje tutaj nazwiska totalizty ktory wyznaczyl 
czestotliwosc drgan pola UFO ktore odparowalo WTC, nazwisko to jest mi znane. Wszyscy tez 

powinnismy mu byc wdzieczni i podziekowac w naszych myslach, sercach i modlitwach za 
wydarcie szatanskim UFOnautom tej nastepnej technnologicznej tajemnicy ktora tak starannie 
przed nami ukrywaja. Wszakze stare przyslowie stwierdza, "ziarnko do ziarnka a zbierze sie 

miarka". Owo ustalenie jest wszakze bardzo istotne. Kiedy bowiem nasza cywilizacja zbudzi sie z 
obecnego odretwienia i zacznie sie bronic przed skrytymi atakami owych szatanskich 
UFOnautow, kazda taka informacja bedzie dla nas na wage zlota. Wszakze bedzie nam 

umozliwiala latwiejsze opracowanie broni skutecznej przeciwko tym naszym okupantom, 
rabusiom i mordercom z kosmosu. Warto tez odnotowac, ze ustalenie czestosci pulsowan UFO 
ktore odparowalo gmachy WTC ma rowniez ogromne znaczenie swiadomosciowe. Jest ono 

wszakze konklusywnym dowodem ze to jednak UFOnauci, a nie terrorysci arabscy, odparowali 
gmachy WTC. Wcale nie jest wiec prawda to co na ow temat staraja sie wciskac naiwnym 

ludziskom podmiency z Hameryki ktorzy owo odparowanie WTC staraja sie wykorzystac jako 
wymowke dla wzniecenia kolejnej wojny swiatowej. 
 

Informacja o ustaleniu owej czestotliwosci pulsowan pola UFO typu K6 zostala juz 
opublikowana. Naniesiona ona zostala do totaliztycznych stron internetowych o nazwie 
"wtc_pl.htm", a takze do monografii [1/4]. W monografii [1/4] mozna ja znalezc w 

podrozdzialach N5.1.1 z tomu 11 oraz O8.1 z tomu 12 (ale tylko w wydaniach tomow 11 i 12 
datowanych 7 października 2005 roku lub pozniej - wydania te zostaly juz zaladowane na kilka 
totaliztycznych serwerow). Z kolei strone internetowa "wtc_pl.htm" (w wersji datowanej 7 

października 2005 roku, lub pozniej) ktora zawiera juz wyzej opisana informacje, zaladowywana 
jest stopniowo na serwery totalizmu. Mozna ja juz znalezc, lub wkrtotce bedzie dostepna, pod 
nastepujacymi adresami:  

 
http://energia.sl.pl/wtc_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm 

http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/wtc_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm 

http://morals.t35.com/wtc_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/wtc_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/wtc_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/wtc_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/wtc_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/wtc_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm 
 
Proponuje w wolnej chwili rzucic na nia okiem.  

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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#39. Gdzie ty sie chowasz kiedy my walczymy z UFOnautami? 
 
Zyjemy w przelomowych czasach. Faktycznie to na naszych oczach wypelniaja sie prastare 

przepowiednie. Szatanski wrog z UFO kawalek po kawalku fizycznie i psychicznie wykancza 
nasza cywilizacje i planete. Nie trzeba miec orlich oczu aby to odnotowac. Przykladowo, jesli 
tylko rozpatrzymy ostatnie kilka dni, odnotujemy mordercze trzesienie ziemi w Pakistanie z 

niedzieli dnia 9 pazdziernika 2005 roku (o sile 7.6 w Skali Richtera) z okolo 30 000 zabitych 
ludzi, huragan "Stan" w Meksyku i Guatemali w poniedzialek 3 pazdziernika 2005 roku z 
tysiacami ofiar, zamach bombowy z Bali z soboty dnia 1 pazdziernika 2005 roku (okolo 30 

zabitych), kilka dni przedtem (24 wrzesnia) huragan "Rita" w teksasie - USA oraz rownoczesny z 
nim tajfun "Damrey" w Chinach i Wietnamie. Wykaz ten mozna wydluzac w nieskonczonosc. 

Wszystkie zas owe nieszczescia maja jedna ceche wspolna - skrycie wywolali je UFOnauci 
uzywajac w tym celu swojej ogromnie zaawansowanej techniki. 
 

W Biblii owo spietrzenie kataklizmow sztucznie wywolanych przez UFOnautow i UFO nazywane 
jest "Jezdzcami Apokalipsy". Wielu sceptykow ciagle uwaza, ze nie maja one nic wspolnego z 
obecna sytuacja na Ziemi, a opisuja jakas nieokreslona abstrakcje. Jednak rozwaz czytelniku 

samemu, jak bys ty nazwal sytuacje, gdybys zyl w starozytnoasci i widzial to wszystko co 
wlasnie dzieje sie na Ziemi, podczas gdy jedyny srodek lokomocji jaki bylby ci znany, to jazda 
wierzchem na koniu. Jak bys wiec nazwal sytuacje gdybys widzial ze jednego dnia stoja sobie 

dumnie dwa drapacze chmur WTC z Nowego Jorku, po brzegi zapelnione zapobiegliwymi 
przedsiebiorcami ktorzy zbyt byli zajeci robieniem pieniedzy aby ciagle miec czas na pomyslenie 
o UFO. Innego zas dnia zobaczylbys jak nadlecialo wlasnie owo UFO prowadzone przez ludzko 

wygladajacych UFOnautow i zamienilo ich wszystkich w chmury skamienialych oparow. Albo 
gdybys widzial kierownictwo NASA po raz kolejny zaprzeczajace ze UFO wogole istnieja. 
Wkrotce zas potem ujrzalbys jak ich prom Columbia jest rozrywany na strzepy przez dwa 

wehikuly UFO doslownie na oczach calego swiata. Nastepnie widzialbys gotujące sie zyciem 
wybrzeza Oceanu Indyjskiego na ktorego plazach wyleguja sie w sloncu tlumy ludzi 

zajadajacych sie kokosami i nawet nie myslacych o UFO. Potem zobaczylbys jak gleboko pod 
woda oceanu eksplodowalo niewielkie UFO i wkrotce potem w miejscu tych plazujacych sie ludzi 
pozostalby jedynie bagnisty smietnik rozciagajacy sie od horyzontu po horyzont. Albo widzialbys 

tętniący życiem Nowy Orlean ktorego mieszkancy zbyt byli zajeci sluchaniem muzyki i pogonia 
za slawa aby ciagle miec czas na spojrzenie na niebo aby zobaczyc UFO ktore czailo sie w 
chmurach ponad ich miastem. Potem zobaczylbys jak owe UFO ukryte w chmurach zamienily to 

miasto w jedno wielkie, cuchnace bagno. Kolejnego dnia widzialbys okolo 6 000 000 000 
mieszkancow Ziemi zbyt zajetych zaprzeczaniem ze UFO istnieja aby miec jeszcze czas na 
przygotowanie swojej obrony przed atakami owego UFO. Ktoregos zas z nastepnych dni 

zobaczylbys UFO jak rozsiewa zarazki "ptasiej grypy", zas potem na Ziemi widoczny bylby juz 
tylko ocean rozkladajacych sie trupkow. Czy w takiej sytuacji nie nazwalbys wlasnie "Jezdzcami 
Apokalipsy" owych morderczych wehikulow UFO i ujezdzajacych je UFOnautow blizniaczo 

podobnych do ludzi? 
 
Na szczescie dla ludzkosci, coraz wiecej odwaznych ludzi zaczyna rozumiec, ze owi "Jezdzcy 

Apokalipsy" to faktycznie moralnie upadli UFOnauci ktorzy dla przedluzenia swojej bezdusznej 
okupacji i rabunku Ziemi zdecydowali sie skrycie zniszczyc nasza obecna cywilizacje techniczna. 
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Serce tez rosnie kiedy sie widzi, ze owa garsyta odwaznych postanowila nie dac sie zniszczyc 
bez walki, a podjela swoja obrone. Wszakze ludzkosci i naszej planecie potrzebna jest obecnie 

kazda reka zdolna do walki, kazde serce zdolne do odczucia po ktorej stronie lezy racja i 
moralnosc, oraz kazdy umysl zdolny do logicznego myslenia. Jestesmy winni tej garstce 
odwaznych nasza najglebsza wdziecznosc i podziekowanie. Dla nas sa oni bohaterami, ktorzy 

narazaja swoje bezpieczenstwo aby ratowac nasza matke planete i cywilizacje ludzka. Chyle 
przed nimi czola! W odroznieniu tez od znaczniej wiekszosci zwyklych zjadaczy kanapek, kazdy z 
nich moze teraz z czystym sumieniem spojrzec sobie w twarz podczas golenia. Wszakze czyni co 

w jego mocy aby uniemozliwic szatanskiemu wrogowi z UFO zniszczenie naszej cywilizacji.  
 
Widzac tylu odwaznych ktorzy juz wlaczyli sie do walki po stronie prawdy, moralnosci, oraz 

przyszlosci naszej cywilizacji, oraz przeciwko szatanskim UFOnautom, tym bardziej boli ze ciagle 
istnieja cale tlumy tych co nie maja czasu przylaczyc sie do walki bowiem zbyt sa zajeci 
wypychaniem swoich zoladkow i kieszeni aby odnotowac ze wkrotce moga podzielic losy tych z 

WTC, Columbii, wybrzeza Oceanu Indyjskiego, Nowego Orleanu, Iraku, Pakistanu, itp. Na boga, 
jesli jestes jednym z owych biernych wpatrzonych we wlasne pepki, najwyzszy juz czas abys 

zbudzil sie z dotychczasowego omamu. Najwyzszy tez czas abys zaczal walke z niewidzialnym 
wrogiem ludzkosci, ktory kawalek po kawalku wlasnie stopniowo wykancza nasza cywilizacje. 
Nie wiesz jak bliski jest juz dzien i godzina kiedy zabierze sie i za ciebie i za tych ktorych 

najbardziej kochasz. Pomysl wiec jak glupio ci bedzie kiedy ow wrog wyprawi cie na spotkanie z 
twoimi przodkami, zas ty nie bedziesz nawet mogl swym przodkom potwierdzic, ze chocby juz 
zaczales swoja z nim walke. 

 
Aby natychmiast przylaczyc sie do tej walki wcale nie trzeba czynic niczego nadwyczajnego. 
Wystarczy zalozyc sobie darmowa skrzynke internetowa pod jakims trudnym do wytropienia 

pseudonimem. (Wszakze pod wlasnym nazwiskiem zbyt niebezpiecznie walczyc z tym 
szatanskim wrogiem. Nie na darmo dawniej nazywali go "diablami" oraz "Szatanem". Jest on 
zbyt msciwy i zbyt przewrotny aby pozwolic mu latwo sie wytropic.) Potem zas mozna juz 

wlaczyc sie do walki w internecie. Wszakze obecnie internet to pole zacietej bitwy gdzie 
prowadzona jest najwazniejsza czesc walki. Na obecnym etapie walka ma bowiem charakter 
wojny informacyjnej. Mianowicie szatanski wrog ludzkosci stara sie powstrzymac szerzenie 

rzetelnej wiedzy i informacji na temat jego samego i jego szatanskich dzialan. My zas staramy 
sie owa wiedze szerzyc. Jesli zdolamy uswiadomic wystarczajacej liczbie ludzi co naprawde jest 

grane, wowczas walke ta wygramy. Jesli zas UFOnauci zdolaja zamknac nam usta i nas 
wyciszyc oraz utrzymac dotychczasowa ignorancje i niewiedze ludzkosci, wowczas to oni 
wygraja obecna walke. Kiedy zas faktycznie oni wygraja, wowczas praktycznie bedzie to juz 

koniec naszej obecnej cywilizacji. 
 
Z kim wiec walczymy. Ano z wrogiem z UFO ktory kryje sie w naszych wlasnych szeregach. 

Wyglada on niemal dokladnie tak samo jak my wszyscy. Wszakze jest naszym bliskim 
krewniakiem. Podmienil sie tez za duza liczbe wplywowych ludzi na Ziemi - tak ze obecnie nie 
jest nam juz wiadomym ktory nasz przywodca, przelozony, czy kolega jest jednym z nas, a 

ktory jednym z owych UFOnautow dzialajacych skrycie na Ziemi. Mowi tez naszym wlasnym 
jezykiem. A mowic potrafi ladnie - zawsze o czynieniu dobra. Jednak jego dzialania sa 
szatanskie. Dlatego dokladnie tak jak Biblia nas ostrzega, rozpoznac go mozemy tylko po jego 

czynach, a nie po slowach lub po wygladzie. Wroga tego musimy demaskowac na kazdym 
kroku. Musimy ujawniac jego szatanska gre. Musimy demonstrowac jak diableskie sa jego 
zmaiary i dzialania. Musimy tez wykazywac ile zla i pulapek kryje sie w kazdej jego propozycji 

lub nakazie. Internet zas jest najwlasciwszym polem bitewnym gdzie nalezy go zaczac 
konfrontowac. Trzeba wyszukiwac te miejsca w ktorych pokazuje on swoje szatanskie pazury, a 
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potem demaskowac i niszczyc go tam we wszystkim co stwierdza lub czyni. Nie wolno mu 
pozwolic aby bezkarnie szerzyl swoja nieszczycielska dla ludzkosci ideologie. 

 
A wiec do walki. To nie jest wlasciwy czas aby chowac sie przed sztanskim wrogiem ludzkosci 
poza suknia naszej mamusi. Wszakze jesli pozostaniemy bierni, wrog ten wykonczy nie tylko 

nas, ale rowniez i tych ktorych kochamy. Ziemia i wszyscy dookola oczekuja abysmy ich ratowali 
- nie mamy wiec czasu do stracenia. 
 

Z nasza walka posiadaja m.in. zwiazek strony "ufo_pl.htm", ktorych tresc ostatnio zostala 
udoskonalona. Oto wykaz adresow pod jakimi zamierzam te strony poumieszczac w nowej 
formie i tresci - jesli oczywiscie zdolam na owych adresach przełamać sie przez blokadę 

nałożoną na nie przez UFOnautów (wszakze strony totalizmu ostatnio sa coraz intensywniej 
sabotazowane przez owych szatanskich UFOnautow): 
 

http://aliens.f2g.net/ufo_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/ufo_pl.htm 

http://energia.sl.pl/ufo_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/ufo_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/ufo_pl.htm 

http://fruit.f2g.net/ufo_pl.htm 
http://jan-pajak.com/ufo_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/ufo_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/ufo_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/ufo_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/ufo_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/ufo_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/ufo_pl.htm 
 

Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
 

P.S. Interesujace, ze poprzez owa ostatnia katastrofe w Pakistanie UFOnauci wlaczyli ponownie 
trzesieniami ziemi do swojej typowej strategii dzialania. Wszakze znani sa oni z tego ze najpierw 

spowoduja jakas rzekomo "naturalna" katastrofe gdzies w krajach trzeciego swiata, potem z 
pomoca intensywnej propagandy swoich podmiencow wmawiaja oni ludziom z reszty swiata ze 
to "matka natura" wlasnie budzi sie z uspienia. W koncu uderzaja ta sama katastrofa w jakis 

gesto zaludniony obszar. Czy aby wiec szatanscy UFOnauci nie planuja przypadkiem ze 
epidemie "ptasiej grypy" ktora zamierzaja wkrotce rozpetac na Ziemi, dla zwiekszenia 
skutecznosci poprzedzona zostanie poteznym trzesieniem ziemi gdzies w gesto zaludnionym 

obszarze (np. w Europie lub USA)? 
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WPIS numer #38 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/10/6 
Tekst rozwijany w: predators_pl.htm 
 

#38. Czy UFOnauci szykują nam neo-średniowieczną plagę "ptasiej grypy"? 
 
Z powodu zasady na jakiej działa karma, dla UFOnautów jest ogromnie istotne aby ludzie nigdy 

nie wiedzieli że dane nieszczęście jest powodowane właśnie przez UFOnautów. Dlatego po 
każdym nieszczęściu które UFOnauci ostatnio wzbudzali technicznie na Ziemi, zawsze następuje 
ich "kampania wyjaśniająca" w której liczni UFOnauci-podmieńcy (opisani w blogu #27 poniżej), 

udając ludzkich naukowców i przywódców, wyjaśniają dokładnie jakie to "siły natury" lub jacy to 
rzekomi ludzie są odpowiedzialni za dane nieszczęście. Tak właśnie UFOnauci uczynili w 
przypadku wywołanego przez siebie tsunami z dnia 26 grudnia 2004 roku (blog #1 poniżej). 

Tak też czynią oni w przypadku każdego z wywoływanych przez siebie tornad (blog #9) czy 
huraganów (blogi #30 i #32). Podobne wyjaśnienia ich podmieńcy udzielali również w sprawie 

odparowania gmachów WTC przez UFO (blog #5), oraz zestrzelenia promu kosmicznego 
Columbia. Co jednak UFOnauci zmuszeni są uczynić, jeśli po wywołaniu wśród ludzi 
śmiercionośnej plagi "ptasiej grypy", niemal nikt żywy nie pozostanie na Ziemi aby wysłuchiwać 

ich późniejszych wyjaśnień. Ano w takim wypadku UFOnauci zmuszeni są przekonać ludzi do 
rzekomych winnych owej grypie już obecnie, zanim owa grypa dokona swoich zniszczeń. W ten 
sposób na naszych oczach, rozwija się właśnie propaganda przygotowująca ludzi do nadejścia 

śmiercionośnej plagi. Jej przejawem są najnowsze wiadomości w dziennikach telewizyjnych, a 
także artykuły w gazetach w rodzaju "Bird flu could kill 150 million" opublikowanego w 
nowozelandzkiej gazecie "The Dominion Post" wydanie z soboty, 1 October 2005, strona B1, czy 

"Bird flu patients appeal", zaprezentowanego w nowozelandzkiej gazecie "Otago Daily Times", 
wydanie z piątku, dnia 30 September 2005, strona 8. Zadaniem tej kampanii jest przekonanie 
wszystkich, aby za plagę tą przypadkiem nie obwiniali UFOnautów, a winili owych Azjatów oraz 

nieprzychylną naturę. Sam fakt że owa kampania jest obecnie tak szeroko prowadzona, jest już 
dla nas znakiem, że UFOnauci prą do uwolnienia tej neo-średniowiecznej plagi na Ziemi. 
 

<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jak więc najprawdopodobniej będzie wyglądał 
scenariusz owej plagi. Z danych jakie mamy już obecnie na temat wirusa który UFOnauci już dla 

nas przygotowali w swoich laboratoriach aby już wkrótce go nam uwolnić, jest wiadomo że 
wirus ten jest szybki i morderczy. Już w kilka dni po jego uwolnieniu ludzie zaczną się nim 
zarażać we wszystkich zakątkach świata. Chorych i umierających będzie tak dużo, że 

praktycznie całe życie publiczne zostanie sparaliżowane. Zamilknie radio i telewizja. Sklepy i 
apteki zostaną zamknięte. Woda przestanie płynąć z kranów. Gazu, paliwa, ani elektryczności 
nie będzie miał kto produkować, dowozić ani sprzedawać. Transport publiczny zaniknie. Szpitale 

przestaną działać. Nikt nie będzie grzebał zmarłych. Ci co przetrwają będą pozostawieni samym 
sobie.  
 

Kiedy więc powinniśmy spodziewać się owej "ptasiej grypy" wywołanej przez UFOnautów? Ano, 
aby była ona najskuteczniejsza, UFOnauci zapewne zdecydują się ją wyzwolić kiedy po 
wycieńczjącej zimie dla większości ludzi nadejdzie wiosenne ocieplenie. Wszakże wówczas 

organizmy ludzi będą najsłabsze i najbardziej podatne. Ponadto ciepła temperatura sprzyjała 
będzie rozprzestrzenianiu się choroby. Jeśli więc UFOnauci w międzyczasie nie zmienią swoich 
zamiarów, podobnie jak je zmienili w sprawie wywołania morderczego tsunami opisanego na 

stronie http://milicz.fateback.com/day26_pl.htm , wówczas morderczej plagi "ptasiej grypy" 
powinniśmy się spodziewać około marca 2006 roku. Jeśli jednak rozwój sytuacji na Ziemi zmusi 
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UFOnautów do pośpiechu, wówczas mogą uwolnić ten wirus już pod koniec listopada 2005 roku 
(chociaż wówczas wirus nie będzie tak skuteczny jak w marcu).  

 
Czy istnieją jakieś konkretne przesłanki które by sugerowały, że to UFOnauci, a nie "matka 
natura", przygotowują nam ową nadchodzącą epidemię morderczej "ptasiej grypy". Tak istnieją 

i jest ich sporo. Wymieńmy tutaj naważniejsze z nich:  
 
(1) Kampania wyjaśniająca. Jakiekolwiek nieszczęście UFOnauci nam zgotują, zawsze z 

ogromną pieczołowitością nam wyjaśniają kogo powinniśmy za nie winić. Chodzi bowiem o to, 
że "ten co dokładnie wie nie zadaje już dalszych pytań", oraz "ten co nie ustaje w pytaniu w 
końcu zawsze otrzymuje poprawną odpowiedź". Poprzez dokładne wyjaśnienie  nam kto jest 

winny danemu nieszczęściu, UFOnauci zapobiegają więc odkyciu przez nas, że to oni nam je 
zgotowali. Jak dobrze wiemy, naszą planetę w ostatnich czasach dotknęło wiele morderczych 
wirusów. Przykładowo "ebola" czy "SIDS". Jednak tylko dla właśnie nadchodzącej epidemii 

"ptasiej grypy" UFOnauci rozpętali tak ogromną kampanię wyjaśniającą. To zaś nakłania aby ci 
co wiedzą jak UFOnauci działają trzymali oczy szeroko otwarte. 

 
(2) Użycie wirusa z nieistniejącego na Ziemi ptaka. W dniu 3 października 2005 roku w telewizji 
nowozelandzkiej oglądałem interesujący program na temat wirusa "ptasiej grypy". Jakaś grupa 

badaczy amerykańskich odtworzyła wirus ptasiej grypy, który w 1918 roku zabił około 40 
milionów mieszkańców Ziemi. Wirusa tego badacze ci znaleźli w próbkach ciał ludzi umarłych w 
1918 roku, jakie do dziś przechowywane są przez rząd amerykański. Jak się okazało, wirus ten 

nie pochodził z żadnego ptaka żyjącego na Ziemi. Najwyraźniej więc UFOnauci wyhodowali go 
ze swoich własnych (kosmicznych) ptaków w swoich laboratoriach, potem zaś tylko przewieźli 
na Ziemię aby wytestować na ludziach jego skuteczność. 

 
(3) Inteligently wybór czasu epidemii. Gdyby to "matka natura" miała nas uderzyć, czas 
wybuchu epidemii byłby zupełnie przypadkowy. Szczególnie że ewolucja tego wirusa ma jakoby 

następować w krajach tropikalnych (tj. we Wietnamie i Indonezji), gdzie przez cały rok panują 
podobnie sprzyjające warunki do jego rozwoju. Tymczasem wyraźnie można odnotować, że owa 
epidemia "iteligentnie zwleka" z nadejściem, tak jakby "wiedziała" że dopiero około marca 2006 

roku będzie w stanie uczynić najwięcej zniszczeń wśród ludzi. 
 

Z tego co wiemy o UFOnautach, powyższe przesłanki dosyć wyraźnie demaskują że "ptasia 
grypa" to nie przypadek, a ich szatański wytwór wdrażany na Ziemi według inteligentnego i 
dobrze przemyślanego planu mordowania ludzi.  

 
Czy możemy do plagi tej się przygotować? Tak możemy oraz powinniśmy. Wszakże kiedy ona 
nadejdzie będzie już za późno na działanie. Dobrze więc zgromadzić jakiś zapas środków 

uodparniających i antygrypowych. Ponadto ważne aby mieć wówczas wystarczający zapas 
jedzenia w konserwach, wody pitnej, paliwa, oraz baterii, aby przetrwać przez najgorszy okres. 
(Takie zapasy w dzisiejszych czasach warto zresztą cały czas mieć pod ręką, bowiem nigdy nie 

wiadomo co UFOnauci jutro mogą nam wywinąć.) Ponadto, co najważniejsze, należy coraz 
otwarciej o tym mówić i myśleć, że to właśnie UFOnauci przygotowują nam ową plagę. Jeśli 
bowiem wystarczająca liczba ludzi będzie tak myślała i mówiła, z powodów karmatycznych 

UFOnauci wstrzymają się z wznieceniem tej plagi na Ziemi. 
 
Powyższe informacje zaprezentowane są również na tych ze stron "predators_pl.htm", dla 

których udało mi się przełamać blokadę nałożoną przez UFOnautów i je zaktualizować. Strony 
"predators_pl.htm" udostępne są do wglądu pod adresami: 
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http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 

http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 

http://God.20m.com/predators_pl.htm 
http://jan-pajak.com/predators_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/predators_pl.htm 
 
http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/predators_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
P.S. Warto odnotowac, ze w niniejszym blogu zaeksperymentowalem z uzyciem polskich 
lieterek. Jesli literki te nie wyjda na komputerze uzytkownika, wowczas zachecam aby 

sprobowac przestawic swoja przegladarke na ich poprawne odczytywanie. Aby ustawc 
przegladarke "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich literek, trzeba wykonac co 
nastepuje (po szczegoly patrz strony "faq_pl.htm", np. http://fruit.f2g.net/faq_pl.htm ): (a) 

Najpierw kliknac na pozycje w jej menu oznaczona "Widok" (po angielsku "View"). (b) Potem 
kliknac w owym "Widok" na opcje oznaczona "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). (c) Kiedy 

zas otworzy sie submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrac trzeba i wlaczyc 
kliknieciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central 
European (Windows)"). Jesli po przestawieniu ciagle nie da ich sie odczytac wowczas zachecam 

do zapoznania sie z problemem  grypy z jednej z powyzszych stron internetowych. 
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WPIS numer #37 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/9/30 
Tekst rozwijany w: tfz_pl.htm 
 

#37. Strefa wolna od telekinezy 
 
Kazde zjawisko jaki tylko istnieje we wszechświecie, posiada zarówno dobre jak i złe 

następstwa. Takie nastepstwa posiadało więc również będzie zjawisko indukowanej technicznie 
telekinezy. Poniewaz zapewne juz w niedlugim czasie pojawia sie w sprzedazy pierwsze 
urzadzenia techniczne dzialajace w oparciu o to zjawisko, czas zaczac pomalu oswajac sie z 

mysla ze ludzkosci potrzebna bedzie tzw. "strafa wolna od telekinezy".  
 
Na kilku serwerach totalizmu udostepnione zostaly strony internetowe o fizycznej nazwie 

"tfz_pl.htm" które omawiaja najwazniejsze problemy zwiazane z powolaniem do zycia takiej 
wlasnie "strefy wolnej od telekinezy" (po angielsku "telekinesis free zone"). Serdecznie 

zapraszam do ich przegladniecia i do podzielenia sie swoimi uwagami na ich temat. 
 
Oto adresy stron internetowych na ktorych omawiany jest brzemienny w nastrepstwa problem 

"strefy wolnej od telekinezy": 
http://aliens.f2g.net/tfz_pl.htm 
http://energia.sl.pl/tfz_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/tfz_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/tfz_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/tfz_pl.htm 

http://jan-pajak.com/tfz_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/tfz_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/tfz_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/tfz_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tfz_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/tfz_pl.htm 

 
http://milicz.fateback.com/tfz_pl.htm 

http://God.20m.com/tfz_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Jan Pajak 
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WPIS numer #36 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/9/23 
Tekst rozwijany w: tekst_1_4.htm 
 

#36. Krzywdzenie Pajaka przynosi pecha? 
 
Wszyscy zapewne pamietamy staropolskie wierzenie, ze "skrzywdzenie pajaka przynosi pecha". 

Czy jednak jest to tylko wierzenie, czy raczej bardzo powazne ostrzezenie. Niedawno jeden z 
korespondujacych ze mna totaliztow podzielil sie swoja opinia, ze byc moze powiedzenie to 
faktycznie jest wiedza o przyszlosci. Byc moze w przeszlosci ktos doskonale wiedzial ze kiedys w 

Polsce pojawi sie osoba o nazwisku Pajak, kto dla dobra ludzkosci zaochotniczy do przyjecia na 
siebie cierpien prowadzacych do generowania tzw. "karmy kredytowej", oraz kogo wszyscy 
szatansko usposobieni traktowali beda jak "worek do boksowania". Byc moze ten ktos wiedzial 

takze o dzialaniu owej "karmy kredytowej", a scislej wiedzial ze jesli ktos zapaskudzi wlasna 
karme przesladowaniem kogos kto zaochotniczyl w przyjeciu cierpnien dla karmy kredytowej, 

wowczas taki przesladowca obrywa potem w dwojnasob za to co nabroil. Aby wiec ostrzec tych 
ktorzy ulegali beda pokusom aby sobie popraktykowac "boksowanie" na owym "Pajaku", ten 
ktos upowszechnil owo wszystkim zapewne dobrze znane wierzenie, aby "nie krzywdzic Pajaka 

bo krzywdzacemu przyniesi to straszliwego pecha". 
 
W podrozdziale A4 z tomu 1 monografii [1/4] opisalem swoje badania dokonywane na tych 

ktorzy skrzywdzili mnie w moim zyciu. Badania te dokonywalem w ramach swoich badan nad 
dzialaniem karmy. Jak wyjasnilem w owym podrozdziale A4, kazdego z owych krzywdzacych 
mnie ludzi, po jakims czasie - zwykle nie pozniej niz w 5 lat, dopadaly najrozniejsze 

nieszczescia. Nieszczescia owe zwykle byly wyolbrzymiona wersja tego co owi krzywdzacy 
wczesniej mi zaserwowali, chociaz zawsze nieszczesciom tym towarzyszyly najrozniejsza 
paskudne powiklania i nastepstwa. Faktycznie wiec w przypadku tych ktorzy mnie krzywdza, 

zarowno owa karma kredytowa, jak i owo powiedzenie o Pajaku, dzialaja z zelazna 
konsekwencja - ktokolwiek mnie skrzywdzi przychodzi mu potem gorzko za to zaplacic i to z 
nawiazka. Nie tylko zreszta w moim przypadku. Najszerzej wszystkim znanym przykladem 

kogos, czyja karme kredytowa przyjeli krzywdzacy na siebie, jest Jezus. Jesli tez sie 
zastanowimy, Izraelici placa za fakt skrzywdzenia Jezusa przez wszystkie te wieki, praktycznie 

az do dzisiaj. Po ilosci pecha i klopotow jakie ktos sciaga na siebie krzywdzac kogos kto 
zaochotniczyl do przyjecia cierpien generujacych "karme kredytowa" ja osobiscie uwazam, ze 
kazdy powinien sie zastanowic az kilka razy zanim skrzywdzi takiego kogos. Serdecznie 

wspolczuje wiec tym co teraz sie na mnie wyzywaja. Przyjdzie im bowiem zaplacic za to 
okropnie slono i to nie pozniej niz za jakies 5 lat. 
 

Narazie ciagle nie jest nam wiadomo co bedzie sie dzialo z calymi krajami ktore mnie 
skrzywdzily jako tzw. "intelekty zbiorowe". Czy do nich rowniez odnosilo sie bedzie owo 
staropolskie wierzenie. Faktycznie bowiem istnieja cale kraje od ktorych czesto mi sie obrywalo. 

Przykladowo naleza do nich Nowa Zelandia i Australia. (Np. znacznie poczucie krzywdy i 
niesprawiedliwosci wzbudzilo tam u mnie dosyc nieslusznie zwolnienie mnie z pracy z trzech 
kolejnych instytucji nowozelandzkich pod rzad. Co jest interesujace, decyzje o zwolnieniu 

wlasnie mnie z owych instytucji zawsze podejmowali obywatele Australii.) Niemniej jestem 
pewien ze przyszle generacje ludzi beda mialy okazje aby to zaobserwowac.  
 

Tak na marginesie, to od dawna nosze sie z zamiarem aby oglosic tzw. "strefe wolna od 
telekinezy". Prawo do wybrania takiej strefy przyszluguje wszakze mi, jako odkrywcy telekinezy 
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i wynalazcy urzadzen telekinetycznych. W owej "strefie wolnej od telekinezy" chodzilo bedzie o 
to aby uchronic ludzkosc przed powtorzeniem tego samego bledu jaki ludzkosc juz wielokrotnie 

popelnila poprzez zaniedbanie ogloszenia "strefy wolnej od antybiotykow", "strefy wolnej od 
pestycydow", itp. Ja osobiscie planuje ze "strefa wolna od telekinezy" (po angielsku "telekinezis 
free zone") bedzie wlasnie Nowa Zelandia i Australia. Ciekawe jak ogloszenie owej strefy 

wplynie na przyszle losy owych krajow. Czy okaze sie ono dla nich szczesliwym zbiegiem 
okolicznosci, czy tez pechem. Wszakze jesli faktycznie bedzie ono kiedys wyegzekwowanie, w 
Nowej Zelandii i Australii nie wolno bedzie ani produkowac, ani uzywac, ani nawet posiadac 

zadnych urzadzen formujacych Efekt Telekinetyczny. Nie wolno tam tez bedzie ladowac 
magnokraftow telekinetycznych. 
 

Oto adresy stron internetowych na ktorych mozna sobie sciagnac (nieodplatnie) tom 1 
monografii [1/4], oraz poczytac tam z podrozdzialu A4 opisy co sie stalo z tymi ludzmi ktorzy 
skrzywdzili mnie w przeszlosci, a ktorych losy sprawdzalem potem w ramach swoich badan nad 

dzialaniem karmy.  
http://energia.sl.pl/tekst_1_4.htm 

http://free.7host02.com/sheep/tekst_1_4.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/tekst_1_4.htm 
http://jan-pajak.com/tekst_1_4.htm 

http://milicz.fateback.com/tekst_1_4.htm 
http://morals.t35.com/tekst_1_4.htm 
http://propulsion.250free.com/tekst_1_4.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/tekst_1_4.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/tekst_1_4.htm 
 

Serdecznie zachecam do przegladniecia oweg rozdzialu A4. 
 
Po przeczytaniu podrozdzialue A4 byc moze warto tez przez chwile przystanac i sie zastanowic. 

Czy staropolskie wierzenie ze "krzywdzenie Pajaka przynosi pecha" jest tylko przesadem, czy 
raczej powaznym ostrzezeniem? Czy istnieja tez jakies inne podobne do niego wierzenia i 
powiedzenia na ktore powinnismy zwracac wieksza uwage? Czy owo powiedzenie o Pajaku 

moze oznaczac, ze moj los oraz moje nazwisko sa znane i przepowiadane juz od 
najwawniejszych czasow - tyle ze jak zwykle we wszelkich przepowiedniach zostaly one 

umiejetnie zakamuflowane i zaczynaja nam cos mowic dopiero "po fakcie"? 
 
Niech totalizm zapanuje,  

Jan Pajak 
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Tekst rozwijany w: evil_pl.htm 
 

#35. Skad sie bierze cale to zlo na Ziemi? 
 
Czy czytelnik kiedykolwiek sie zastanawial, skad faktycznie bierze sie owo morze zla na Ziemi. 

Zla tego jest przeciez zbyt duzo aby wina za nie obciazac tylko ekonomistow czy rzadzace 
partie. Dotyka tez nas praktycznie w zbyt wielu obszarach, aby jego powodem bylo wylacznie 
zaciecie sie kogos waznego przy goleniu czy niedopieszczenie jakiej paniusi na odpowiedzialnym 

stanowisku. Z kolei w religijnych diablow przestalismy juz wierzyc od czasow sredniowiecza, aby 
to oni byli za nie odpowiedzialni. Skad wiec ow ocean zla faktycznie bierze sie na Ziemi? 
 

Na walsnie dopracowanej od nowa stronie internetowej totalizmu o fizycznej nazwie 
"evil_pl.htm" (tj. "zlo po polsku") dokonalem niewielkiego eksperymentu. Mianowicie zaczalem 

tam spisywac pouczajace opowiadanie (z moralem) na temat "co by sie stalo z ludzkoscia gdyby 
na obecnym poziomie (nie)moralnosci ludzie uzyskali dostep do statku kosmicznego zwanego 
magnokraftem". Aczkolwiek owo opowiadanie jest zaprojektowane jako rodzaj skroconej 

"fantastycznej opowiesci" ktore poczytac sobie mozna w ksiazkach z rodzaju "science fiction", 
faktycznie zawiera ono dedukcje logiczne oparte na znajmomosci zachowan naszego 
spoleczenstwa i naszych politykow. Jest wiec rodzajem naukowej dedukcji logicznej, ktora to 

dedukcje czytelnik moze osobiscie zweryfikowac na ile jest ona poprawna. (Dedukcja ta oparta 
jest na tresci podrozdzialu A3 z tomu 1 monografii [1/4].)  
 

Opowiadanie zaczyna sie od tego, ze mieszkancy Ziemi zbudowali sobie magnokraft. 
Oczywiscie, dysponujac owym statkiem miedzygwiezdnym natychmiast wyslali ekspedycje 
badawcze w otaczajace je systemy gwiezdne. Jedna z tych ekspedycji odkryla przytulna 

planetke dinozaurow - jednak ciagle jeszcze nie zamieszkala przez jakiekolwiek istoty 
iteligentne. Nasi politycy postanowli wiec planete ta zaludnic rasa ludzka. Aby dac naukowcom 
ziemskim moznosc zaobserwowania rozwoju nowej cywilizacji od zera, postanowili wyslac tam 

pare wiejskich dzieci z malenkiej wioski polozonej w srodku dzungli. Dzieci te mialy imiona 
"Adam i Ewa". Nie mialy one zadnego pojecia jak wyglada cala ziemia, czy chocby obszar poza 

ich wioska w dzungli. (Cale swe krotkie zycie spedzili bowiem bawiac sie pod drzewem przy 
domach ich rodzicow.) Na nowa planete owa pare dzieci "Adama i Ewe" zawiozl magnokraft 
nazywajacy sie "Rajem". Po przylocie na miejsce dzieci ci zostali wyrzuceni z Raju pod jakims 

pretekstem, np. ze lubujaca sie w smakolykach Ewa zjadla jakis smakowity owoc ktorego 
kapitan statku zakazal jej jesc. Dzieci zaczely wiec formowanie nowej cywilizacji ludzkiej od 
samego zera ... itd., itp. 

 
Jak sie okazuje, po poprowadzeniu owej dedukcji az do stadium kiedy owa hipotetyczna 
cywilizacja "Adama i Ewy" osiaga dzisiejszy poziom rozwoju technicznego ludzkosci, nagle sie 

okazuje ze dokladnie jest wiadomym skad naprawde bierze sie cale owo zlo jakie dzisiaj 
widzimy wokol siebie! Bardzo pouczajaca historyjka! Zapraszam do odwiedzenia strony z jej 
opisem i do jej poczytania. 

 
Insteresujacym aspektem owej historyjki o "Adamie i Ewie i o pochodzeniu zla jakie obecnie 
gnebi ludzkosc" jest ze wskazuje ono prosty sposob jak pozbyc sie tego zla. Wszakze po 

ustaleniu skad zlo to sie bierze, latwo juz wypracowac sposob na jego pozbycie sie. Zapraszam 
na owa strone aby czytelnik mogl sam sprawdzic czy moje dedukcje o sposobie pozbycia sie 
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tego zla pokrywaja sie z tym co czytelnik sam rowniez by w tym celu uczynil. 
 

Oto adresy stron internetowych na ktorych mozna poczytac owo pouczajace opowiadanie (z 
moralem) na temat "pochodzenia zla na Ziemi". Serdecznie zachecam do ich przegladniecia. 
 

http://aliens.f2g.net/evil_pl.htm 
http://evil.0me.com/evil_pl.htm 
http://energia.sl.pl/evil_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/evil_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/evil_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/evil_pl.htm 

http://god.20m.com/evil_pl.htm 
http://jan-pajak.com/evil_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/evil_pl.htm 

http://morals.t35.com/evil_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/evil_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/evil_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/evil_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/evil_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/evil_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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Tekst rozwijany w: wszewilki.htm 
 

#34. Jesli UFOnauci kwicza, znaczy ze trafilo sie w sedno sprawy 
 
Na przekor swojego ogromnego zaawansowania technicznego oraz przez wieki trenowanej 

przebieglosci, UFOnauci ktorzy skrycie okupuja nasza planete sa dosyc latwi do rozszyfrowania - 
jesli lepiej pozna sie ich zachowania. Przykladowo, jesli z nimi sie walczy i zaczyna sie 
zwyciezac, wowczas kwicza i pluja naokolo jakby w spodniach nosili jeza. O tym wiec czy nasze 

uderzenia trafily ich w dzisiatke, najlatwiej poznac po tym ile litrow sliny UFOnauci wypluwaja 
na tego co im wlasnie przylozyl, a takze po tym jak glosny wrzask podnosza w danej sprawie. 
 

Wszyscy znamy przyslowie "uderz w stol a nozyczki sie odezwa". W odniesieniu do UFOnautow 
przyslowie to zachowuje swoja waznosc. Tyle ze zachowaniem UFOnautow rzadzi nastepujaca 

wersja tego samego przyslowia "zdaskuj jakas skryta zbrodnie UFOnautow a potwierdzeniem 
trafnosci beda obelgi i opluwanie cie jadem". 
 

Wrzask i plucie jakie UFOnauci generuja w "duzych" sprawach poruszanych na tym blogu, 
takich jak odparowanie przez UFO budynkow WTC w Nowym Jorku (patrz blog #33), czy 
techniczne wywolanie przez UFOnautow huraganu Katrina (patrz blogi #30 i #32), wcale mnie 

juz nie dziwia. Wszakze jesli prawda o owych sprawach zdola sie upowszechnic wsrod ludzi, 
wowczas nadejdzie koniec panowania UFOnautow na Ziemi. Jednak dziwi mnie ogromnie 
wszask jaki UFOnauci podnosza w sprawie malenkiej wioseczki Wszewilki w jakiej ja sie 

urodzilem. 
 
Jak to wyjasnilem w blogu #29 ponizej, UFOnauci z jakichs powodow bez przerwy przesladuja 

owa bogu ducha winna wioseczke. Ich nieustanne przesladowania Wszewilek trwaja bez 
przerwy przez ponad 120 lat. Przykladowo juz okolo 130 lat temu (tj. juz w 1875 roku) 
UFOnauci z jakichs powodow zamanipulowani owczesnymi wladzami w taki sposob, aby wladze 

te tak poprowadzily linie kolejowa przez Wszewilki, ze linia ta staranowala miniaturowy ryneczek 
owej wioski oraz "przejechala" sie dokladnie przez miejsce gdzie uprzednio stal prastary 

(historycznie ogromnie wartosciowy) kosciolek owej wioseczki. Co ciekawsze, aby staranowac 
Wszewilki owa linia kolejowa, linia musiala byc celowo sprowadzona z prostej drogi i sztucznie 
zakrzywiona ku Wszewilkom duzym lukiem od wschodu, aby zaraz za Wszewilkami ponownie 

skrecic na wschod. Kto tak buduje linie kolejowe? Owo sztuczne zakrzywienie linii kolejowej aby 
staranowala Wszewilki widac na mapach wskazanych na wyszczegolnionych ponizej stronach o 
owej wioseczce, a ponadto widac je takze dokladnie na zdjeciach satelitarnych Wszewilek - jako 

przyklad patrz zdjecie satelitarne Wszewilek pokazane pod adresem:  
http://maps.google.com/maps?ll=51.551406,17.286901&spn=0.026010,0.058545&t=k&hl=en 
(owa lukowato zakrzywiona linia kolejowa widoczna jest tam jak wychodzi z pobliza prawego 

dolnego rogu zdjecia, aby po staranowaniu Wszewilek ponownie skrecic ku prawemu gornemu 
rogowi zdjecia.) Co wiec jest takiego we Wszewilkach ze UFOnauci tak zawziecie niszcza ta 
wioseczke? 

 
Kiedy opublikowalem informacje o niszczeniu Wszwilek przez UFOnautow, UFOnauci podniesli 
nietypowo silny wrzask. Ich reakcje mozna odnotowac po wpisach pod blogiem #29 ponizej. 

Oczywiscie wpisy te nie sa jedynymi bluznierstwami jakimi UFOnauci zasypali mnie w sprawie 
Wszewilek. Otrzymalem bowiem od nich rowniez wyzwiska adresowane na moje prywatne 
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emaile. Przykladowo jakis UFOnauta o pseudonimie "Damian" i adresie emailowym 
dadakos@interia.pl napisal do mnie dosyc ciekawy email z wyzwiskami, ktory zamierzam nawet 

skomentowac tutaj przy ktorejs nastepnej okazji. Podsumowujac, niebywaly wszask, plucie  
i przeklenstwa jakie moja strona o wioseczce Wszewilki zaindukowala u UFOnautow oznaczaja, 
ze trafilem tutaj w dzisiatke. Teraz zachodze w glowe - dlaczego zdemaskowanie faktu 

niszczenia historii wioseczki Wszewilki przez UFOnautow staje sie az tak dla nich bolesne, ze 
podnosza ow ogromny wszask i wypluwaja na mnie az tyle litrow pelnej jadu sliny. Czy ktos z 
czytelnikow wie o co tym UFOnautom moze tutaj chodzic? Czy dedukcje jakie w tej sprawie 

zawarlem na stronie o Wszewilkach moga byc poprawne? 
 
Wiecej danych na temat niezwyklej historii wsi Wszewilki oraz na temat atakow UFOnautow na 

ta malenka wioseczke, zawarte jest na stronach internetowych:  
 
http://aliens.f2g.net/wszewilki.htm 

http://energia.sl.pl/wszewilki.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki.htm 

http://fruit.f2g.net/wszewilki.htm 
http://i.1asphost.com/1964/wszewilki.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki.htm 

 
Niech totalizm zapanuje,  
Jan Pajak 
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#33. UFOnauci systematycznie morduja swiadkow odparowania WTC w Nowym Jorku 
 
Co czyni zbrodniarz ktory sie zorientowal, ze istnieja swiadkowie dla jego zbrodni. Ano 

systematycznie wymorduje owych swiadkow - jednego po drugim. Na wskazanych w dalszej 
czesci tego wpisu stronach "wtc_pl.htm" (na temat odparowania przez UFO nowojorskich 
drapaczy chmur WTC) wyjasnilem, ze dowody na bezposredni udzial UFO w odparowaniu WTC 

zalegaly ulice Nowego Jorku. Wszyscy wiec ci ktorzy pracowali przez odgruzowywaniu tych ulic, 
byli naocznymi swiadkami tej kolosalnej zbrodni popelnionej przez UFOnautow. Nic dziwnego, 
ze zbrodniczy UFOnauci postanowili ich wszystkich wymordowac! 

 
Nie powinno nikogo wiec dziwic to co napisano w artykule "Wszyscy wdychali smierc" z 

"Przekroju". Tresc tego artykulu w dniu 9/9/05 ciagle mozna bylo poczytac w Internecie pod 
adresem:  
http://www.przekroj.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=49 

Artykul ten stwierdza m.in., cytuje:  
"Wszyscy wdychali smierc. Polscy robotnicy dostali maski z nowoczesnymi filtrami Hepa, ale 
nawet one nie chronily skutecznie przed wyziewami trujacymi w 'strefie zero'; Smierc dopadla 

polskich robotników, którzy cztery lata temu przebijali sie przez gruzy World Trade Center w 
Nowym Jorku - nie zyje ich juz 19. Niektórzy wracaja umierac do Polski. [...] Najpierw byl rak 
zlosliwy tarczycy. Potem przyszly: zapalenie trzustki, zniszczony woreczek zólciowy, astma, 

nagla otylosc (przytyl 20 kilogramów w pól roku), zmniejszony o polowe otwór tchawicy, 
azbestoza. ... szesc razy byl w szpitalu, przeszedl dwie operacje w ciagu roku, zaraz czeka go 
trzecia. Ofiary smiertelnego powietrza ze 'strefy zero' czasem umieraja nagle - ida ulica, doznaja 

napadu wyczerpania, a ich pluca sie zapadaja."  
Tlumaczac wiec powyzsze na nasz jezyk, UFOnauci systematycznie wymordowuja teraz nawet 
tych swiadkow, ktorzy jedynie zatrudnieni zostali przy odgruzowywaniu miejsca po 

odparowanych przez UFO budynkach WTC. Wszakze kiedy ludzkosc zbudzi sie pewnego dnia z 
obecnego omamu i zacznie widziec co UFOnauci wyprawiaja na Ziemi, swiadkowie owi mogliby 

w przyszlosci potwierdzic fakt odparowania WTC przez UFO! Co za wredna rasa szatanskich 
istot okupuje nasza planete! Jak w takiej sytuacji nie uczynic wszystkiego co w naszej mocy aby 
przed nimi desperacko sie bornic! 

 
Oczywiscie, ktos kto nie chce przyjmowac do wiadomosci faktu okupacji Ziemi przez szatanskich 
UFOnautow moglby zaczac argumentowac, ze owi robotnicy z WTC wymieraja poniewaz 

nawdychali sie azbestu, a nie poniewaz UFOnauci ich skrycie wykanczaja jednego po drugim. W 
przypadku takich pro-azbestowych argumentow proponuje rozwazyc nastepujace fakty. (1) 
Wybiorcze usmiercanie wylacznie niewygodnych dla UFOnautow swiadkow odgruzowywania. W 

chwili kiedy drapacze chmur WTC zaczely sie "zapadac" (tj. byly odparowywane przez UFO), 
chmura oparow rozprzestrzenila sie doslownie po calym Nowym Jorku. Praktycznie wiec niemal 
kazdy mieszkaniec Nowego Jorku nawdychal sie wowczas wystarczajaco duzo owych oparow 

aby do dzisiaj wykitowac - jesli faktycznie zawieraly one sproszkowany azbest. Tymczasem jak 
widzimy wymieraja jedynie bezposredni swiadkowie usuwajacy gruz po budynkach WTC, a nie 
wszyscy nowojorczycy. To zas oznacza, ze azbest jest jedynie wymowka pod pozorem ktorej 

UFOnauci dokonuja swoich morderstw, a nie faktyczna przyczyna smierci tych ludzi. 
(Kiedykolwiek UFOnauci kogos morduja, zawsze czynia to w taki sposob aby wygladalo ze 
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powod smierci jest zupelnie inny niz morderstwo popelnione na tym kims przez UFOnautow.) 
(2) Niezadzialanie masek ochronnych. Nawet sam w/w artykul stwierdza, ze robornicy pracujacy 

przy odgruzowywaniu owych budynkow otrzymali doskonalej jakosci maski ochronne. W 
normalnych wypadkach maski takie wystarczaja aby uchronic robotnikow przed azbestem. 
(Niestety, nie wystarczaja one aby uchronic kogokolwiek przed morderczymi zamachami 

UFOnautow pozorowanymi na inne przyczyny.) (3) Nietypowa tajemnica wokol calej sprawy. 
Rozwaz, ze ow fakt wymierania swiadkow odgruzowywania WTC utrzymywany jest w scislej 
tajemnicy. Tylko zas UFOnauci maja zarowno powody, jak i wymagany do wyciszenia prawdy 

aparat nacisku na ludzi i dziennikarzy, aby sprawe tak hermetycznie "zakorkowywac" i wyciszyc. 
Tylko tez UFOnautom moze zalezec aby prawda nie wyszla z ukrycia - boja sie wszakze aby 
ludzie nie dowiedzieli sie iz to oni odparowali WTC. Z drugiej strony, wszyscy doskonale znamy 

Amerykanow i wiemy, ze gdyby Amerykanie wiedzieli co naprawde sie dzieje, wowczas trabiliby 
o tym na caly swiat. Powyzsze fakty dosyc jednoznacznie wskazuja, ze za smiercia owych 
swiadkow mogacych w przyszlosci rzucic wiecej swiatla na prawdziwe fakty dotyczace 

odparowania WTC przez UFO, kryja sie morderczy UFOnauci ktorzy nie chca dopuscic aby ludzie 
dowiedzieli sie jaka jest prawda na temat ich okupacji Ziemi i wyniszczania ludzkosci. 

 
Dalsze szczegoly oraz wiecej danych podpierajaych szokujaca prawde ze UFOnauci wlasnie 
systematycznie wymordowuja swiadkow odparowania przez UFO budynkow WTC, 

zaprezentowane zostalo na stronach totalizmu o fizycznej nazwie "predators_pl.htm". Pelny 
wykaz adresow owych stron zawarty jest w blogu #32 - np. patrz tam  
http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 
 
 

Niestety, zyjemy w czasach kiedy dzisiejsi mlodzi bohaterowie maja odwage do walki jedynie z 
obrazkami komputerowymi, a nie z prawdziwymi wrogami ludzkosci. Wszakze dzisiejsza 
mlodziez nie nalezy juz do tego samego pokolenia ktore znamy z dawnych czasow walki o 

wolnosc i znamagania sie z prawdziwymi wrogami. Dzisiejsi bohaterowie sa jedynie zdolni do 
strzelania do obrazkow na ekranach komputera, bowiem doskonale wiedza, ze obrazki te nie 
zaczna strzelac do nich z powrotem. Jakiez wiec perspektywy istnieja dla przetrwania rasy 

ludzkiej, kiedy kosmiczny wrog ludzkosci morduje nas miasto po miescie oraz panstwo po 
panstwie, zas ci mlodzi ludzie ktorzy powinni nas bronic, udaja bohaterow jedynie w walce z 

obrazami na ekranach komputerow. Kiedy zas ktos im powie ze istnieja prawdziwi wrogowie 
ludzkosci, wowczas owi "bohaterowie gier komputerowych" szybko chowaja sie za suknia swojej 
mamusi? 

 
Strona internetowa ktora dokumentuje material dowodowy na fakt ze to wehikul UFO 
odparowal budynki WTC, dostepna jest m.in. pod nastepujacymi adresami:  

 
http://totalizm.nexuswebs.net/wtc_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/wtc_pl.htm 

http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/wtc_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm 
http://morals.t35.com/wtc_pl.htm 

http://propulsion.20m.com/wtc_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm 
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http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/wtc_pl.htm 

 
Proponuje w wolnej chwili rzucic na nia okiem. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak  
 

P.S.: Korzystajac z okazji tego wpisu, chcialbym tutaj serdecznie podziekowac tym coraz 
liczniejszym patriotom ktorzy jednak stawiaja sie przeciwko klamstwom i propagandzie 
UFOnautow. Ja sam wiem tez dokladnie ile prawdziwej odwagi jest potrzebne aby postawic sie 

przeciwko szatanskiemu najezdzcy z kosmosu w obronie planety na ktorej sie mieszka. Wszakze 
najezdzca ten jest wyjatkowo wredny i nie istnieje taka niecnosc ani zbrodnia jakiej nie bylby on 
gotowy popelnic dla wydluzenia czasu swojej bezkarnej eksploatacji naszej planety. Wiem tez 

jaka rzadkoscia w dzisiejszych czasach powszechnego egoizmu i zadufania w sobie jest 
prawdziwa odwaga zmierzenia sie z faktycznie istniejacym wrogiem (zamiast jedynie 
bezpiecznego strzelania do jakichs wyimaginowanych wrogow z ekranu swojego komputera). 

Chyle wiec czola przed Wami bezimienni bohaterowie prawdziwej walki o wolnosc Ziemi. Prosze 
trzymajcie tak dalej. Nasza planeta Was potrzebuje. 

 
P.P.S.: Powinienem tutaj dodac, ze doszedl nowy UFOnauta do calej galerii dzisiejszych 
potomkow dawnych "diablow". Podobnie jak wszyscy inni jego pobratymcy rodem z piekla, on 

rowniez na najrozniejsze szatanskie sposoby stara sie podwazyc moje dobre imie poprzez plucie 
na mnie na wszelkie sposoby jakie tylko jego zboczony umysl jest w stanie wymyslic. Ten nowy 
UFOnauta na grupach dyskusyjnych uzywa pseudonimu "macminer". Twierdzi on ze jest z mojej 

rodziny. Oto co napisal - cytuje z jego ostatniego watku:  
 
"Niedawno pisalem, ze osobiscie znam dra Pajaka (wujek mojej zony). To, ze sobie robi ze 

wszystkich jaja, to fajna hipoteza, ale nie za bardzo pasuje do tego czlowieka. [...] Wyszlo z 
tego, co wyszlo - dziwak. ... W listach czy emailach pisze mniej wiecej to samo, co w ogólnie 
dostepnych materialach w internecie. ..."  

Niniejszym chchialbym wiec wyjasnic, ze nie znam czlonka mojej wlasnej rodziny ktory bylby 
gotowy oczerniac w Internecie swojego wlasnego wujka. To wiec co ow UFOnauta wypisuje to 
wierutne bzdury. Ponadto nie moglby tez twierdzic ze jest ze strony mojej zony, bo moja zona 

pochodzi z Malezji. Np. zdjecie mojej malezyjskiej zony kazdy moze sobie ogladnac na niemal 
wszystkich moich witrynach internetowych, gdzie zaprezentowane jest na stronach 

"pajak_jan.htm", np. mozna je znalezc pod adresami: 
http://aliens.f2g.net/pajak_jan.htm 
http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm 

http://jan-pajak.com/pajak_jan.htm 
http://pigs.20fr.com/pajak_jan.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/pajak_jan.htm 

Po trzecie zas, nie wymieniam emailowej oraz listownej korespondencji na badane przez siebie 
tematy z zadna kobieta ze swojej rodziny w Polsce ktora mialaby meza i dla ktorej bylbym 
"wujkiem". (Tylko najbardziej mi bliska rodzina wymienia ze mna regularna korespondencje. 

Dalsza rodzina co najwyzej otrzymuje jakies pozdrowienia z okazji swiat, czy zawiadomienia o 
losowych zdarzeniach z mojego zycia, jak np. o mojej ostatniej utracie pracy.) Faktycznie wiec, 
osobiscie wierze ze nie istnieje w Polsce rzeczywista osoba ktora moglaby sie pochwalic, ze "jest 

wujkiej mojej zony" a jednoczesnie mialaby faktyczne podstawy aby stwierdzic ze "w listach czy 
emailach pisze ...". Czyli powyzsze wypociny owego "macminer" to jeszcze jeden szkalujacy 
wybieg UFOnautow dokladnie imitujacy sztuczki sredniowiecznych diablow i nastawiony na 

wciskanie ciemnoty tym ludziskom ktorzy daja sie nabrac na te klamstwa. 
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WPIS numer #32 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/9/7 
Tekst rozwijany w: predators_pl.htm 
 

#32. Nowy Orlean: nieudolnosc czy celowy sabotaz 
 
Ogladajac dzienniki telewizyjne w ostanich czasach, wielu z nas zapewne zadaje sobie pytanie, 

jak to mozliwe, ze wiodacy kraj swiata taki jak USA, ma wszelkie te problemy z taka zdawaloby 
sie niewielka kleska naturalna jak przejscie huraganu Katrina przez Nowy Orlean. Nagle okazuje 
sie bowiem, ze nic nie dziala tam jak powinno, ze zamiast ratowac, wladze zwlekaja i uprawiaja 

polityczne gierki, podczas gdy ludzie umieraja z braku wody i jedzenia, ze panoszy sie 
bezprawie, rabunki i gwalty, ze rasizm zaczyna publicznie sie manifestowac, ze trupy plywaja po 
powierzchni wody i nikt ich nie grzebie, ze nikt nie wie kto faktycznie padl ofiara bo aligatory 

zjadaja nieboszczykow, ze miejsce do ktorego kiedys sciagaly tlumy turystow obecnie dla wielu 
okazuje sie smiertelna pulapka i rodzajem piekla na ziemi, itd., itp. 

 
Wszystko jednak zaczyna nagle byc jasne i zrozumiale, kiedy sobie uswiadomimy, ze (jak to 
opisalem w blogu #30 ponizej) huragan Katrina byl jedynie kolejnym narzedziem ataku oraz 

bronia masowego zniszczenia, ktore UFOnauci uzyli przeciwko USA. Dlatego efekty dzialania 
tego narzedzia, UFOnauci uzupelnili dodatkowymi dzialaniami sabotazowymi i niszczycielskimi, 
ktore sa typowe dla ich sposobow dzialania. Poniewaz zas UFOnauci zajmuja wiele kluczowych 

pozycji w kazdym kraju, ich sabotaze zawsze sa ogromnie efektywne. Wszakze UFOnauci 
realizuja je na kilku poziomach naraz, tak aby zmaksymilizowac ich niszczycielskie efekty. W 
tym tez przypadku, nastawione one byly nie tylko na spowodowania jak najwiekszych zniszczen 

na poddanym ich dzialaniu terenie, ale takze na podwazenie jak tylko sie dalo autorytetu USA w 
oczach calego swiata. (UFOnauci czynia to  zreszta od pierwszego momentu zaatakowania USA 
w dniu 11 wrzesnia 2001 roku. Wszakze sa oni mistrzami wojny propagandowej - co zreszta 

odzwierciedlane jest we wpisach z komentarzy do niniejszego bloga.) Dlatego kiedy jedna grupa 
UFOnautow-podmiencow udajacych przedstawicieli wladz tego kraju sabotazowala i opozniala 
dotarcie wody, zywnosci i pomocy do dotknietych kleska obszarow, inna grupa podobnie 

udajacych ludzi UFOnautow, tyle ze tym razem pozorujaca za dziennikarzy, wypatrywala i 
filmowala co najbardziej budzace zgroze sceny, oraz trabila potem po calym swiecie wszystko 

co tylko moglo popsuc autorytet USA w oczach swiata. Kiedy wiec nastepnym razem zobaczysz 
czytelniku sceny z USA ktorych nie mozesz zrozumiec, przypomnij sobie co tutaj napisane (tj. ze 
sa to sceny ze skrytego ataku UFOnautow na USA), a wowczas wszystko nagle stanie sie 

zrozumiale i klarowne. 
 
Ja doskonale wiem jak UFOnauci dzialaja, bowiem oni atakuje mnie obecnie bez przerwy. Wiem 

wiec jak to sie czuje kiedy ich cala sfora opadnie nas ze wszystkich stron i gryzie nas w sposob 
widoczny oraz niewidzialny. Kiedy opedzamy sie od jednego z nich, dziesiatki innych atakuja nas 
z tylu. UFOnauci to zawodowi mordercy zaprawieni w niszczeniu ludzkosci. Doskonale wiec 

wiedza jakie metody mordowania sa najskuteczniejsze oraz jak naefektywniej nas zalatwiac. Nie 
na darmo w dawnych czasach nazywano ich "diablami", zas metody ich dzialania - 
"szatanskimi". Wiem tez dobrze jak przewrotne, sliskie i wredne to osobniki. W twarz beda nam 

sie usmiechaly i udawaly przyjaciol, kiedy zas spuscimy z nich oczy natychmiast wepchna nam 
noza w plecy. Walka z nimi to nie zabawa. Czas tez abysmy wszyscy zaczeli zdawac sobie z tego 
sprawe, ze bez wzgledu na to czy chcemy tego czy tez nie, juz obecnie spieci jestesmy z 

UFOnautami w walce na smierc i zycie. Wszakze ich celem na najblizsza przyszlosc jest 
calkowite zniszczenie naszej obecnej cywilizacji. Aczkolwiek narazie mozemy miec zludzenie ze 
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atakuja oni ludzi mieszkajacych od nas daleko, ani sie nie ogladniemy kiedy przyjdzie nasza 
wlasna kolej. 

 
Oczywiscie, w tym miejscu mozemy zadawac sobie pytanie, dlaczego powinnismy byc 
zainteresowani w poznawaniu wszystkich owych masowych morderstaw i niecnosci skrycie 

popelnianych ostatnio przez UFOnautow na ludzkosci. Dlaczego powinnismy przelamywac w 
sobie owa telepatycznie narzucana nam niechec do poznawania co ze swiatem sie dzieje. 
Okazuje sie ze dla naszego wlasnego dobra! W naszym zmaganiu sie z UFOnautami 

najpewniejszym sposobem obrony jest rzetelna wiedza o metodach ich ataku. Aby przetrwac 
musimy widziec i otwarcie mowic o tym co zobaczylismy! Wszakze poprzez zamykanie naszych 
oczu na zbrodnie UFOnautow, faktycznie odbieramy sobie szanse na zmniejszenie ilosci 

popelnianych niecnosci. Doswiadczenie zyciowe bowiem nam podpowiada, ze jesli wsrod nas 
istnieje skryty morderca, wowczas gdybysmy zaczeli glosno i otwarcie mowic o jego istnieniu 
oraz o niecnosciach jakie morderca ten popelnia, wtedy musialby sie on liczyc z faktem ze 

patrzymy mu na rece i musialby zaprzestac swoich niecnosci. Dlatego mamy obowiazek aby 
otwarcie mowic i pisac o ataku UFOnautow na ludzkosc. Mamy takze obowiazek moralnego 

wspierania tych co wlasnie zostali zaatakowani - faktycznie przeciez atakowane jest nie tylko 
USA, a praktycznie kazdy narod i kazde miejsce na Ziemi (tyle ze narazie tego jeszcze nie 
widzimy - np. nie odnotowujemy ze samoloty juz praktycznie kazdego kraju na Ziemi w 

obecnych czasach jakos dziwnie nagle zaczely spadac z nieba na ziemie jak gruszki, ze blok 
betonu w statystycznie nieprawdopodobny sposob tak obrywa sie z helikoptera aby uderzyc w 
kolejke linowa, ze nasi rodzimi huligani nie moga sie jakos oprzec przed "diabelskim" 

potraktowaniem oficjalnych reprezentantow naszych sasiadow, ze robotnicy daja sie zabijac 
maszynom na przekor iz ich rece trzymaja wylaczniki bezpieczenstwa, itd., itp.). Tymczasem 
jesli udajemu ze nic zlego sie nie dzieje, dajemy owemu skrytemu mordercy pozwolenie aby 

nasilal swoje mordercze czyny. Udajac ze problem nie istnieje faktycznie tylko go nasilamy. Czas 
wiec zaprzestac chowania glowy w piasek przed problemem okupacji Ziemi przez UFO i 
niecnosci bez przerwy ostatnio popelnianych na ludziach przez UFOnautow. Czas wreszcie zdac 

sobie sprawe ze skryci mordercy z UFO faktycznie dzialaja wsrod nas. Jesli zas nie zaczniemy o 
tym glosno mowic, a w ten sposob zapobiegac tym niecnosciom poprzez zwracanie na nie 
uwagi opinii publicznej, pewnego dnia przyjdzie nasza wlasna kolej. A wtedy bedzie juz za 

pozno na podnoszenie kwiku. 
 

Wiecej informacji o Nowymm Orleanie i huraganie Katrina, a takze na temat innych niecnosci 
popelnianych na ludziach przez UFOnautow juz po 2000 roku, zawartych jest na wlasnie nowo-
zaktualizowanej stronie o adresach: 

http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 
http://God.20m.com/predators_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 
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http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 

http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 
http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pająk 
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WPIS numer #31 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/9/5 
Tekst dalej NIE rozwijany 
 

#31. Dlaczego UFOnauci zlapali mnie w swoja pulapke 
 
Ci z czytelnikow ktorzy regularnie zagladaja do niniejszego bloga oraz czytaja komentarze pod 

poszczegolnymi wpisami, odnotowali zapewne ze sfora UFOnautow ktora zostala oddelegowana 
przez swoich przelozonych aby atakowala i niszczyla totalizm, twierdzi w komentarzach do 
niniejszego bloga, ze jakoby zdolala zlapac mnie na zmyslenie zastawiona przez siebie pulapke 

(zdjecia UFO). Czy jednak naprawde wszystko jest dokladnie takie jak to oni twierdza, czytelnik 
moze sobie samemu sprawdzic na materiale dowodowym ktory ponizej zaprezentuje. 
Aczkolwiek bowiem z reguly nie znizalbym sie do poziomu owych indywiduow, w tym wypadku 

postaram sie wyjasnic, jaki to rodzaj pulapki na mnie zastawili, oraz czy faktycznie tamta 
pulapka reprezentuje to co oni twierdza w swoich krzykliwych atakach. Poniewaz z owej 

powodzi obelg wylewanych przez tych UFOnautow na totalizm oraz na moja osobe, trudno jest 
normalnemu czlowiekowi zrozumiec co naprawde jest grane, niniejszym uwazam za swoj 
obowiazek wyjasnienie tym co racjonalnie patrza na poruszane w tym blogu sprawy, co 

faktycznie sie stalo i czy naprawde jest jakis merit w tym co owi UFOnauci wykrzykuja na temat 
pulapki ktora na mnie zastawili.  
 

Prezentujac ponizej swoje wyjasnienia, jednoczesnie uzasadnie dlaczego nazywam UFOnautami 
owe istoty ktore tak zawziecie atakuja totalizm i moja osobe. Na to bowiem ze NIE sa one 
regularnymi ludzmi z planety Ziemia, a agentami UFOnautow przyslanymi na Ziemie i 

mieszajacymi w ludzkich sporawach, wskazuje az kilka faktow. Wyliczmy tutaj najwazniejsze z 
nich:  
 

(1) Oni sami przyznaja sie ze wcale nie sa ludzmi. Aczkolwiek owo przyznanie sie zmyslnie 
zamierzone jest jako szatanskie zwodzenie tych co czytaja ich zwierzenia, nikt przy zdrowych 
zmyslach by sie nie przeznawal iz jest UFOnauta, kiedy jednoczesnie wszystko co czyni 

dokumentuje iz faktycznie nim jest. (Aby poznac przyznanie sie jednego znich wystarczy 
zagladnac do komentarzy pod blogiem #30, gdzie jeden z nich napisal, cytuje: "jpajak1 - 

2005/09/03 13:36:24 - NO DOBRA DOBRA PRZYZNAJE SIE. JESTEM TAK JAK TWIERDZI JAN 
NAUKOWIEC PAJAK SZATANSKIM UFOLEM I MOJA MISJA BYLO ZNIECHECIC WAS DO TEJ 
JAKZE MORALNEJ, POKOJOWEJ, POSTEPOWEJ, KONSTRUKTYWNEJ, I BÓG WIE JAKIEJ 

JESZCZE FILOZOFII JAKA JEST TOTALIZM. ..."). 
 
(2) Nie posiadaja wlasnej przeszlosci, ani kolegow, ani miejsca zamieszkania. W przeciwienstwie 

do mnie, kiedy wcale nie kryje sie z tym kim jestem, jak wygladam, gdzie mieszkam, jaki jest 
moj adres i numer telefonu, jak i gdzie mozna sie skontaktowac z moimi kolegami i znajomymi, 
itp., owi UFOnauci nigdy nie podaja nic na swoj temat. Nie wiemy wiec ani jak wygladaja, ani 

gdzie mieszkaja, ani kto ich zna, itp., itd. Powodem tego ukrywania sie zapewne jest fakt, ze 
obecnie jest nam juz wiadomo jakie szczegoly anatomiczne roznia UFOnautow podszywajacych 
sie ludzi od prawdziwych ludzi. Gdyby wiec podali np. swoj adres, wowczas ktos moglby 

przypadkowo odkryc, ze ich wlosy wyrastaja pod gore glowy, ze muszle ich uszu przyrastaja do 
glowy, ze ich czaszki sa gruszkowatego ksztatltu, itp. Jednym slowem, moglby przypadkowo 
odkryc ze oni wcale nie sa ludzmi. Na wszelkie wiec wypadek wszystko na swoj temat utrzymuja 

w tajemnicy. Nawet pseudonimy jakie uzywaja kopiuja od nas - ludzi, zamiast samemu je 
wymyslac. 
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(3) Nie znaja naszej/ludzkiej kultury. Jest to jasne jesli ktos przegladnie tresc tego co wpisuja w 

komentarzach do moich blogow. 
 
(4) Uzywaja metod dzialania UFOnautow. Przykladowo, bez przerwy staraja sie mnie zlapac na 

najrozniejsze pulapki ktore pracowicie zastawiaja. Z kolei owe pulapki sa przez nich 
opracowywane w dokladnie taki sam sposob, w jaki UFOnauci opracowuja swoje pulapki. 
Przykladowo, pulapki te daja przesladowanemu przez nich czlowiekowi tylko dwa wyjscia, tj. 

albo ktos bedzie kontynuowal swoja robote, a w ten sposob z czasem wdepnie jakos w jedna z 
ich pulapek. Albo tez ktos ten wystraszy sie ze moze wdrepnac w zastawiane przez nich pulapki, 
a potem z powodu tego wystraszenia bedzie sie juz bal realizowania tego co istotne dla naszej 

cywilizacji (w moim przypadku - bal sie demaskowania ludobojczych dzialan UFOnautow na 
Ziemi). Odnotuj ze dokladnie taki sposob zastawiania pulapek jest typowa metoda dzialania 
UFOnautow. Przykladowo w Iraku, UFOnauci wlasnie za pomoca takich pulapek spowodowali 

napstrykanie zdjec zolnierzy amerykanskich niecnie traktujacych wiezniow irackich. Potem zas ci 
sami UFOnauci opublikowali owe zdjecia, aby spowodowac oburzenie swiata na Amerykanow 

lamiacych Konwencje Genewska w sprawie traktowania wiezniow wojennych. A ze byli to 
UFOnauci ogromnie latwo wydedukowac z faktu, ze owi niby przelozeni amerykanskiego 
wywiadu wojskowego ktorzy rozkazali wykonywanie owych zdjec, faktycznie nigdy na zdjeciach 

tych nie pozwalali sie sfotografowac - poza jednym przypadkiem kiedy to ktos sfotografowal ich 
gdy nie byli swiadomi ze sa fotografowani. 
 

(5) Mozliwosc rozkazywania wehikulom UFO. Pulapke ktora owi "udzielajacy" sie w 
komentarzach do niniejszego bloga UFOnauci na mnie zastawili byla az tak zmyslna, ze 
faktycznie wymagala wspolpracy prawdziwego UFO. Mianowicie ze zdjec ktore mi przyslali 

wynika, ze aby sporzadzic owa pulapke, najpierw przywolali oni do siebie prawdziwy wehikul 
UFO - tj. przywolali kompleks kulisty zlozony z dwoch UFO typu K6. (Dla porownania patrz tez 
na zdjecie z rysunku P9(d) do monografii [1/4], ktore przedstawia dokladnie ten sam kompleks 

kulisty UFO typu K6, a na dadatek w monografii [1/4] zostalo juz udowodnione badaniami, ze 
faktycznie bylo to rzeczywiste UFO.) Potem owi UFOnauci sfotografowali ten prawdziwy 
kompleks kulisty UFO na kilku ujeciach o roznej ostrosci, przy okazji utrwalajac na tych 

zdjeciach interesujace zjawisko odbicia sie od lisci drzewa za oknem, srebrzystego jarzenia 
pochlaniania wydzielanego przez ow wehikul UFO. (Jarzenie to widac wyraznie na ich zjeciu 

"Obraz4.jpg".) W koncu wykonali z papieru dysk nieco podobny do zarysow tego UFO, przykleili 
ten dysk do szyby, oraz go sfotografowali pod pozorem ze to ten sam obiekt. Nie odnotowali 
jednak ze wyraznie "zchrzanili" swoja robote. Dysk bowiem z papieru ma odmienny ksztal niz 

prawdziwe UFO za oknem (zwroc uwage na ow jakby "ptasi dziubek" ktory przez pomylke 
wycieli po lewej stronie kawalka papieru, a ktorego to dziubka wcale nie ma owo prawdziwe 
UFO za oknem. Odnotuj rowniez, ze stosunek wysokosci do srednicy kawalka papieru jest 

odmienny od tego stasunku w obiekcie za oknem. Podsumowujac pulapke jaka na mnie 
zastawili, to polegala ona na tym, ze UFOnauci dali mi do przeanalizowania zdjecie prawdziwego 
UFO za oknem ("Obraz4.jpg"). Potem zas zaczeli twierdzic, ze jest to zupelnie inne zdjecie 

kawalka papieru ktory przykleili do szyby - ale ktore z powodu swojej niedbalosci wycieli w 
nieco innym ksztalcie niz owo UFO za oknem ("Obraz_0084.JPG"). Dokonale im wszakze 
wiadomo, ze w dzisiejszej sytuacji kazdy natychmiast uwierzy jesli prawdziwe UFO okrzyknie sie 

falszywym. Jakze wiec nie wpasc w tak sztanska pulapke. Na szczescie dla prawdy, kazdy 
racjonalny czytelnik ktory uwaznie przygladnie sie na zaprezentowane przez nich "dowody" bez 
trudu zauwazy, ze ksztalt obiektu za oknem jest inny od ksztaltu kawalka papieru ktory przykleili 

na szybie. 
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Powyzsze warto miec na uwadze, kiedy ktos ponownie natknie sie na krzykliwa propagande za 
pomoca ktorej UFOnauci staraja sie zagluszyc moje proby zdemaskowania ich szatanskiej 

dzialalnosci na Ziemi. 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 



 
  Z-249 
WPIS numer #30 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/9/2 
Tekst rozwijany w: tornado_pl.htm , tornado_pl.htm 
 

#30. Morderca w naszym wlasnym domu 
 
Jak bys sie czul czytelniku, gdybys wiedzial ze trudny do rozpoznania morderca czai sie w twoim 

wlasnym domu. Albo ze morderca udajacy twojego serdecznego przyjaciela czyha na ciebie w 
biurze. Wyglada on dokladnie tak jak kazdy inny kolega, udaje twojego prtzyjaciela lub nawet 
czlonka twojej rodziny, zachowuje sie grzecznie i czesto nawet ci schlebia, jednak przez caly 

czas przemysliwuje jak wbic ci noz w plecy albo zmiazdzyc cie jakas maszyna, tak aby twoja 
smierc wygladala jak wypadek, nieszczesliwy zbieg okolicznosci, lub dzialanie sil natury. Udajac 
twojego przyjaciela i obronce, oklamuje cie we wszystkim oraz bez przerwy na klamstwie tym 

zastawia na ciebie szatanskie pulapki, tak aby nimi albo cie zlapac jesli bedziesz kontynuowal 
swoje dzialania, albo tez sparalizowac wszelkie twoje dzialanie jesli ich sie wystraszysz i 

zaprzestaniesz czynic to co istotne. A pulapki te sa iscie sztanskie - wszakze UFOnauci maja 
wehikuly czasu, wiedza wiec dokladnie co uczynisz za kilka dni lub za kilkadziesiat lat. Ponadto 
posiadaja do swojej dyspozycji cala ta zaawansowana technike - np.na kazde ich zyczenie 

przylatuje do nich wehikul UFO i czyni dokladnie to co mu nakaza. Nie maja wiec zadnej 
trudnosci w takim zastawieniu sieci, aby nawet najbardziej przezorny w nie wpadl. Jesli zas 
UFOnauci uda sie cie zwiesc i wprowadzic do ktorejs ze swoich klamliwie zamaskowanych 

pulapek, wowczas tryumfalnie obwieszcza to po swiecie jako dowod twojej slabosci. Nie tylko 
wiec ze dybie na twoje zycie, ale bez przerwy niszczy wszystko co tworzysz, spycha cie w dol, 
podrywa twoj autorytet i zdrowie, zadusza twoja tworczosc, oraz przesladuje tych co ktorych 

najbardziej kochasz. Otoz jesli potrafisz sobie wyobrazic uczucie niepewnosci jutra w jakim bys 
wowczas sie znalazl, nie jestes daleki od zrozumienia w jakiej sytuacji nasza cywilizacja obecnie 
sie znajduje. 

 
Na calym szeregu stron internetowych wyjasnilem, ze nasza planeta znajduje sie pod 
niewidzialna okupacja szatanskich istot obecnie zwanych "UFOnautami" zas w przeszlosci 

nazywanych "diablami". Jak udokumentowalem to wyczerpujaco na stronach internetowych 
wskazanych ponizej, istoty te sa tak zbrodniczo nastawiona do ludzkosci, a jednoczesnie tak 

identyczne do ludzi i obecne w tak duzych ilosciach w naszych miastach i miejscach pracy, ze sa 
oni wlasnie jak owi trudni do rozpoznania mordercy ktorzy zagniezdzili sie wsrod nas. Bez 
przerwy tez czyhaja na odpowiedni moment aby skrycie wbic nam noz w plecy w 

okolicznosciach kiedy wbicie to wygladalo bedzie jak wypadek lub dzialanie sil natury. 
Faktycznie istoty te sa naszymi bliskimi krewniakami, tyle ze zamiast na Ziemi urodzili sie oni na 
nieco innych planetach. Sa oni tak podobni do ludzi, ze kiedy ich plastycznie opodobnieni do 

kogos "podmiency" zostaja zamienieni za kogos z nas samych, wowczas nawet najblizsza 
rodzina takiego podmienca, ani jego koledzy biurowi, nie sa w stanie rozpoznac, ze w danej 
chwili obcuja juz tylko z podmienionym UFOnauta a nie z orgiginalnym czlowiekiem za ktorego 

UFOnauta ten sie podmienil. Caly material dowodowy wskazuje, ze to wlasnie tacy "podmiency" 
z UFO dokonali zamachow na metro w Londynie w dniu 7 lipca 2005 roku, a takze ze to oni 
zaatakowali nowojorskie budynki WTC w dniu 11 września 2001 roku. Slady ich szatanskich 

atakow mozna zreszta znalezc nawet w niniejszym blogu. Wszakze to wlasnie tacy podmiency z 
UFO udajacy "zatroskanych o moje zdrowie" przyjemniaczkow, zamiast rzeczowych argumentow 
wypisuja najrozniejsze brednie i wyzwiska w uwagach pod moimi wypowiedziami. (Odnotuj ze 

tylko UFOnauci maja wymagane motywacje, energie i czas aby wypisywac takie brednie - 
faktyczni ludzie, jesli nie zgadzaja sie z moimi dobrze dokumentowanymi argumentami, lub nie 
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interesuje ich ten temat, po prostu wiecej owych argumentow nie czytaja i zajmuja sie czyms 
co im bardziej odpowiada.) Wiecej informacji o owych podmiencach z UFO, a takze o rodzaju 

"dobrodziejstw" jakie wyczyniaja oni dla naszej planety, wyjasnione zostalo na calym szeregu 
stron internetowych totalizmu, np. na stronach: 
 

http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 
http://God.20m.com/predators_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 

http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 
http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
 

Nasze nawyki myslowe prowadza nas wprost do zguby. Wszakze nawyklismy do myslenia, ze 
jesli ludzcy mordercy zabijaja w sposob z daleka widoczny jako morderstwo, to takze gdyby 
mordowali nas jacys UFOnauci, wowczas owo morderstwo UFOnautow takze musialoby 

wygladac jak ludzkie morderstwo. Zapominamy przy tym, ze UFOnauci maja cala ta ogromnie 
zaawansowana technike i medycyne do swojej dyspozycji. Jesli wiec jej uzyja do mordowania 
ludzi, ich morderstawa nie sa dla nas wogole wykrywalne. Nam wydaje sie ze dana ofiara 

umniera np. na raka, albo np. na atak serca, albo z powodu np. nieszczesliwego wypadku, albo 
np. poniewaz jej dom zostal uderzony przez tornado. Aby zrozumiec w jak trudny do 

rozpoznania i wykrycia sposob UFOnauci nas morduja, rozwazmy dwa ostatnie przypadki 
masowych morderstw popelnionych na ludzkosci przez UFOnautow, mianowicie rozwazmy 
huragan "Katrina" o szybkosci wiatrow 240 km/godz, ktory w dniu 29 sierpnia 2005 roku 

calkowicie zdewastowal Nowy Orlean w USA, oraz rozwazmy masowa "panike" ktora w dniu 31 
sierpnia 2005 roku spowodowala smierc okolo 1000 ludzi w Iraku. 
 

Jesli przealalizowac huragan "Katrina" to wykazywal on wszelkie cechy huraganu 
zaidukowanego technologicznie przez UFOnautow. Przykladowo, (1) huragan ten podazal 
nietypowym torem po jakim zaden huragan nie podazal od czasu huraganu Camille z 1969 roku 

(huragany, podobnie jak wszelkie wiry nizowe, posiadaja swoje trajektorie przemieszczania sie 
uzaleznione od budowy wewnetrznej jadra ziemi - ktora to budowa decyduje o trajektorii wiru 
przeciw-materii ktory je wywoluje), (2) inteligentnie zmienial on swoja trajektorie, tak aby 

dokonac mozliwie najwiekszego zniszczenia poprzez zablokowanie ujscia rzeki Misissipi, (3) 
inteligentnie zmienial on swoja intensynwosc i cisnienie (co dokumentuje ze byl on inteligentnie 
kontrolowany), (4) towarzyszyly mu liczne tornada ktorych mechanika i cechy jednoznacznie 

ujawniaja, ze zostaly one uformowane technicznie przez UFO (mechnika formowania "tornad" 
przez UFO wyjasniona jest dokladnie na stronach internetowych:  
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http://antichrist.bz.tc/tornado_pl.htm 
http://energia.sl.pl/tornado_pl.htm 

http://evil.0me.com/tornado_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/tornado_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/tornado_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/tornado_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/tornado_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/tornado_pl.htm 

http://jan-pajak.com/tornado_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/tornado_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/tornado_pl.htm 

http://morals.t35.com/tornado_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/tornado_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/tornado_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/tornado_pl.htm 
http://totalizm.pl/tornado_pl.htm 

http://totalizm.org.pl/tornado_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/tornado_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/tornado_pl.htm 

http://ufonauts.20m.com/tornado_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tornado_pl.htm 
na ktorych rowniez wskazano material dowodowy jaki dokumentuje pochodzenie tornad i 

huraganow od UFO), (5) huragan ten zostal zesynchronizowany przez UFOnautow z calym 
szeregiem innych niszczycielskich dzialan, ktore UFOnauci typowo "organizuja" podczas swoich 
atakow na ludzkosc (np. z rabowaniem sklepow w Nowym Orleanie, z chaosem i dezorganizacja 

wladz, z bledami inzynierskimi ktore pozwolily aby woda przerwala tamy, itp.), (6) huragan ten 
dodawal sie do calej gamy najrozniejszych atakow UFO na USA, jakie to ataki UFOnauci ostatnio 
bez przerwy urzeczywistniaja na ten wiodacy kraj naszej cywilizacji (wszakze jesli UFOnauci 

zdolaja zniszczyc USA, wowczas zdoilaja takze zniszczyc cala nasza dzisiejsza cywilizacje). 
 
Kolejny z morderczych atakow UFOnautow na ludzkosc mial miejsce w dniu 31 sierpnia 2005 

roku w Iraku. Uzywajac swoich telepatycznych urzadzen zastraszajacych, UFOnauci wywolali 
tam panike tlumu, powodujac ze tlum ten "stratowal" okolo 1000 ludzi. Na fakt ze takze i ta 

zbrodnia zrealizowana zostala technicznie przez UFOnautow rowniez wskazuje caly szereg 
faktow. Przykladowo, (1) wszyscy ludzie rzucili sie rownoczesnie do panicznej ucieczki, co 
swiadczy ze uzyte zostalo przeciw nim urzadzenia telepatyczne podobne do tego jakie UFOnauci 

uzywaja przeciwko dzikim zwierzetom oraz dla odstraszania ludzi od swoich statkow (urzadzenia 
te opisalem w podrozdziale N5.1 z tomu 11 monografii [1/4]), (2) niemal wszystkim 
uciekajacym ludziom w niewytlumaczony sposob pospadaly buty z nog (obecnosc pola 

telekinetycznego nadaje obiektom wlasnosci tzw. "suer-sliskosci" ktora z kolei powoduje, ze np. 
buty nie beda noramlnie chcialy sie utrzymac na nogach; owo tajemnicze pospadanie butow z 
nog wszystkich uciekajacych jest wiec dowodem ze na miejscu tej zbrodni obecne byly 

niewidzialne dla LUDZKICH oczu telekinetyczne WEHIKULY UFO), (3) tajemnicze "zaduszenie" 
take i tych licznych ludzi, ktorzy wcale nie zostali stratowani (jest ono znane z innych obserwacji 
UFO - kiedy hermetycznie zamkniete, telekinetyczne UFO, otoczy danych ludzi, ludzie ci sie 

dusza z braku powietrza),  
(4) wyslugiwanie sie przesadami ludzkimi - co nalezy do ulubionych chwytow "UFOnautow" (np. 
most na ktorym UFOnauci popelnili ta kolejna zbrodnie na ludzkosci jest znany z tego ze w 799 

roku agenci Kalifa wrzucili tam cialo Imama Musa al_kadima), (5) zgodnosc tej zbrodni z 
polityka UFOnautow w owym regionie (tj. UFOnauci chca wywolac wojne swiatowa pomiedzy 
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muzulmanami i chrzescijanami, stad w Iraku staraja sie wymordowac tak duzo ludzi jak tylko sie 
da, liczac ze gniew i nienawisc tych co przezyja w koncu obroci sie przeciwko Europejczykom). 

 
Ze wszystkich faktow dokumentujacych udzial UFOnautow w tej zbrodni z Bagdadu, naukowo 
najbardziej interesujacym jest owa "super-sliskosc" ("nadsliskosc"). Spowodowala ona, ze z 

powodu silnego natelekinetyzowania przez niewidzialne dla oczu UFO, zaatakowanemu tlumowi 
pospadaly buty. W telewizji pokazywano owe stosy butow wszelkiego mozliwego rodzaju i 
ksztaltu zalegajace miesce owej tragedii. Ja dobrze znam z praktyki owo zjawisko nadsliskosci, 

bowiem samemu bedac nieustannie atakowany przez UFOnautow ukrywajacych sie za zaslona 
telekinetycznego migotania, w moim domu wszystko bez przerwy jest natelekinetyzowane. 
Wszystko tez jest niezwykle sliskie. Przykladowo, kiedy pisze cos, czego UFOnauci bardzo nie 

lubia, tak jak np. tekst niniejszego bloga, wowczas tak blisko podchodza do mojego komputera 
ze telekinetyzuja mi mysz i poduszke pod mysza. W rezultacie czasami zaczynaja one byc tak 
sliskie, ze mysz jedynie slizga sie po poduszcze i jej przesuwanie wcale nie powoduje ruchu 

kursora na ekranie. Zjwisko owej "nadsliskosci" omawiam dokladnie w podrozdzialach H8.1 z 
tomu 4 monografii [1/4], oraz NB4 z tomu 11 monografii [1/4]. Powinienem tez tutaj dodac, ze 

znane mi sa liczne przypadki kiedy UFOnauci swoimi urzadzeniami telepatycznymi wywolali 
mordercza panike. Powyzszy przypadek z Bagdadu jest jednak pierwszym jaki w ktorym 
zjawisko "nadslizkosci" objawilo sie az na tak masowa skale i na ktore uwage zwrocili nawet 

reporterzy telewizyjni. Oczywiscie, owo masowe spadanie butow z nog mialo takze miesce 
podczas wszystkich poprzednich morderczych tratowan wywolywanych przez UFO. Dla 
przykladu, na stronie internetowej  

http://www.smh.com.au/articles/2004/02/01/1075570301699.html 
pokazane jest zdjecie z podobnej "stampedy" wywolanej przez UFOnautow w dniu 1 lutego 
2004 roku, w ktorej zginelo 244 muzulmanskich pielgrzymow. Na zdjeciu tym wyraznie widac 

pogubione obuwie. Pechowo jednak, zdjecie to pokazuje jedynie malenki wycinek ziemi. Nie 
widac wiec z niego az tak wyraznie jak na ostatnich filmach z Bagdadu, ze gubione byly 
wszelkie mozliwe odmiany obuwia, nie zas jedynie pojedynczy jego rodzaj. Wprawdzie nie 

zdolalem odnalezc zdjec z innej slynnej paniki i tratowania jakie UFOnauci spowodowali w dniu 
2 lipcu 1990 roku podczas dorocznej pielgrzymki (tzw. "Haj") do Mekki - kiedy to UFOnauci 
zdolali spowodowac zatratowanie na smierc okolo 1426 muzulmanskich pielgrzymow. Jestem 

jednak sie zalozyc ze tam rowniez pogubione byly cale stosy obuwia najrozniejszej marki i 
ksztaltu. Z kolei owo masowe gubienie obuwia jest dowodem zaistnienia zjawiska "super-

sliskosci", a tym samym dowodem ze to UFOnauci celowo wywolali dana panike swoimi 
metodami telepatycznego zastraszania tlumow. 
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
 
P.S. Wycialem: 

Poprzez zamykanie naszych oczu na owe masowe morderstawa skrycie popelniane ostatnio 
przez UFOnautow na ludzkosci, faktycznie odbieramy sobie szanse na zmniejszenie ilosci owych 
morderstw. Wszkze jesli wsrod nas istnieje skryty morderca, wowczas gdybysmy zaczeli glosno i 

otwarcie mowic o jego istnieniu oraz o niecnosciach jakie morderca ten popelnia, wtedy 
musialby sie on liczyc z faktem ze patrzymy mu na rece i musialby zaprzestac swoich niecnosci. 
Tymczasem jesli udajemu ze nic zlego sie nie dzieje, dajemy owemu skrytemu mordercy 

pozwolenie aby nasilal swoje mordercze czyny. Udajac ze problem nie istnieje faktycznie tylko 
go nasilamy. Czas wiec zaprzestac chowania glowy w piasek przed problemem okupacji Ziemi 
przez UFO. Czas wreszcie zdac sobie sprawe ze skryty morderca z UFO faktycznie dziala wsrod 

nas, udajac ze jest naszym dobrodziejca. 
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#29. Dlaczego UFOnauci przyczepili sie do malej wsi Wszewilki? 
 
Najbardziej ilustratywny przyklad niszczenia z jakim dotychczas sie spotkalem pokazany jest na 

animowanych filmach Disneya. Niektore z owych filmow pokazuja najazd termitow na 
najrozniejsze obiekty z drewna. Widzimy wiec tam najpierw ow obiekt z drewna. Dalej widzimy 
kolumne termitow ktore wnikaja gdzies w szpare pod owym obiektem i znikaja z naszych oczu. 

W koncu zas widzimy jak ow obiekt z drewna na naszych oczach szybko zamienia sie w proch i 
calkowicie znika z widoku. Powodem dla ktorego dla mnie ow przyklad jest az tak wymowny, sa 
dzialania UFOnautow. UFOnauci zalatwiaja bowiem wszystko co im nie pasuje w dokladnie taki 

sam sposob jak owe termity. Przykladowo, najpierw istnieje jakis material dowodowy na 
dzialania UFOnautow na Ziemi. Potem odnotowujemy ze ktos niewidzialny (UFOnauci) cos 

miesza z owym materialem. W koncu uswiadamiamy sobie ze ow material po prostu zniknal z 
widoku i juz go wiecej nie ma. 
 

Najlepszym przykladem kiedy odnotowalem dokladnie takie dzialanie UFOnautow, byl material 
dowodowy na eksplozje UFO w kraterze Tapanui. Material ten opisalem na stronach 
internetowych o eksplozji wehikulu UFO kolo Tapanui w Nowej Zelandii, np. na stronach: 

http://jan-pajak.com/tapanui_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tapanui_pl.htm 
Najpierw dokladnie przebadalem ten material, obfotografowalem, oraz opisalem go w moich 

publikacjach. Potem zaczalem odnotowywac ze zaczynaja sie dziac z nim jakies dziwne rzeczy - 
jakby wnikaly do niego jakies niewidzialne dla oczu termity, oraz ze doslownie znika on z oczu. 
W koncu, w jakis czas pozniej, przekonalem sie ze niemal wszystkie dowody jakie opisalem w 

swoich publikacjach poznikaly z miejsc gdzie oryginalnie istanialy. Nawet sam krater Tapanui 
zostal potraktowany buldozerem, kiedy ktos usilowal go na tyle wyrownac aby przestal 
wygladac jak krater, oraz aby nie dalo sie w nim wyroznic indywidualnych kraterow 

wewnetrznych. 
 

Najwiekszy szok jednak przezylem, kiedy zaczalem spisywac historie niewielkiej wsi Wszewilki. 
We wsi tej sie urodzilem i wychowalem. Historie tej wsi znalem raczej doskonale, bowiem moja 
babcia pochodzila z owych terenow. Takze moja matka urodzila sie niedaleko od Wszewilek, zas 

kiedy miala okolo 14 lat mieszkala nawet w sasiedniej wiosce zwanej Stawcem - czyli zaledwie 
jakies 3 kilometry od Wszewilek. Matka przekazala mi wiec wiele historycznych informacji o 
Wszewilkach, ktore nie sa juz znane dzisiejszym mieszkancom tej wioski. Kiedy jednak 

przystapilem do spisywania owej historii Wszewilek, ponownie odnotowalem owo 
charakterystyczne dzialanie niewidzialnych dla ludzi jakby "termitow". Ja doskonale znam owo 
dzialanie, wiem wiec ze wywodzi sie ono ze skrytych manipulacji UFOnautow potajemnie 

okupujacych nasz planete. Otoz owe niewidzialne niby "termity" systematycznie pozjadaly we 
Wszewilkach wszelkie dowody materialne ktore zawieraly jakakolwiek informacje o przeszlosci 
owej wioski. Trzeba wiec byloby byc slepym aby nie odnotowac, ze z jakichs powodow 

UFOnauci nie chca aby chwalebna historia i karma wsi Wszewilki poznana zostala przez 
dzisiejszych mieszkancow owej wioski. Mnie te wysilki UFOnautow aby ukryc historie Wszewilek 
ogromnie zastanawiaja. Jakiz bowiem cel UFOnauci moga miec w tym ukrywaniu? Jak 

znajomosc historii i karmy malej wioski dolnoslaskiej moze zagrazac okupacji Ziemi przez UFO? 
Co na tyle waznego ma w przyszlosci wydarzyc sie we Wszewilkach, ze UFOnauci chca pozbawic 
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owo zdarzenie wszelkiej wiedzy o historii i karmie owej wioski? (Jak dotychczas, we 
Wszewilkach nic naprawde historycznie istotnego ciagle jeszcze sie nie wydarzylo.)  

 
Przy analizie historii wsi Wszewilki na kazdym kroku wychodzi na wierzch fakt, ze z jakichs 
powodow UFOnauci desperacko staraja sie ukryc przed nami raczej interesujaca historie tej 

wioski. Proponuje wiec teraz aby czytelnik zapoznal sie z historia owej wioski, oraz przekonal sie 
samemu do jakich niecnosci UFOnauci sie dopuszczaja aby historia owej malej wsi Wszewilki 
pozostawala dla wszystkich nieznana. Opis owej historii Wszewilek zaprezentowany jest na 

stronach internetowych o adresach: 
 
http://aliens.f2g.net/wszewilki.htm 

http://energia.sl.pl/wszewilki.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wszewilki.htm 
http://fruit.f2g.net/wszewilki.htm 

http://i.1asphost.com/1964/wszewilki.htm 
http://jan-pajak.com/wszewilki.htm 

http://milicz.fateback.com/wszewilki.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wszewilki.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wszewilki.htm 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#28. Na boga, podarujmy helikopter ambulansowi malezyjskich altruistow! 
 
Reklama. Jesli chcemy sprzedawac swoje produkty za granica, musmy sie reklamowac w 

krajach odbiorcow.  
Nic dziwnego, ze nasz rzad wydaje miliony na reklamowanie Polski w telewizjach innych krajow.  
Czy jednak ktos kiedykolwiek sie zastanawial, czy owa zagraniczna reklama faktycznie daje 

efekty  
warte dolarow ktore Polska na nie wydaje. Ja osobiscie wierze, ze nie. Wszakze na ekranie 
telewizora  

pokaze sie cos przez kilka sekund, poczym znika, zas widzowie natychmiast o tym zapominaja. 
 

Istnieje jednak niezwykle efektywna (i jednostkowo ogromnie tania) forma reklamy ktora ja 
odnotowalem w Nowej Zelandii. Mianowicie Australijski bank nazywajacy sie "Westpac" 
ufundowal Nowej Zelandii helikopter ratowniczy. Kiedykolwiek wiec w Nowej Zelandii ktos 

przykladowo ma zawal serca w jakims niedostepnym miejscu, wpadnie w przepasc, czy zgubi 
sie na morzu, ow helikopter Westpac'u natychmiast wyrusza z pomoca. Praktycznie jest wiec w 
wiadomosciach dziennika telewizyjnego Nowej Zelandii kazdego wieczora i to doslownie za 

darmo. Nic dziwnego, ze oddzialy owego Australijskiego banku Westpac ktory ufundowal 
helikopter sa oblegane przez nowozelandzkich klientow. Wszakze kazdy Nowozelandczyk kiedy 
wybiera sobie bank mysli w przyblizeniu wzdluz linii: "uslugi kazdego banku sa mniej-wiecej 

takie same, raczej udostepnie wiec swoje fundusze temu bankowi o ktorym wiem ze czyni wiele 
dobra i ze pomoze mi lub mojej rodzinie kiedy znajdziemy sie w klopotach, niz bankowi o 
ktorym wiem ze egoistycznie mysli jedynie o wlasnych zyskach i napychaniu swoich kieszeni". 

Stad kilkaset tysiecy dolarow jakie bank ten wydal na zakup helikoptera ratunkowego zawraca 
im sie z ogromna nawiazka. Faktycznie tez, poza owym helikopetrem ow bank nie potrzebuje 
juz zadnej innej reklamy. Ludzie mysla o nim z wdziecznoscia i popieraja go kiedy tylko moga. 

 
Ja od dawna bezskutecznie proponuje aby Polska uzyla tej formy najtanszej wlasnej reklamy dla 

waznego kraju rownikowego jakim jest Malezja. W Malezji istnieje bardzo prezna organizacja 
altruistyczna wyrosla na chrzescijanskich tradycjach, ktora nazywa sie "St. John Ambulance" (tj. 
"ambulans Swietego Jana"). Jest to organizacja para-militarna czy obronna (tj. w rodzaju 

ochotniczego jakby "medycznego wojska" oraz w duchu dawnej "Armii Zbawienia" albo 
"Szarych Szeregow" z przedwojennej Polski). Wszystko czyni ona dla spoleczenstwa Malezji 
kompletnie za darmo - w ramach pracy spolecznej jej czlonkow. A czlonkow tych ma ona 

tysiace. W Malezji jest ona popularniejsza niz "Czerwony Krzyz" w Polsce. Stad prowadzi ona 
darmowe szpitale i darmowe kliniki, ma wlasne darmowe stacje dializy dla ludzi z chorymi 
nerkami, organizuje darmowe kolonie, obozy, szkolenia i zawody dla mlodziezy, oraz posiada 

cala flotylle darmowych ambulansow ktore za darmo obslugiwane sa przez nie bioracych oplat 
miejscowych lekarzy. Organizacja ta nie otrzymuje zadnych dotacji rzadowych, jedyne wiec 
fundusze jakimi dysponuje pochodza z dotacji prywatnych ludzi oraz z kontrybucji jej czlonkow. 

Niemal jedyne czego owa wspaniala i prezna organizacja altruistyczna ciagle jeszcze nie 
posiada, to helikopter ratowniczy. Ja osobiscie jestem zafascynowany praca tej organizacji. 
Kiedykolwiek wiec jestem w Malezji staram sie wziasc udzial w jej pracach i imprezach. Jej 

czlonkowie sa jak mala armia - zawsze nosza mundury, sa ogromnie zdyscyplinowani (po 
azjatycku, czyli niemal z komputerowa precyzja) i doskonale wyszkoleni, zawsze tez partroluja 
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te miejsca publiczne w jakich ktos moze ich potrzebowac. Gdziekolwiek w Malezji by sie nie 
popatrzylo podczas publicznych imprez lub zbiorowisk ludzi, widac tam patrole jej ubranych w 

charakterystyczne mundury zdyscyplinowanych czlonkow. Na przekor tez ze organizacja ta 
wyrosla na tradycjach chrzescijanskich, posiada ona czlonkow ze wszelkich ras i religii, udziela 
tez pomocy wszystkim tym ktorzy pomocy potrzebuja - bez wzgledu na rase czy religie. Ja mam 

honor osobiscie znac generala ktory jest naczelnym komendantem owej organizacji i bardzo 
wybitna osobistoscia Malezji - z generalem tym przyjaznimy sie od czasow mojej profesury w 
Malezji. Mam z nim nawet zdjecie - patrz trzecie zdjecie od gory na stronach internetowych: 

http://pajak.20m.com/catalog.htm 
http://pajak.20fr.com/catalog.htm 
(Ow general stoi tam przy mnie po prawej stronie zdjecia.) Otoz od dawna chcialbym 

spowodowac aby Polska podarowala owej organizacji helikopter ratowniczy. Bylaby to wspaniala 
reklama dla naszego kraju, bowiem z cala pewnoscia helikopter taki stalby sie najwazniejszym 
ambulansem owej preznej organizacji altruistycznej. To zas oznacza, ze kazdego dnia gdzies w 

Malezji mowiloby sie o kolejnym dobrym uczynku jakie "Polski helikopter" dokonal dla 
mieszkancow Malezji. Podobnie jak helikopter "Westpac'u" w Nowej Zelandii, taki "Polski 

helikopter" w Malezji prawdopodobnie bylby w wiadomosciach niemal kazdego wieczora. Polska 
by ogromnie na tym skorzystala - wszakze to ogromna reklama dla naszego kraju niemal za 
grosze. Podarowanie im tego "Polskiego helikoptera" staram sie bezskutecznie spowodowac juz 

od wielu lat. Wszakze Polska produkuje helikoptery - nie powinno byc z tym trudnosci. 
Rozmawialem juz w tej sprawie z Ambasadorem Polski w Malezji, oraz z moimi kolegami ktorzy 
zajmuja wazne stanowiska w polskiej fabryce helikopterow. Niestety, nie moge jakos przelamac 

oporow jakie ludzie maja przeciwko takiemu darowi. Wszakze Polacy to sknery i boja sie wydac 
na wlasna reklame sporej sumy w jednej porcji. Nie widza przy tym ze jesli przeliczy sie dlugosc 
i efektywnosc reklamy uzyskanej na tej drodze, wowczas okaze sie ona najlepsza inwestycja 

jaka Polska moze sobie wyobrazic. Jesli wiec Ty czytelniku masz gdzies dostep do ludzi ktorzy 
decyduja o sposobach reklamowania naszego kraju, doradz im aby podarowali helikopter owej 
organizacji "St. John Ambulance" z Malezji. (Ostrzedz jednak, ze w Malezji jest wiele 

harytatywnych organizacji. Jednak tylko ta jedna naprawde czyni dobry uzytek z tego co 
posiada. Tylko tez ta jedna nie otrzymuje zadnych dotacji rzadowych ani oficjalnego wsparcia. 
Inne organizacje, np. tzw. "Red Crescent" bazujacy na muzulmanskich tradycjach i zalozony 

celowo aby ktos mogl konkurowac z owym preznym "St. John Ambulansem", nieustannie 
otrzymuja sporo dotacji tamtejszego rzadu. Do nich tez kierowane sa wszelkie oficjalne honory i 

zaszczyty a takze dotacje dokonywane za posrednictwem rzadu owego kraju. Niestety, wedlug 
moich obserwacji, owe inne organizacje marnotrawia duza proporcje tego co im zostaje 
podarowane.) 

 
 
Powyzsze chcialbym uzupelnic informacja, ze Malezja jest doskonalym partnerem handlowym,  

na powiazaniu sie z ktorym Polska by jedynie ogromnie skorzystala. Malezja ma bowiem cale  
zatrzesienie surowcow naturalnych i produktow, ktorych Polsce brakuje (ropa naftowa, olej  
palmowy, guma, cyna, rudy, kopra, owoce, szlachetne gatunki tropikalnego drewna, meble, 

elektronika, samochody, itp.). Ponizej wylistuje  
teraz strony internetowe na ktorych opisalem jeden z surowcow-produktow Malezji jakim ja  
szczegolnie lubie sie delektowac, mianowicie przesmaczne owoce tropikalne. Jestem gotow sie 

zalozyc,  
ze wielu Polakow chcialoby owoce takie znalezc tanio w naszych sklepach. Podarowanie 
omawianego  

tutaj helikoptera z cala pewnoscia mialoby m.in. taki skutek.  
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W naszym wszechswiecie wszystko rzadzone jest tzw. "prawami moralnymi". Z kolei owe prawa 
powoduja, ze wyniki dowolnego dzialania zawsze uzalezniane sa od zawartego w tym dzialniu 
ladunku dobra i moralnosci. Dlatego zwykla reklama telewizyjna lub czasopismowa nie bedzie 

posiadala poparcia owych praw moralnych. Wszakze nastawiona jest ona jedynie na 
egoistyczne dobro reklamujacego i tego kto bierze pieniadze za zrealizowanie owej reklamy. 

Aby wyjasnic to dokladniej, pieniadze wydawane na reklame telewizyjna lub w czasopismach 
zawsze laduja na rozepchanym koncie bankowym jakiegos wlasciciela stacji telewizyjnej lub 
czasopisma. Ten zas wydaje je na luksusy, nawet nie odnotowujac od kogo lub skad sie one 

wziely. W zakresie moralnosci i dobra reklama taka niemal nigdy nie wyzwala wiec dzialania 
praw moralnych. Natomiast reklama dokonywana poprzez dobre uczynki, np. poprzez 
zafundowanie komus helikoptera ratunkowego, dziala poprzez wdziecznosc i uczucia owych 

niezliczonych ludzi i ich rodzin, ktorym helikopter ten dopomoze. Pieniadze ktore ktos na nia 
wydal poruszaja wiec ludzkie serca i sumienie, powodujac ze prawa moralne rowniez wespra 
tego co zdobyl sie na ich wydanie. Z kolei zadzialanie praw praw moralnych powoduje, ze 

obdarowujacy wynagradzany jest wiele razy bardziej obficie wlasnie przez owe prawa moralne. 
Reklama wiec poprzez zafundowanie czegos co powtarzalnie realizuje dobre uczynki lezy w 
duchu totalizmu. Faktycznie tez nie istnieje juz nic lepszego ani efektywniejszego niz taka 

totaliztyczna reklama. 
 
Na temat praw moralnych i mechanizmu ich dzialania najlepiej poczytac ze stron internetowych 

totalizmu. Oto kilka adresow owych stron: 
 

http://totalizm.20fr.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.20m.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/totalizm_pl.htm 

http://totalism.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.fanspace.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.pl/totalizm_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#27. Sobowtory wplywowych ludzi - czyli jak UFOnauci-podmiency manipuluja nasza cywilizacja 
 
Zarowno w folklorze najrozniejszych narodow, jak i literaturze UFOlogicznej istnieje relatywnie 

duzo informacji na temat sobowtorow ktorych UFOnauci podmieniaja pod wplywowych lub 
slawnych ludzi na Ziemi. Sobowtorzy tacy przygotowywani sa przez UFOnautow za pomoca ich 
wysoko zaawansowanej medycyny i techniki. Nastepnie sa oni podmieniani pod wybranych ludzi 

na Ziemi (tj. zastepuja oni na Ziemi owych ludzi, zas nieszczesnicy za ktorych zostaja oni 
podmieniani znikaja w UFO na zawsze). Chodzi bowiem o to, ze aby sterowac nasza cywilizacja 
UFOnauci musza posiadac wsrod ludzi duza liczbe swoich agantow. Agnetow tych nie moga 

jednak wysylac w proznie. Wszakze kazdy czlowiek na Ziemi musi miec swoja rodzine, miejsce 
urodzenia, historie, itp. Dlatego kazdy agent-UFOnauta wysylany na Ziemie, podmieniany jest 

za jakiegos czlowieka, ktory faktycznie istnial. Do owej podmiany agent przygotowywany jest 
medycznie poprzez dokladne zaimitowanie wygladu podmienianej osoby. Relatywnie czesto owi 
nieszczesni ludzie wybrani do podmiany konfrontowani sa na pokladzie UFO ze swoim 

sobowtorem. UFOnautom chodzi bowiem o to aby swoim zachowaniem potwierdzili oni czy 
sobowtor ten jest juz wystarczajaco do nich podobny i czy oni sami juz go rozpoznaja jako 
wierne kopie siebie samych. Wyglad i zachowanie tych sobowtorow z UFO zawsze sa az tak 

identyczne do ziemsklich oryginalow, ze nawet wlasny ojciec ani matka, czy inna najblizsza 
rodzina podmienionej osoby, nie wiedza ze podmiana miala miejsce. Co najwyzej odnotuja, ze 
zachowanie danego czlonka ich rodziny w okreslonym okresie czasu ulega drastycznej zmianie. 

 
W podrozdziale VB4.6.1 tomu 17 monografii [1/4] opisalem caly szereg przykladow kiedy 
odnotowano wlasnie takie sobowtory z UFO, lub takie zamiany UFOnautow za ludzi. I tak w 

folklorze Irlandzkim istnieje bogaty material o tzw. "changelings", czyli wlasnie o szatanskich 
UFOnautach podmienianych za ludzi. Kiedys czytalem cala gruba ksiazke (po angielsku) 
wylacznie na ten temat - niestety gdzies zawieruszyl mi sie jej tytul i dane wydawnicze. Rowniez 

w legendach z terenu Polski kiedys opowiadalo sie o tzw. "podmiencach", czyli zlych istotach o 
nadprzyrodzopnych mocach ktore podmieniane byly za ludzi w celu wyrzadzania ludziom zla. 

Jesli tez przeanalizuje sie najrozniejsze zródla pisane na ten temat, to takimi wlasnie 
"podmiencami" - czyli sobowtorami podmienianymi za ludzi przepelniona jest historia ludzkosci. 
Praktycznie tez niemal kazdy istotny zwrot w historii Ziemi, szczególnie ten od którego zalezal 

potem upadek dobra i postepu, zawsze inicjowany byl przez takie wlasnie istoty. To wlasnie 
owe istoty powodowaly pojawienie sie na Ziemi wszelkich barbarzynskich lub niszczycielskich 
trendów, organizacji, instytucji, lub panstw. Przykladowo, jesli zapoznac sie z ksiazka [1VB4.6.1] 

pióra Rodney'a Davies, "Nadprzyrodzone znikniecia" (tytul oryginalu "Supernatural 
Disappearances"), Dom Wydawniczy LIMBUS, Bydgoszcz 1995, ISBN 83-85475-80-X, 255 stron, 
pb, to az roi sie w niej od opisów takich wlasnie podmiencow z UFO. Przykladowo na stronach 

18 do 21 owej ksiazki opisano przypadek Romulusa. (Romulus byl zalozycielem Rzymu.) Jak 
wynika z owych opisów, Romulus odznaczal sie wieloma cechami podmienca-UFOnauty. Po 
zakonczeniu swej misji zalozenia barbarzynskiego Rzymu i wytkniecia mu niszczycielskiego 

kierunku pózniejszego dzialania, zniknal on jak to zawsze czynia owi podmiency z UFO. W jakis 
czas potem ukazal sie jednak rzymskiemu senatorowi Juliuszowi Proculus. Jednak byl wówczas 
juz ubrany w strój kosmiczny. Obwiescil wówczas Juliuszowi Proculus, ze nie jest juz wiecej 

Romulusem, a "bogiem" Kwirynusem i ze powrócil do niebios skad oryginalnie przybyl - patrz 
strona 21 w [1VB4.6.1]. 
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Wielu owych sobowtorow-podmiencow zdaje sie przechodzic przez standardowe koleje losu. 

Zastepuja oni na Ziemi ludzi ktorzy z jakichs powodow beda posiadali duzy wplyw na ogromna 
liczbe ludzi, np. wpadcow, glowy panstwa, aktorow/ki, piosenkarzy/ki, itp. Po podmienieniu ich 
zachowanie drastycznie sie zmienia. Z reguly jakby traca poczucie i zrozumienie zachowan 

dopuszczalnych w naszej cywlizacji. Stad zaczynaja sypiac z malymi chlopcami, wywieszac 
swoje dzeci za oknami mieszkania, wymierzac nabity pistolet w czlonkow najblizszej rodziny, 
oraz czynic wiele innych rzeczy ktore dla tych co wyrosli w naszej cywilizacji zdaja sie byc nie do 

przyjecia. Z czasem odcinaja sie tez od swojej rodziny i krewnych. Staja sie wysoce niemoralni. 
Na jakis tez sposob albo deprawuja ogromnie duzo ludzi na jakich maja wplyw, albo tez czynia 
cos niszczycielskiego co zmiania na gorsze koleje losow znacznej proporcji ludzkosci. Po 

wykonaniu swego zadania dla jakiego zostali przyslani, w koncu nagle znikaja lub gina w dosyc 
tajemniczych okolicznosciach. Jednak po zniknieciu lub smierci sa ciagle widywani przez ludzi 
ktorzy ich znali. Stad czasto na ich temat powstaje legenda, ze jakoby ciagle sa zywi - tyle ze 

sie gdzies ukrywaja.  
 

Gleboko wprogramowana przez UFOnautow w ludzka psychike wrogosc dzisiejszego 
spoleczenstwa wobec wszystkiego co dotyczy UFO, powoduje ze praktycznie nikt nie korzysta z 
bogatych zrodel wiedzy ludowej jakie juz od dawna istnieja na temat owych podmiencow. Niekt 

tez nawet nie rozwaza, czy owi dzisiejsi wplywowi lub slawni ludzie ktorzy daja sie poznac 
innym poprzez wyczynianie wysoce niemoralnych lub zgubnych dla ludzkosci rzeczy, sa 
faktycznie ludzmi, czy tez wlasnie owymi podmiencami rodem z UFO. Z kolei nie zastanawiajac 

sie nad takim problemem, nikt nie przemysliwuje nad sposobem na jaki moznaby odroznic 
owych podmiencow od normalnych ludzi. Wszakze podmiency ci, dla wlasnego bezpieczenstwa, 
nieustannie znajduja sie w stanie migotania telekinetycznego. Niestety, nasza cywilizacja ciagle 

nie dorobila sie urzadzen technicznych ktore pozwalalyby nam stan ten odroznic. Stad narazie 
jedyne co mozemy odnotwac, to efekty tego stanu, czyli np. fakt ze podmiency ci sa nieco lzejsi 
od normalnych ludzi o ich wymiarach, ze normalnie nie daje sie ich skaleczyc (chyba ze chca 

nam udowodnic ze daja sie skaleczyc), ze zachowuja sie dziwnie, ze nie znaja doglebnie naszej 
kultury i obyczajow na przekor ze podobno urodzili sie wsrod nas, ze ich oczy sa jakby trojkatne 
zas niektore szczegoly ich anatomii bardziej podobne do UFOnautow niz do ludzi, itd., itp. 

 
W ostatnich czasach UFOnauci zdolali wymyslic jeszcze jedno zadanie dla owych podmiencow. 

Mianowicie, niezaleznie od wyprowadzania ludzkosci na manowce moralnosci i bezpieczenstwa, 
poprzez podmienianie sie za wplywowych lub slawnych ludzi, ostatnio podmiency ci staja sie 
rowniez terrorystami. To wlasnie oni podszywaja sie pod Arabow i wysadzaja w powietrze 

swoich ziomkow, innych Arabow, aby wzbudzic jak najwiecej nienawisci do Europejczykow. To 
oni wysadzili tez pociagi metra w Londynie. Oczywiscie, ich technika jest az tak zaawansowana, 
ze w ostaniej chwili zawsze znikaja oni z eksplodujacego samochodu lub pociagu. Nasze sluzby 

sledcze wszakze i tak potem nie sa w stanie sie doliczyc z odlamkow miesa czy "zamachowcy" 
faktycznie zgineli na miejscu zamachu. Zreszta jesli UFOnauyci potrzebuja dostarczyc naszym 
sluzbom sledczym jakichs dowodow w postaci porozrywanych ofiar, wowczas maja przeciez 

owych nieszczesnych ludzi za ktorych oryginalnie zostali podmienieni. Nieco wiecej informacji na 
temat efektow owej "dzialalnosci" jaka podmiency rodem z uFO prowadza na Ziemi, zawarte 
jest na stronach internetowych: 

 
http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
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http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 
http://God.20m.com/predators_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 

http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#26. Nagonki - kto za nimi sie kryje 
 
Przed czasami gdy totalizm zdolal ujawnic ludzkosci, ze Ziemia jest skrycie okupowana przez 

przegnilych moralnie krewniakow ludzkosci z kosmosu, wydarzenia na Ziemi zupelnie nie mialy 
sensu. Dopiero obecnie zaczynamy przegladac na oczy, widzac coraz dokladniej ze za wszystkim 
co zlego sie dzieje na Ziemi faktycznie ukrywaja sie owi szatanscy UFOnauci. Wszakze sa oni tak 

identyczni do ludzi, ze zajmuja najrozniejsze kluczowe stanowiska w naszym spoleczenstwie, 
zas nikt nie wie ze nie pochodza oni z naszej planety. Moga wiec dowolnie napuszczac jednych 
ludzi na innych, wysadzac budynki w Nowym Jorku i pociagi w Londynie, udawac samobojczych 

zamachowcow w Iraku, czy podjudzac obie strony w Palestynie. Ich technika jest przy tym tak 
zaawansowana, ze podobnie jak slynny magik David Copperfield w ostatnim momencie moga 

sie ulatniac z eksplodujacego samchodu czy pociagu, zas wybuch bomby ktora tam podlozyli nie 
czyni im zadnej krzywdy. Nasi detektywi i tak potem nie sa w stanie sie zorientowac z masy 
porozrywanego miesa, ze ci co rzekomo spowodowali wybuch danej bomby, faktycznie nie 

naleza do zabitych. 
 
Dwie najczesciej uzywane metody szatanskiego dzialania UFOnautow, ktorymi nieustannie 

staraja sie oni sklocic ze soba odmienne grupy mieszkancow ziemi, to podpuszczanie i nagonki. 
"Podpuszczanie" polega na tym, ze np. UFOnauci przebrani za Arabow napadaja na osiedle 
izraelickie, albo np. UFOnauci przebrani za Australijczykow napadna na swiatynie muzulmanskie, 

albo np. UFOnauci przebrani za Polakow napadna na jakies przedstawicielstwo Rosji czy 
Bialorusi. Jednoczesnie jakas inna grupa UFOnautow dzialajacych po owej przeciwnej stronie, 
wyczynia to samo pierwszej stronie, obwieszczajac wszem i wobec ze to zemsta albo 

wyrownywanie rachunku. Ani tez ludzie sie nie ogladna, jak obie strony wezma sie za lby, zas 
UFOnauci zacieraja rece przygladajac sie z boku, bowiem ponownie zdolali zniszczyc pokoj, 
dobrobyt i zycie wielu ludzi, rekami samych mieszkancow Ziemi. Z kolei "nagonka" to po prostu 

oczernianie kogos lub czegos, co w jakis sposob dziala przeciwko skrytym interesom 
okupacyjnym UFOnautow.  

 
W ostatnich czasach UFOnauci nasilaja ilosc nagonek i podpuszczen. Powodem jest ze 
nieuchronnie zbliza sie chwila kiedy ludzkosc jako calosc przejrzy na oczy i zacznie dostrzegac 

ich diableskie gierki. Za wszelka cene UFOnauci staraja sie spowodowac trzecia wojne swiatowa 
zanim ludzie zobacza co naprawde sie dzieje. Nie powinno wiec nikogo dziwic, ze np. wszedzie 
pojawiaja sie teraz "nagonki" na totalizm i na moja osobe. Wszakze totalizm i moje zycie 

zadedykowane sa wlasnie otwieraniu naszych oczu na to co ludzkosci wyczyniaja ludobojczy 
UFOnauci. Nie powinno tez nikogo dziwic, ze Polska pomalu jest podpuszczana przez 
UFOnautow do wszczynania niezgody ze swymi sasiadami. Wszakze to w Polsce narodzil sie 

totalizm. Takze "iskra wyjdzie" wlasnie z Polski. Jesli UFOnautom uda sie wciagnac polske w 
jakas bijatyke z sasiadami, wowczas wszystko to co Polacy dotychczas wypracowali swoim 
moralnym i tworczym zyciem, pojdzie na marne. 

 
Kiedy nastepnym razem natkniemy sie na jakies "podpuszczenie" lub "nagonke", jest ogromnie 
wazne abysmy nie zaczeli postepowac jak oglupialy motloch i poparli swymi dzialaniami lub 

uczuciami owe szatanskie gierki UFOnautow. W takim bowiem przypadku jest ogromnie istotne 
aby zadac sobie samemu pytanie: komu ta nagonka czy to podpuszczanie naprawde sluzy? W 



 
  Z-262 
czyim interesie lezy aby zaczelo sie dziac to do czego one prowadza? Odpowiedz w takich 
przypadkach zawsze jest jedna i ta sama. Mianowicie, ze wszystko to co niemoralne sluzy tylko 

interesom szatanskich UFOnautow, oraz ze wlasnie szatanscy UFOnauci udajacy ludzi to 
wszczynaja i podniecaja. Faktycznie bowiem zwykli ludzie nigdy nie maja interesu ani checi do 
czynienia niemoralnych rzeczy. Wszakze istnieje na swiecie wiele lepszych zajec niz czynienie 

czy inicjowanie podpuszczania albo nagonki. 
 
Problem z obecnym spoleczenstwem jest, ze malo kto dzisiaj czyta opracowania UFOlogiczne 

raportujace przebieg uprowadzen do UFO. W owych zas opracowaniach bez przerwy jest 
podkreslane, ze w wehikulach UFO "pracuja" (tj. rabuja ludzi z surowcow biologicznych) istoty z 
kosmosu, ktore nie tylko sa identyczne do ludzi, ale takze uzywaja ludzkiego jezyka oraz 

posiadaja ludzkie imiona. Jest wiec rzecza zupelnie oczywista, ze jesli identyczni do ludzi 
UFOnauci "pracuja" na wehikulach UFO, podobni do nich - czyli rownie identyczni do ludzi 
UFOnauci wysylani sa na Zimie aby mieszali sie z nami, udawali naszych ziomkow, oraz 

dokonywali wszelkich prowokacji, podpuszczen i nagonek, od jakich dzisiaj az roi sie na naszej 
planecie. Na boga, kiedyz wreszcie przejrzymy na oczy i zaczniemy dostrzegac to co az tak 

oczywiste! 
 
UFOnautom zaczyna "ziemia palic sie pod nogami". Jesli nie zdolaja oni zniszczyc ludzkosci juz 

wkrotce, niedlugo my zdolamy sie polapac co nam wyczyniaja i wyrzucic ich z naszej planety. 
Dlatego na wszelkie sposoby staraja sie doprowadzic do kolejnej wojny swiatowej. Naszym zas 
zadaniem jest obenie, aby wojny owej uniknac za wszelka cene. Jakie zbrodnie UFOnauci 

popelnili na Ziemi poczawszy od 2001 roku, aby wszczac trzecia wojne swiatowa, wyjasnilem to 
na totaliztycznych stronach internetowych o nazwie "predators_pl.htm". Oto adresy pod ktorymi 
owa strone powinno dac sie znalezc, jesli ciagle UFOnauci ich nie zasabotazowali: 

 
http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 

http://God.20m.com/predators_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 

http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 
http://jan-pajak.com/predators_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 

http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
http://totalizm.org.pl/predators_pl.htm 
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#25: Kto przesladuje tworczych ludzi 
 
Cos ogromnie niesprawiedliwego dzieje sie na naszych oczach. Poczawszy od czasow Jezusa az 

praktycznie do dzisiaj, wszyscy wynalazcy i wszyscy tworczy ludzie ktorzy wypracowuja 
cokolwiek nowego dla dobra naszej cywilizacji, nieustannie poddawani sa mniej lub bardziej 
jawnym przesladowaniom. Jesli tez przeanalizuje sie zycie ktoregokolwiek z nich, wowczas 

wyglada ono jakby cale pieklo sie sprzysieglo aby NIE pozwolic im na dokonanie tego co 
dokonali. Na totaliztycznych stronach internetowych o nazwie "newzealand_pl.htm", te 
mordercze przesladowania ktore niszcza praktycznie kazdego tworczego czlowieka na Ziemi 

nazywam  "przeklenstwem wynalazcow". Czym wiec owo przeklenstwo jest? Powoduje ono, ze 
praktycznie kazdy wynalazca, oraz kazdy tworczy czlowiek, ktory stara sie dolozyc cos ogromnie 

waznego do dorobku naszej cywilizacji, karany jest na setki ukrytych sposobow, a czesto w 
koncu nawet zostaje zamordowany. Jako przyklad rozwaz los Rudolfa Diesel (1858 - 1913), 
ktory opracowal slynny silnik Diesel'a. Byl on przesladowany przez owo "przeklenstwo 

wynalazcow" przez okres calego swojego zycia, az w koncu zniknal za burta (tj. 
najprawdopodobniej zostal przez kogos wyrzucony do morza) podczas zeglugi przez zimne 
wody Kanalu Angielskiego. Jesli ktos czyta zyciorysy znanych wynalazcow, okazuje sie wowczas, 

ze zaden z nich nie zostal ochroniony przed nastepstwami owego przeklenstwa. Nie tylko 
zreszta wynalazcy sa mordowani. Wszyscy wiemy ze w podobnie tajemniczych okolicznosciach 
zamordowany zostal rowniez tworca muzyki - tj. John Lennon. Najbardziej tworczy Prezydenci 

USA, tj. Kenedy i Lincoln, rowniez zostali zamordowani w ogromnie dziwny sposob. Nie 
wspomne juz o M.L. Kingu, bojowniku o rownosc i prawa spoleczne, ktorego ktos zgladzil w taki 
sam sposob. 

 
Przesladowania tworcow nie ograniczaja sie zreszta do czasu kiedy pracuja nad nowymi ideami. 
Wszakze praktycznie zaden wynalazca ani tworca nie odnosi korzysci ze swojego wynalazku czy 

utworu, bez wzgledu na to jak wartosciowy wynalazek ten czy utwor by nie byl. Nawet tez jesli 
nie zostaja zamordowani w mlodym wieku, wielu z nich umiera w samotnosci, opuszczeniu 

przez wszystkich, w ubostwie i brudzie, czasami zas ich ciala musza lezec wiele dni zanim 
zostaja przez kogos odkryte. Jesli istnieja jakies odstepstwa od owej zasady, te zwykle 
zawdzieczane sa rodzinom wynalazcow, ktore to rodziny roztaczaja nad nimi opieke, a takze 

zawdzieczane sa innym zrodlom dochodow niz te pochodzace z samych wynalazkow. Stad na 
przekor ze praktycznie wszystko co nasza cywilizacja kiedykolwiek osiagnela, zawdzieczane jest 
tworczosci wynalazcow i tworczych umyslow, kiedy przychodzi do zaplacenia za ich wysilki, 

wynalazcy sa oszukiwani i karani za dodawanie swojej kontrybucji do rozwoju ludzkosci.  
 
Kiedys, calkowicie na marginesie prowadzonych przez siebie badan, zainteresowalem sie losami 

kilku najbardziej tworczych ludzi z terenu Nowej Zelandii. Podobnie tez jak cala reszta swiata, 
kraj ten posiada wlasny udzial wynalazcow i tworcow. Wszyscy oni byli, lub ciagle sa, 
przesladowani przez owo "przeklenstwo wynalazcow". Godne pozalowania przesladowania jakim 

zostali oni poddani, a takze ich zdjecia i opisy dokonan zyciowych, zaprezentowalem na kilku 
totaliztycznych stronach internetowych, np. na: 
http://mozajski.freewebspace.com/mozajski.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/mozajski.htm 
http://milicz.fateback.com/mozajski.htm 
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http://chi.coms.ph/mozajski.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/mozajski.htm 

a takze na: 
http://newzealand.0me.com/newzealand_pl.htm 
http://a.1asphost.com/Tapanui/newzealand_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/newzealand_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/newzealand_pl.htm 
 

Wyszczegolnijmy tutaj niektorych z tych przesladowanych tworcow Nowej Zelandii:  
(1)  Richard Pearse. Kiedy ten geniusz techniczny zyl i dzialal w Nowej Zelandii, jego 
rozhisteryzowani hipnotycznie sasiedzi i rodacy nazywali go "kutasem" (a tak naprawde to 

nawet jeszcze gorzej) i "pomylonym Pearse". Przygnietli go tak duzym napieciem psychicznym i 
podali takim przesladowaniom, ze biedak zmarl w domu wariatow. (Jedynie ze wpisow do tego 
bloga czytelnicy moga latwo sie zorientowac, ze na moj temat hipnotycznie wzniecona zostala w 

Polsce podobna histeria. A przeciez narazie nie podalem jeszcze do publicznej wiadomosci 
jakiego rodzaju przeklenstwa, pogrozki i zyczenia wysylane sa pod moim prywatnym adresem.) 

Na przekor jednak tych wscieklych przesladowan, Pearse byl jednym z trzech ludzi na swiecie 
ktorzy wynalazli i zbudowali pierwszy dzialajacy samolot zupelnie niezaleznie od siebie. Stalo sie 
tak poniewaz owo "przeklenstwo wynalazcow" zmusilo aby samolot byl wynajdowany co 

najmniej 3 razy, zanim swiat zdolal sie dowiedziec, ze moze on wogole byc zbudowany. 
Pierwszym wynalazca samolotu byl geniusz techniczny polskiego pochodzenia pracujacy w 
carskiej Rosji, o nazwisku Aleksander Mozajski. Jego losy opisane sa dokladnie na stronie 

"mozajski.htm" jakiej adresy wskazalem powyzej. Samolot Mozajskiego byl oblatany z sukcesem 
latem 1882 roku (znaczy 21 lat przed Bracmi Wright). Na nieszczescie, jego technicznie 
wyrafinowany samolot zostal efektywnie zgnieciony przez biurokratow Rosji carskiej. Drugim 

wynalazca jaki zdolal zbudowac i oblatac samolot byl wlasnie ow Nowozelandczyk o nazwisku 
Richard Pearse (1877-1953). Jego samolot dokonal pierwszego lotu w dniu 31 marca 1902 
roku. Niestety, z powodu dzialania owego "przeklenstwa wynalazcow", swiat nigdy nie 

dowiedzial sie o budowie i sukcesach tych dwoch pierwszych pionierow awiacji. Dopiero trzeci 
lot zakonczony sukcesem, jaki odbyl sie w dniu 17 grudnia 1903 roku, tym razem na samolocie 
Braci Wright z USA, zdolal w koncu przebic sie przez hermetyczna blokade jaka ta szatanska sila 

bez przerwy naklada na ludzkie strategiczne wynalazki. (Zauwaz, ze opisy tragicznego losu 
Richard'a Pearse zawarte sa rowniez w tomie 1 mojej monografii [1/4]. Z kolei wszyscy troje 

wynalazcy samolotu opisani sa w podrozdziale O1 z tomu 12 monografii [1/4].) Kiedy juz po 
smierci Pearse w domu wariatow okazalo sie, ze dokonal on cos unikalnego, nagle ci sami 
Nowozelandczycy ktorych przesladowania doprowadzily go do jego szalenstwa, zaczeli go 

uwielbiac. Obecnie wystawiaja mu pomniki i buduja muzea. Niestety, nie jest to juz w stanie 
naprawic zla jakie mu wyrzadzili. W chwili obecnej pomnik wystawiony Richardowi Pearse oraz 
jego samolotowi moze byc ogladniety niedaleko od malego miasteczka zwanego Pleasant Point, 

na Wyspie Poludniowej Nowej Zelandii (kolo Timaru). Polecalbym ogladniecie tego pomnika, 
jako ze otwiera on nasze oczy na gorzki fakt, ze "cos nie jest tak" z tymi wynalazkami i z losami 
wynalazcow, a czego ludzie ciagle nie sa swiadomi. 

 
(2) Bruce DePalma (z Waiatarua - West Auckland). Wynalazl on efektywny generator nazywany 
"N-Machine", jaki wykorzystuje odwrotnosc tarcia (telekineze) do generowania darmowej 

elektrycznosci. Skrotowy opis jego generatora zawiera podrozdial K2.2 z monografii [1/4]. 
Najbardziej kloptliwy problem jego generatora, jaki przesladowal DePalme przez wiele lat i jaki 
uniemozliwial przemyslowe wykorzystanie jego wynalazku, jest ze generuje on bardzo wysokie 

natezenie, jednak niskie napiecie. Niemniej po latach badan, Bruce DePalma podobno znalazl 
rozwiazanie do swojego problemu napiecia. Pechowo jednak, zanim zdolal urzeczywistnic to 
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rozwiazanie w swoim generatorze, niespodziewanie zmarl w nowozelandzkim szpitalu w 
czwartek dnia 2 pazdziernika 1997 roku, w wyniku masywnego krwawienia wewnetrznego. Z 

nim prawdopodobnie umarlo rowniez jego rozwiazanie dla problemyu napieciowego. Filmy 
upowszechniane w ostatnich czasach ilustruja, ze wlasnie takie masywne krwawienie 
wewnetrzne jakie zabilo DePalme, niezaleznie od najrozniejszych naturalnych przyczyn moze 

rowniez zostac zaindukowane technicznie przez uzycie broni jaka emituje potezna wiazke 
dzwiekow ultrasonicznych. Niemniej jest publicznym sekretem, ze pokojowo nastawiona Nowa 
Zelandia nie posiada broni ultrasonicznej. Mozemy jednak sobie wyobrazic, ze UFOnauci 

posiadaja taka bron i byliby w stanie sekretnie ja uzyc w Nowej Zelandii - jesli zechca kogos 
tam zamordowac. Mozemy sobie takze latwo wydedukowac, ze jesli UFOnauci eksploatuja 
ludzkosc i staraja sie powstrzymywac istotne techniczne wynalazki na Ziemi, wowczas mieliby 

oni pilny motyw aby zamordowac Bruce De Palma w sposob sekretny natychmiast po tym jak 
znalazl on rozwiazanie dla swojego problemu napieciowego. Wszakze DePalma mial zarowno 
determinacje jak i srodki aby skierowac swoj wynalazek do masowej produkcji natychmiast po 

tym jak stalby sie on gotowy do uzycia. Wiecej na temat smierci tego wynalazcy zawarte jest w 
podrozdziale A4 z [1/4].  

 
(3) John Britten (z Christchurch). Byl on prawdziwym geniuszem technicznym. Najbardziej 
znany jest z budowy swoich slynnych super-motocykli. Motocyklom tym na wyscigach nikt nie 

mogl dorownac. Ja mialem honor poznac go osobiscie. Negocjowalismy bowiem wspolne 
podjecie budowy komory oscylacyjnej i magnokraftu - niestety realizacja tych planow najpierw 
zostala odlozona z powodu mojego opuszczenia Nowej Zelandii w poszukiwaniu chleba, potem 

zas ucieta smiercia Johna. John zmarl nagle na raka w wieku okolo 45 lat w szczytowym okresie 
swojej tworczej dzialnosci wynalazczej. Mozna i powinno sie zadawac pytanie, czy jego smierc 
byla przypadkiem, czy tez premedytowanym wynikiem dzialania "przeklenstwa wynalazcow"? 

 
Oczywiscie, ja uwazam siebie samego rowniez za ofiare tego "przeklenstwa wynalazcow". Ja 
sam wynalazlem wszakze tak wiele urzadzen i bez przerwy staram sie zbudowac przynajmniej 

jedno z nich. Jednak bez przerwy cos niespodziewanego mi sie przydarza, co niszczy owoce 
moich wysilkow. Na przekor ze wypracowalem caly szereg wynalazkow i tworczych idei o 
ogromnym znaczeniu dla naszej cywilizacji, bez przerwy np. trace prace. Jednoczesnie jakas 

szatanska moc bez przerwy uniemozliwia mi znalezienie warunkow do badan gdzie moglbym 
tworzyc i budowac w atmosferze zrozumienia i szacunku, oraz bez koniecznosci ukrywania 

przed pracodawca i kolegami tego co wypracowuje i co staram sie dokonac. Wlasnie zgodnie z 
tym szatanskim schematem nieustannego przesladowania tworczych umyslow, w dniu 22 lipca 
2005 roku, moj dziewiaty juz z kolei pracodawca, czyli Wellington Institute of Technology z 

Nowej Zelandii, oficjalnie wypowiedzial mi prace. Uczynil to podobno aby uchronic sie przed 
eskalowaniem deficytu w obliczu duzego spadku liczby studentow - chociaz w jakies dwa 
tygodnie po usunieciu mnie z pracy otrzymal od rzadu wiele milionow dolarow wlasnie na 

utrzymanie istniejacej kadry i na zabezpieczenie kontynuacji nauczania. Z powodu owej utraty 
pracy stoje teraz przed ogromnie trudnym dla mnie zadaniem znalezienia dla siebie nastepnego 
zatrudnienia. Znalezienie to jest tym trudniejsze, ze ogromnie pragne aby owa nastepna praca 

mogla tez dopomoc mi w sprawie badan i rozwoju niezwyklych urzadzen jakich budowe staram 
sie podjac juz od bardzo dawna. Byc moze wiec ze ty czytelniku moglbys mi jakos dopomoc w 
znalezieniu pozycji i pracy w ktorej moglbym jednak zbudowac owe potrzebne naszej cywilizacji 

urzadzenia, na przekor ze "cale pieklo przeciw nim sie sprzysieglo". Na wypadek gdybys mial 
takie mozliwosci, na nastepujacych stronach internetowych wyjasnilem o jaka dokladnie prace 
mi chodzi: 

http://aliens.f2g.net/job_pl.htm 
http://energia.sl.pl/job_pl.htm 
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http://extraordinary.biz.ly/job_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/job_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/job_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/job_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/job_pl.htm 

http://god.20m.com/job_pl.htm 
http://jan-pajak.com/job_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/job_pl.htm 

http://tornados2005.narod.ru/job_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/job_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/job_pl.htm 

 
Ja osobiscie wyjasniam wszystkie te niezwykle objawy nieustannego szkalowania tworczych 
ludzi na Ziemi, za pomoca teorii niewidzialnej okupacji Ziemi przez szatanskie istoty 

pasozytnicze wywodzace sie z UFO. Istoty te sa na tyle zaawansowane technicznie, ze za 
posrednictwem swoich urzadzen telepatycznych, a takze za posrednictwem nakazow 

pohipnotycznych wydawanych ludziom podczas uprowadzn do UFO, sa oni w stanie wzbudzac 
rodzaj histerii ktory obecnie dotyka mnie, zas w przeszlosci zniszczyl Richarda Pearse. Istoty te 
maja urzadzenia ktore pozwalaja im czynic siebie calkowicie niewidzialnymi dla ludzkich oczu. 

Jednoczesnie jednak osiagnely one samo dno moralnego upadku, stad zyja wylacznie z rabunku 
innych cywilizacji. Rozciagaja one swoja niewidzialna kontrole nad wszystkim co sie dzieje na 
Ziemi. Ich szatanskie machinacje obejmuja, miedzy innymi, przesladowanie wszelkich ludzkich 

wynalazkow i karanie wszystkich ludzkich wynalazcow, ktorzy dopomagaja ludzkosci podniesc 
nasza technike do poziomu przy ktorym bedziemy w stanie odnotowac ich pasozytnicze 
dzialania na Ziemi. Bardziej dokladnie opisalem owe szatanskie istoty na stronach internetowych  

http://ufonauci.w.interia.pl/ufo_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/ufo_pl.htm 
http://pigs.20megsfree.com/ufo_pl.htm 

http://prism.20fr.com/ufo_pl.htm 
http://www.angelfire.com/psy/antichrist/ufo_pl.htm 
Nawet jesli ktos nie podziela moich pogladow, ciagle poprzez zwykle ogarniecie ogromnej liczby 

wynalazkow jakie w niezwykly sposob sa wytlumiane, przesladowane, lub niszczone, ten ktos 
musi przyznac, ze "cos dziwnego jest grane" oraz ze ktos lub cos w sposob zamierzony 

wytlumia istotne wynalazki na Ziemi. 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #24 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/7/28 
Tekst rozwijany w: all_in_one.htm 
 

#24: "Wszystko w jednym" - nowa idea komputeryzacji 
 
Od dawna ludziom jest doskonale wiadomo, ze moralne zycie pobudza tworczosc (a takze 

zdrowie, szczescie, samospelnienie, itp.). Ja osobiscie wierze, ze to wlasnie praktykowanie w 
moim wlasnym zyciu moralnergo totalizmu, wyzwala u mnie ow ocean nowych pomyslow i idei, 
ktore nigdy zdaja sie nie konczyc ani wyczerpywac. W tym miejscu chcialbym wiec opisac 

kolejna z owych nowych idei, ktora wlasnie dzieki totalizmowi pojawila sie u mnie po 21 maja 
2005 roku. Idee ta nazywam "wszystko w jednym". Dotyczy ona nowego podjescia do 
komputeryzowania prac wykonywanych jednorazowo. 

 
Wyjasnijmy sobie teraz, co to takiego owa nowa idea "wszystko w jednym". Ci czytelnicy ktorzy 

czasami programuja komputery, zapewne juz sie zorientowali, ze wszystkie prace obliczeniowe 
daje sie podzielic na dwie zasadnicze kategorie, mianowicie na (a) prace powtarzane 
wielokrotnie (np. sporzadzanie bilansu przez banki), oraz (b) prace wykonywane tylko 

jednorazowo (np. przeliczanie w domu towarowym ktory z oferowanych tam wlasnie produktow 
posiada najkorzystniejszy dla nas stosunek ceny do wagi). Dla prac powtarzanych wielokrotnie 
warto jest komputeryzowac poprzez sporzadzanie dla nich programow. Wszakze duzy naklad 

pracy na wykonanie tych programow zwroci sie potem z nawiazka kiedy programy te sa 
uzytkowane. Jednak prace wykonywane tylko jednorazowo nie nadaja sie do zaprogramowania. 
Wszakze duzy naklad pracy na wykonanie tych programow nigdy by sie nie zwrocil. Stad prace 

obliczeniowe wykonywane jednorazowo albo realizujemy przy uzyciu kalkulatorow, albo tez 
nadal recznie. Potezna moc obliczeniowa komputerow nie jest do nich angazowana. A szkoda. 
 

Kiedy w 21 maja 2005 roku zaczalem sporzadzac rodzaj uniwersalnej klawiatury wirtualnej, 
nagle sobie uswiadomilem, ze owa klawiature daje sie uczynic nieskonczenie uniwersalna, oraz 
ze mozna jej nadac nieskonczenie potezna moc obliczeniowa. W rezultacie, taka niewielka 

klawiatura moze otrzymac wszystkie te mozliwosci obliczeniowe, ktore dzisiaj posiadaja tylko 
najbardziej rozwiniete jezyki programowania. Jednak ciagle utrzyma ona przy tym swoja 

prostote i ciagle da sie ja uzywac tak jak zwykly kalkulator - czyli dla jednorazowych prac 
obliczeniowych. W ten wlasnie sposob powstala owa nowa idea komputeryzacji "wszystko w 
jednym". Idea ta polega na tym, aby w jednej prostej klawiaturze zawrzec wszystkie te 

mozliwosci przetwarzania danych, ktore normalnie dostepne sa uzytkownikom jedynie w postaci 
ogromnie skomplikowanych jezykow programowania. W takim bowiem przypadku, owe potezne 
mozliwosci obliczeniowe zostana udostepnione ludziom do wykonywania jednorazowych prac 

obliczeniowych. Natychmiast po wpadnieciu na owa idee zaczalem budowac prototypowa 
klawiature, ktora wdraza praktycznie owa idee "wszystko w jednym". Niestety, wlasnie wowczas 
moje prace zostaly raptownie przerwane usunieciem mnie z pracy. 

 
Na szczescie, do czasu utraty pracy zdolalem juz zaprogramowac drugi z kolei prototyp owej 
klawiatury "wszystko w jednym". Aczkolwiek ow prototyp ciagle pozostawia duzo do zyczenia w 

zakresie ergonomii, przyjacielskosci wobec uzytkowanika, oraz mocy obliczeniowej jaka mu 
zostala juz nadana, ciagle doskonale ilustruje on na czym owa idea "wszystko w jednym" ma 
polegac. Sprawdzajac sobie jak on dziala, czytelnik uzyska dosyc dobre wyobrazenie jak ta 

nowa idea "wszystko w jednym" jest w stanie ulatwic oraz wesprzec wszelkie jednorazowe 
prace obliczeniowe. Wszakze czytelnik juz sam moze sobie dopowiedziec, ze w dalszych 
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prototypach tego narzedzia softwarowego oba okienka owej klawiatury dawalyby sie dowolnie 
powiekszac i pomniejszac, ze oba jej alfabety literowe (tj. obecny rosyjski i obecny polski) 

mozna uczynic wymienne, tak ze czytelnik moglby sobie dowolnie wybrac praktycznie kazdy z 
obecnie istniejacych na swiecie alfabetow nie-lacinskich, oraz dowolny alfabet bazujacy na 
literach lacinskich jaki tylko istnieje na swiecie, ze jej mozlwiosci edycyjne mozna zwiekszac az 

dorownaja one tym z WORDa, czy WORD-PERFECTa, ze liczbe funkcji matematycznych  i 
przeliczen jednostek fizycznych daje sie zwiekszac w sposob praktycznie niczym nielimitowany, 
ze do jej mocy przerobowej mozna dodawac grafike, animacje, itd., itp. Praktycznie, po pelnym 

zrealizowaniu, owa nowa idea "wszystko w jednym" faktycznie pozwalalaby uzytkownikom na 
ogromnie proste i latwe jednorazowe uzycie za pomoca tej jednej klawiatury wszystkiego co 
tylko dzisiejsze komputery maja do zaoferowania. A jest tego juz naprawde duzo. 

 
W dzisiejszym stanie ich rozwoju, prototypy klawiatury "wszystko w jednym" daje sie juz 
ogladac na praktycznie niemal kazdej totaliztycznej stronie internetowej. Niestety, z jakichs 

powodow UFOnauci ogromnie intensywnie sabotazuja owe prototypy - tak jakby reprezentowaly 
one dla nich jakies powazne zagrozenie. Ponizej wylistowalem wiec adresy stron internetowych 

z owymi klawiaturami, dzielac te adresy na rozne kategorie zaleznie od tego z jaka latwoscia 
pod danym adresem UFOnauci sabotazuja dane klawiature: 
 

Narazie zdaja sie nie byc sabotazowane: 
http://aliens.f2g.net/keyboard_ru.htm 
http://energia.sl.pl/keyboard_ru.htm 

http://free.7host02.com/sheep/keyboard_ru.htm 
http://fruit.f2g.net/keyboard_ru.htm 
http://jan-pajak.com/keyboard_ru.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/keyboard_ru.htm 
http://totalizm.org.pl/keyboard_ru.htm 
 

http://Pajak.20m.com/all_in_one.htm 
http://Pajak.20fr.com/all_in_one.htm 
 

Te sa sabotazowane co jakis czas: 
http://antichrist.bz.tc/keyboard_ru.htm 

http://chi.coms.ph/keyboard_ru.htm 
http://extraordinary.biz.ly/keyboard_ru.htm 
http://God.20m.com/keyboard_ru.htm 

http://god.lecktronix.net/keyboard_ru.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/keyboard_ru.htm 
 

Te sa powtarzalnie sabotazowane i to relatywnie czesto: 
http://ufonauci.w.interia.pl/keyboard_ru.htm 
http://i.1asphost.com/1964/keyboard_ru.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/keyboard_ru.htm 
http://nirwana.terramail.pl/keyboard_ru.htm 
http://propulsion.250free.com/keyboard_ru.htm 

 
Te sa sabotazowane niemal bez przerwy: 
http://1970.netfirms.com/keyboard_ru.htm 

http://milicz.fateback.com/keyboard_ru.htm 
http://morals.t35.com/keyboard_ru.htm 
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http://tornados2005.narod.ru/keyboard_ru.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/keyboard_ru.htm 

 
Proponuje wiec ogladnac sobie prototypy owej klawiatury reprezentujace ta moja nowa idee 
"wszystko w jednym" do komputeryzowania jednorazowych prac. Wszakze juz obecnie moze 

ona nam ulatwic ogromnie wiele prac obliczeniowych jakie wykonujemy. Ponadto dostarcza ona 
nam idei (pomyslu) na ktorej mozemy teraz zaczac budowac nasze prace dyplomowe i 
doktoraty z nauk komputerowych. 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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Data opublikowania: 2005/7/25 
Tekst rozwijany w: job_pl.htm 
 

#23: Reakcja UFOnautow: jesli wygrywasz powyrywamy ci rece 
 
Chyba najlepiej zachowanie to znamy z filmu "Star Wars" (tj. "Gwiezdne Wojny"). "Futrzak" gra 

tam z robotem w jakis ichni odpowiednik naszych szachów i zaczyna przegrywac. Robot 
otrzymuje wiec "przyjacielska rade" aby celowo przegral, bowiem futrzak ma ow brzydki 
zwyczaj ze zawsze wyrywa rece tym ktorzy z nim wygrali. Zachowanie to jednak nie ogranicza 

sie tylko do owego filmu. Faktycznie to film jedynie je powtorzyl z prawdziwego zycia. Dokladnie 
tak bowiem zachowuja sie wszyscy ktorych moralnosc zjedzona juz zostala przez filozofie 
pasozytnictwa, jednak rownoczesnie maja oni nad kims wladze. Najlepszy przyklad takich 

wlasnie ludzi, to wladcy najrozniejszych panstw w historii naszej planety, z cesarzami rzymskimi 
na czele. Ktorykolwiek z ich poddanych w cos z nimi gral, zawsze musial bardzo uwazac aby 

przypadkiem nie wygrac. Jesli bowiem nie byl wystarczajaco ostrozny i wygral, zwykle co 
najmniej tracil posade, czasami zas rece lub nawet i glowe. 
 

Moje losy sa doskonalym przykladem z rzeczywistego zycia, co sie staje z tymi co wygrywaja z 
kims nawyklym do wymuszania posluszenstwa a jednoczesnie opanowanym przez filozofie 
pasozytnictwa. Jako bowiem swoj cel zyciowy postawilem sobie walke z UFOnautami ktorzy w 

niewidzialny dla ludzi sposob okupuja Ziemie. Chociaz wielu ludzi nie jest tego swiadomym, 
UFOnauci maja absolutna wladze nad nami. Tak sie jednak sklada, ze czasami z UFOnautrami 
tymi wygrywam. Jak wiec przystalo na istoty ktore ludzie kiedys ludzie zwykli nazywac 

"diablami" oraz "szatanem", za kazdym razem kiedy wygrana z nimi zaczyna stawac sie 
oczywista, oni po prostu symbolicznie "wyrywaja mi rece". Najbardziej ostatni przypadek 
takiego wlasnie "wyrywania rak" mial miejsce w piatek, 22 lipca 2005 roku. Bylo to dokladnie 

wtedy, kiedy do Nowej Zelandii dotarly pierwsze echa wybuchu drugiej serii bomb w Londynie. 
(Kto i dlaczego usilowal eksplodowac owe bomby, wyjasniam to dokladniej na stronie 
internetowej o nazwie "predators_pl.htm", poswieconej  dzialaniom na Ziemi kosmicznych 

LUDOBOJCOW a dostepnej praktycznie z niemal kazdej witryny totalizmu.) Moi przelozeni 
wezwali mnie wowczas do siebie i uroczyscie mi zakomunikowali ze zostalem poddany redukcji 

personelu ("make redundant") - znaczy ze nie maja dla mnie juz pracy. Jako przyczyna owej 
"redundancy" podano mi zdumiewajace zjawisko jakie zaistnialo w naszej uczelni (ktory 
UFOnauci telepatycznie zdolali tam stworzyc i to na przekor ze Nowa Zelandia wykazuje 

ogromny deficyt ludzi wykwalifikowanych), ze wlasnie raptownie i drastycznie zmniejszyla sie 
liczba studentow - szczegolnie tych studiujacych nauki komputerowe jakie ja wykladam. 
Aktualna liczba studentow ktorzy studiuja na naszej uczelni jest obecnie tak mala, ze faktycznie 

trudniej na niej spotkac studenta niz wykladowce. Oczywiscie, tak mala liczba studentow nie 
wystarcza juz dla podtrzymania uprzedniej liczby wykladowcow. Uczelnia zmuszona wiec zostala 
do zredukowania liczby wykladowcow. Jednym zas z tych ktorych zmuszeni sa zwolnic okazalem 

sie ja. Oczywiscie, ow niezrozumialy chociaz doskonale widoczny nawet wzrokowo spadek liczby 
studentow na mojej uczelni zostal czyms spowodowany. Ja osobiscie wierze, ze wywolali go 
celowo UFOnauci, po prostu aby zmusic mnie do zajecia sie poszukiwaniem nastepnej pracy, 

zamiast zajmowania sie wlka z nimi. Najwyrazniej wiec UFOnauci sie zorientowali, ze to ja 
zaczynam wygrywac batalie z nimi, dlatego po prostu z uzyciem swoich telepatycznych metod 
kontrolowania spoleczenstwa symbolicznie "powyrywali mi rece" poprzez spowodowanie 

usuniecie mnie z pracy. 
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Troche mi szkoda tych biednych ludzi, ktorzy wlasnie usuneli mnie z pracy. Nie wiedza bowiem 
co sobie sciagneli na glowe. Zyjemy wszakze w ciezkich czasach, kiedy UFOnauci (dawne 

"diably") w kazdym miejscu na Ziemi usilnie dokonuja zniszczen. Kiedy pracowalem w 
Wellington, UFOnauci zmuszeni byli aby byc ogromnie ostroznym co do tego jakie szkody tam 
wyrzadzali. Wszakze wiedzieli, ze jesli cos uczynia przeciwko Wellington, a ja na tym ich 

przylapie, kolejna ich metoda dzialania zostanie zdemaskowana i podana do publicznej 
wiadomosci. Dokladnie tak zreszta uczynilem na stronie "cloud_ufo_pl.htm" kiedy przylapalem 
UFOnautow, ze wehikuly UFO ukryte w technologicznie wytwarzanych przez siebie chmurach, 

bez przerwy zawisaja nad budynkami parlamentu Nowej Zelandii oraz nad budynkami 
rzadowymi owego kraju (jak latwo sie domyslic, aby telepatycznie wplywac na wszelkie decyzje 
jakie ow parlament oraz ow rzad podejmuje, a zapewne takze aby telepatycznie bombardowac 

mieszkancow Wellington nakazem stwierdzajacym cos w rodzaju, "nie wazcie sie studiowac na 
uczelni na ktorej wyklada dr Pajak"). Dlatego kiedy pracowalem w Wellington rzeczywistosc byla 
taka, ze dokola tego miasta szalaly tajfuny i tornada, mialy miejsce raptowne powodzie, mosty 

byly zrywane, ziemia sie trzesla, gory sie obrywaly, drogi sie zawalaly, itp., jednak Wellington 
dotychczas pozostawal nietkniety przez owe nieszczescia. UFOnauci woleli bowiem NIE 

ryzykowac ze rozpracuje, udokumentuje, oraz podam do publicznej wiadomosci kolejna metode 
ich szatanskiego dzialania na Ziemi. Teraz wiec, kiedy z powodu utraty pracy zapewne opuszcze 
Wellington, gotow jestem sie zalozyc, ze dla Wellington otworzy sie to samo pieklo ktore juz od 

dawna przesladuje inne obszary Nowej Zelandii - tyle ze dotychczas ostroznie omijalo to miasto. 
Kiedy wszakze mnie tutaj juz nie bedzie, UFOnautow nie bedzie juz powstrzymywala obawa, ze 
ich metody dzialania zostana zdemaskowane oraz dokladnie udokumentowane. 

 
Waracajac jednak do sprawy mojej ostatniej utraty pracy, to obecnie stoje przed trudnym 
zadaniem znalezienia dla siebie nastepnego zatrudnienia. W moim przypadku zawsze jest to 

ogromnie trudne zadanie. Wszakze nie tylko musze znalezc nastepna prace, ale takze przelamac 
sie przez blokady UFOnautow ktorzy desperacjo uniemozliwiaja mi zabezpieczenie danej pracy 
dla siebie. Faktycznie tez wiem, ze zapewne bedzie to juz ostatnie miejsce zatrudnienia w moim 

zyciu. Dlatego ogromnie mi zalezy, aby w owo ostanie miejsce pracy nie bylo jedynie miejscem 
gdzie zarabiam na utrzymanie, ale przede wszystkim miejscem, gdzie w koncu zbuduje 
urzadzenia techniczne przed zbudowaniem ktorych UFOnauci dotychczas mnie skutecznie 

wstrzymywali, bowiem podnioslyby one nasza cywilizacje na zupelnie nowy poziom. Stad w 
idealnym przypadku owo nastepne miejsce mojej pracy powinno spelniac caly szereg warunkow 

i wymogow. Jakie to sa warunki i wymogi, dokladniej to wyjasnilem na stronie internetowej o 
nazwie "job_pl.htm" ktora mozna przegladnac na calym szeregu witryn udokumentowanych 
ponizej. Warto aby czytelnicy sprawdzili te warunki. Byc moze bowiem znaja jakies miejsce 

pracy i pozycje, ktora wypelnia warunki owego "idealnego" dla mnie miejsca pracy. W takim 
przypadku dobrze byloby aby dali mi o nim znac.  
 

Oto adresy stron internetowych na jakich wyjasniam jaki rodzaj pracy bylby najbardziej idealny 
dla celow ktore staram sie osiagnac, oraz jak ewentualnie czytelnik moglby mi dopomoc w 
znalezieniu owej pracy: 

 
http://aliens.f2g.net/job_pl.htm 
http://energia.sl.pl/job_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/job_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/job_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/job_pl.htm 

http://fruit.f2g.net/job_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/job_pl.htm 
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http://god.20m.com/job_pl.htm 
http://jan-pajak.com/job_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/job_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/job_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/job_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/job_pl.htm 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#22: "Bombowe" zaprzeczenie w stylu UFOnautow 
 
Dokladnie w dwa tygonie po poprzednim zamachu na Londyn, tj. w czwartek 21 lipca 2005 

roku, Londyn ponownie zostal wstrzasniety seria wybuchow bombowych. Tak samo jak 
poprzednio trzy bomby rzucone zostaly na pociagi, jedna zas na autobus. Na szczescie nie ma 
zabitych, poza jednym poranionym.  

 
Nie ma watpliwosci ze rowniez i ten zamach bombowy zostal zorganizowany przez UFOnautow. 
Zbyt wiele bowiem w nim dziwnych zbieznosci i przypadkow. Oczywiscie, natychmiast nalezy 

zadac sobie w tym miejscu pytanie, dlaczego UFOnauci zorganizowali rowniez i ten drugi atak, 
oraz dlaczego celowo go tak przeprowadzili aby byl on "nie udany". Znajac metody dzialania 

UFOnautow, prawdopodobnie na owo pytanie jestesmy w stanie odpowiedziec juz obecnie. 
UFOnauci z zelazna konsekwencja wdrazaja wszakze zasade, aby zawsze neutralizowac wartosc 
dowodowa kazdego przypadku kiedy ludzie zaczynaja sie dowiadywac o ich w czyms udziale. 

Dlatego obecny zamach w Londynie moim zdaniem ma za zadanie takie obrocenie okolicznosci 
dookola, oraz takie wyeksponowanie jakichs ludzkich "kozlow ofiarnych", aby potem wszyscy 
mysleli ze oba zamachy w Londynie zrealizowane zostaly przez konkretnych ludzi. Wyrazajac to 

innymi slowami, obecny zamach UFOnautow na transport w Londynie mial na celu 
"udowodnienie" ze poprzedni i obecny zamach w Londynie wcale NIE zostal zorganizowany 
przez UFOnautow. Na takie wlasnie zadanie obecnego zamachu wskazuje juz obecnie 

najrozniejszy material dowodowy. Przykladowo, owo pozorne "nie udanie" sie obecnego 
zamachu i brak w nim ofiar, czy fakt ze jedna z bomb "przypadkowo nie wybuchla", tak aby 
policja miala "material dowodowy" do dalszego sledztwa. Wszakze taka sytuacja juz sama w 

sobie jest wymowna. W podtekscie zawiera ona bowiem wiadomosc: ludzie patrzcie, to nie 
mogli byc UFOnauci, bowiem z ich doswiadczeniem i technika zamach bez watpliwosci "by sie 
udal". (Oczywiscie, odbiorcy owej wiadomosci nie beda wiedzieli, ze zamach faktycznie to z cala 

pewnoscia "udal" sie UFOnautom, bowiem ponownie osiagnie on dobrze przed ludzmi ukryte 
cele jakie UFOnauci mu przyporzadkowali. Tyle ze wiekszosc ludzi nie wie o owych celach.)  

 
Dla mnie osobiscie bardzo interesujace jest rowniez czasowe zesynchronizowanie owego 
zamachu bombowego w Londynie z zamachem UFOnautow na mnie samego. UFOnauci tak 

bowiem zesynchronizowali swoj atak na mnie osobiscie, ze jesli sie uwzgledni roznice czasu 
pomiedzy Londynem i Nowa Zelandia, wowczas mniej wiecej w czasie kiedy do Nowej Zelandii 
dotarla wiadomosc o wybuchach bomb w Londynie, ja bylem rownoczesnie informowany przez 

swoich przelozonych, ze wlasnie trace prace. (Jest to usuniecie mnie z pracy przez trzeciego z 
rzedu pracodawce nowozelandzkiego - zawsze przy tym za to samo "przestepstwo", mianowicie 
za wykonywanie badan zakazanego tematu.) Owa czasowa synchronizacja wybuchow w 

Londynie z usunieciem mnie z pracy jest wiec dodatkowo rodzajem osobistej wiadomosci 
przekazanej mi przez UFOnautow. Wiadomosc ta stwierdza: "Patrz, na przekor twoich wysilkow 
aby demaskowac nasza dzialalnosc na Ziemi, ciagle wszystko znajduje sie pod nasza pelna 

kontrola. Ciagle wodzimy ludzi za nosy i czynimy z nimi co tylko zechcemy, ciagle ludzie ci 
wierza nam a nie tobie, oraz ciagle ty sam pozostajesz na naszej lasce."  
 

Ponizej przypominam wykaz adresow totaliztycznych stron internetowych o nazwie 
"predators_pl.htm", ktore zawieraja podsumowanie najwazniejszych aktow ludobojczych 
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dokonanych przez UFOnautow na Ziemi od 2001 roku. Warto zagladac na owe strony, bowiem 
staram sie tam na biezaco informowac o kazdym nowym akcie ludobojstwa jakie UFOnauci nam 

wywineli. Jak zwykle tez, strony te wskazuja jaki dokladnie material dowodowy demaskuje 
bezposredni udzial UFOnautow w danym przypadku ludobojstwa.  
 

http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 
http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 
http://God.20m.com/predators_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://jan-pajak.com/predators_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 
http://totalizm.org.pl/predators_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 
 
Korzystajac z okazji, chce tez podziekowac tym coraz liczniejszym odwaznym, ktorzy staja w 

obronie totalizmu. Zwazywszy na dzisiejsze niemoralne czasy kiedy publicznie raczej zacheca sie 
do czynienia zla niz do stawania w obronie tego co moralne i potrzebuje wsparcia, takie 
obstawanie za moralnym totalizmem staje sie tym bardziej cenne. Przywraca ono bowiem wiare 

w rase ludzka oraz udowadnia, ze nie wszyscy ludzie sa bezmyslna masa ktora UFOnauci moga 
popychac w ktorym tylko zechca kierunku. 

 
Co do biernosci pozostalych ludzi, ktorzy ulegaja diabolicznej propagandzie UFOnautow, to 
bardzo im sie dziwie. Jakze bowiem mozna stac obojetnie kiedy nasza matka Ziemia stopniowo 

umiera niszczona przez kosmicznego agresora, zas my wszystcy zwolna umieramy razem z nia. 
Wszakze o owym diablicznym agresorze ostrzega ludzi praktycznie wszystko, poczawszy od 
religii, starozytnej historii, wykopalisk, najnowszych badan, a skonczywszy na ludziach 

uprowadzanych do UFO oraz coraz wiekszej liczbie badaczy UFO. Jak mozna ciagle twierdzic ze 
on wcale nie istnieje? Jak mozna przygladac sie obojetnie kiedy nasz dom plonie? Jak mozna 
koncentrowac sie na napelnianiu zoladkow, kiedy niewidzialny wrog zaciska petle na szyi 

ludzkosci? 
 
Zachecam tez aby odnotowac jak UFOnauci atakuja totalizm na wszelkie mozliwe sposoby. 

Przypominam tez, ze ludzie ktorym totalizm z jakichs powodow nie odpowiada, po prostu nie 
traciliby czasu na jego atakowanie. Tylko bowiem UFOnauci maja zywotny interes aby atakowac 
ta moralna filozofie. Wszakze demaskuje ona ich niecna dzialalnosc na Ziemi. 

 
Warto odnotowac ze lustrzene kopie tej informacji znajduja sie rowniez pod adresami:  
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http://energia.sl.pl/news 
http://totalizm.republika.pl 

Jesli wiec tutaj blog totalizmu zostanie zniszczony, tam ciagle da sie odczytac to co  
ma on do przekazania. 
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#21: Zostan generalem w armii totalizmu 
 
Umeczona Ziemia potrzebuje Twojego wspierajacego ramienia. Jesli jej nie pomozesz, juz 

wkrotce wykrwawi sie na smierc. Zas wraz z nia umrzesz zapewne rowniez i Ty sam, a takze 
wszyscy ci ktorych kochasz. Od niepamietnych juz czasow nasza matka Ziemia jest bowiem 
dreczona przez ludobojczego wroga. Religie usilowaly walczyc z tym wrogiem juz przez kilka 

tysiecy lat. Nazywaly go "diablem" lub "szatanem" - z uwagi na jego niewypowiedziana 
szatanskosc. Niestety, nie posiadajac jeszcze wiedzy naukowej ktora umozliwialaby im poznanie 
prawdziwej natury tego zacieklego wroga, religie uwierzyly ze posiada on nadprzyrodzone 

moce, niemal rowne mocy Boga. Nie wiedzialy wiec dokladnie jak go zwalczac. Z czasem 
sromotnie walke ta przegraly. Jak to latwo tez odnotowac, obecnie ow "diabel" czy "szatan" juz 

zupelnie bez przeszkod panoszy sie na Ziemi, wykrwawiajac ludzkosc i niszczac nasza 
cywilizacje. Na szczescie nowa, moralna, poztywna i budujaca filozofia nazywana "totalizm" 
odkryla, ze wrog ten wcale nie posiada nadprzyrodzonych mocy - a jedynie wysoce 

zaawansowana technike. Faktycznie to jest on naszym dalekim krewniakiem - z ktorego rodziny 
my sami tez sie wywodzimy. Tyle ze mieszka na innych planetach niz ludzkosc. Obecnie wroga 
tego popularnie nazywamy "UFOnautami". Oczywiscie, fakt ze obecnie nazywa sie on inaczej niz 

dawniej, wcale nie zmienia jego szatanskiej natury. Owi UFOnauci spedzili wszakze ostatnie 500 
milionow lat na stawaniu sie coraz gorszymi i coraz bardziej upadlymi moralnie. W dzisiejszych 
czasach glebia ich zla i zgnilizny nie daje sie wprost wyrazic slowami. Calkowicie zasluguja wiec 

na swa religijna nazwe "diablow" i "szatana". Aby zrozumiec jak zepsuci i zli faktycznie sa owi 
UFOnauci, wystarczy na stronach "predators_pl.htm" ktorych adresy wylistuje ponizej poczytac 
ile cierpien i zla poczynili oni ludzkosci jedynie od 2001 roku - a strony te wcale NIE omawiaja 

przeciez wszystkiego co zlego UFOnauci nam wyrzadzili.  
 
Czas wiec przejac od religii walke z tymi szatanskimi kosmitami. Czas tez rozpoczac "pospolite 

ruszenie" przeciwko nim. Tutaj tez wlasnie jest potrzebna Twoja osobista pomoc. Zostan 
generalem w armii totalizmu walczacej przeciwko UFOnautom. Przejmij wiec dowodztwo nad 

samym soba i bez dalszej zwloki wlacz sie do walki. Na obecnym etapie walka jest wszakze 
bezkrwawa. Toczy sie ona bowiem na polu ideologicznym. Twoje wsparcie potrzebne jest 
wlasnie na owym polu. Wszystko wiec co trzeba abys uczynil w celu wlaczenia sie do walki po 

stronie totalizmu, to podjac zwyczajna dyskusje w internecie z UFOnautami i ich pacholkami 
ktorzy wlasnie zameczaja nasza Ziemie. W dyskusji tej wystarczy abys bronil totalizmu przed ich 
atakami i wskazywal innym strony totalizmu ktore demaskuja prawde o szatanskich 

UFOnautach. Jak bowiem sie latwo zorientujesz, UFOnauci oraz ich pacholkowie wszedzie i na 
wszelkie sposoby wlasnie atakuja totalizm. Jesli zas ataki te im sie powioda, ten ostatni obronca 
ludzkosci przed potega zla tez zostanie przez nich pokonany. Dolacz sie wiec do jakiejkolwiek 

grupy czy listy, ktora opluwa czy atakuje totalizm, oraz wykaz bezpodstawnosc ich argumentacji 
oraz szatanskosc ich zamiarow. Wykazanie to wszakze powinno przyjsc Ci latwo. Prawda jest 
przeciez po stronie totalizmu, zas przyslowie stwierdza, ze "prawda zawsze zwycieza" - tyle 

tylko ze przyslowie to ukute zostalo w czasach kiedy UFOnauci/diably nie panoszyli sie jeszcze 
na Ziemi tak jak obecnie. Jesli zas nie chcesz wspierac totalizmu poprzez dyskusje, znajdz dla 
siebie jakikolwiek inny sposob na jaki mozesz wspierac i szerzyc moralna filozofie totalizmu. 

Wszakze staniesz sie swoim wlasnym generalem w armii totalizmu, zas funkcja generala polega 
na podejmowaniu decyzji, wypracowywanie planow walki, oraz wydawanie rozkazow bitewnych. 
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W dzisiejszym swiecie latwo zgubic swoje zrozumienie co jest dobre a co zle. Wszakze "zlo 

zawsze podszywa sie pod dobro", a ponadto "zlo zawsze twierdzi ze dobro jest zupelnie czym 
innym niz faktycznie jest". Rozgladnij sie jednak wokol siebie. Zobaczysz wowczas jak 
bezpodstawnie totalizm jest wszedzie opluwany przez caly tlum UFOnautow oraz ich pacholkow. 

Jesli zas cos takiego sie dzieje, powinno dawac to Tobie i innym wiele do myslenia. Pamietajmy 
bowiem, ze Jezusa rowniez opluwano kiedys w dokladnie taki sam sposob, zanim go przybito do 
krzyza. Wszakze "najwiekszym komplementem jaki orzymuje sie w walce, sa wlasnie 

przeklenstwa i zlorzeczenia naszych wrogow". Zaprzestaj wiec biernego przygladania sie jak 
UFOnauci masakruja nasza matke Ziemie oraz totalizm ktory stoi w jej obronie, oraz wlacz sie 
do jej obrony. Zostan tez swoim wlasnym generalem w armii totalizmu i to juz od zaraz. 

 
Oto wykaz adresow totaliztycznych stron internetowych o nazwie "predators_pl.htm", ktore 
zawieraja podsumowanie najwazniejszych aktow ludobojczych dokonanych przez UFOnautow 

na Ziemi od 2001 roku. Przegladnij owe strony - daja bowiem one duzo do myslenia. Wszakze 
tylko z pozoru wygladaja one jako ciag chaotycznych kataklizmow. Faktycznie jednak istnieje 

jedna mordercza sila poza wszystkim co na stronach tych opisano. Sila ta zas to dzialajacy na 
Ziemi z ukrycia, ludobojczy UFOnauci, kiedys nazywani "diablami". 
 

http://aliens.f2g.net/predators_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/predators_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/predators_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/predators_pl.htm 
http://fruit.f2g.net/predators_pl.htm 
http://God.20m.com/predators_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/predators_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/predators_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/predators_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/predators_pl.htm 
http://tornados2005.narod.ru/predators_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/predators_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/predators_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/predators_pl.htm 

 
http://jan-pajak.com/predators_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/predators_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/predators_pl.htm 
http://morals.t35.com/predators_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/predators_pl.htm 

 
http://energia.sl.pl/predators_pl.htm 
http://totalizm.org.pl/predators_pl.htm 

 
Mam nadzieje ze juz wrotce totalizm ujrzy Cie w szeregach walczacych po jego stronie. Niech 
totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
P.S. Odnotuj, ze UFOnauci zwolna sabotazuja rowniez i dostep do niniejszego bloga totalizmu. 
Jesli wiec kiedys bedziesz mial trudnosci z jego otwarciem, odnotuj ze na stronie "FAQ - 

pytania" dostepnej na kazdej totaliztycznej witrynie, znajduje sie wykaz lustrzanych kopii 
niniejszego bloga. Tam tez znajdziesz powtorzenie tego co tutaj napisane - jesli tutaj juz nie 
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bedziesz w stanie tego odczytac. Adresy tych lustrzanych kopii niniejszego bloga sa jak 
nastepuje: 

http://energia.sl.pl/news 
http://totalizm.republika.pl 
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#20: Jednak UFOnauci zbombardowali Londyn 
 
Jak juz to widzimy, pomalu sytuacja sie wyjasnia na temat sposobu na jaki UFOnauci 

zbombardowali Londyn - zwalajac jednoczesnie cala wine na "muzulmanskich terrorystow". Jak 
sie okazuje, uzyli w tym celu swojego juz bardzo starego tricku polegajacego na "podstawianiu" 
UFOnautow pod Ziemian wybranych przez nich na "kozlow ofiarnych" oraz nastepnego 

dokonania zbrodni na konto owych kozlow ofiarnych. W celu powodzenia w owym 
podstawianiu, UFOnauci wykorzystali tak czesto demonstrowany ludziom na pokladach UFO 
fakt, ze swoja ogromnie zaawansowana medycyna UFOnauci sa w stanie kazdemu czlowiekowi 

na Ziemi przygotowac identycznie do niego wygladajacego sobowtóra. Sobowtór ten jest jednak 
UFOnauta, a nie czlowiekim. Jak zapewnie czytajacy juz o tym slyszal, takich ludzkich 

sobowtórow UFOnauci pokazywali na pokadach UFO licznym ludziom. Oczywiscie, UFOnauci 
przygotowuja owych ludzkich sobowtorow w wyraznym celu. Manowicie potem ludzie ci 
wymianiani sa na owych wlasnych sobowtórow. Poniewaz jednak taki sobowtór wyglada 

identycznie do danej osoby, nikt potem na owym podmienieniu sie nie poznaje. Tymczasem ow 
sobowtor-UFOnauta moze dokonywac najrozniejsze niecnosci na konto osoby ktora on 
zastepuje na Ziemi. Przykladowo, moze udawac samobojczego zamachowca ktory wysadza sie 

w powietrze. (Tyle ze faktycznie to wcale nie wysadza sie on w powietrze, a na krotki ulamek 
sekundy przed eksplozja po prostu przechodzi w stan migotania telekinetycznego i zwyczajnie 
sie ulatnia do czekajacego w poblizu UFO.) 

 
Opiszmy sobie wiec tutaj jak UFOnauci wykorzystali swoja zaawansowana technike aby 
zaatakowac Anglie - czyli jak naprawde wygladalo zbombardowanie Londynu przez UFOnautow. 

Ano, wszystko zaczelo sie od tego, ze UFOnauci bardzo starannie wybrali przyszlych "kozlow 
ofiarnych", czyli owych nieszczesnych obywateli angielskich na ktorych potem mogli zwalic cala 
wine za ow zamach. Wszakze owe przyszle kozly ofiarne musialy dobrze pasowac dla 

strategicznego celu UFOnautow (tj. dla spowodowania swiatowej wojny religijnej pomiedzy 
chrzescijanami i muzulmanami.) Po wybraniu owych ludzkich "kozlow ofiarnych", UFOnauci 

przygotowali dla kazdego z nich dokladnie wygladajacego sobowtóra. Owych sobowtórow 
podmienili tez za wybranych ludzi jakis czas przed zamachem. (Faktyczni owi nieszczesni ludzie 
zostali przez UFOnautow uprowadzeni "na dobre" do UFO. Co sie potem z nimi stalo, tego byc 

moze sie dowiemy jesli znalezione zostana ich porozrywane ciala.) Oczywiscie, nikt podmiany 
owej nie odnotowal. Wszakze sobowtorzy-UFOnauci wygladali dokladnie tak jak ludzie za 
ktorych sie podszywali. Ponadto przez jakis czas wczesniej sobowtórzy ci studiowali codzienne 

zycie ludzi ktorych mieli zastepowac, poprzez ukrycie sie przed ludzklim wzrokiem w tzw. "stanie 
migotania telekinetycznego" i nastepne towarzyszenie swoim przyszlym ofiarom wszedzie gdzie 
tylko ofiary te sie udadza. Po podmienieniu sie za ludzi, owi sobowtorzy-UFOnauci zaczeli 

gromadzic "material obciazajacy". Znaczy, uaktywnili odpowiednie kontakty konspiracyjne - 
ktore potem beda ich obciazaly wina, oraz zapakowali swoje mieszkania najrozniejszymi 
materialami wybuchowymi i podzespolami skladowymi bomb. W koncu, kiedy nadszedl czas 

ataku, owi sobowtorzy spektakularnie przybyli na miejsce zbrodni w sposob jaki zagwarantowal 
ze zostali dokladnie sfilmowani. Wiedzieli wszakze gdzie sa ukryte kamery policyjne. Upewnili 
sie wiec, ze na filmach dobrze wyszly ich plecaki w ktorych jakoby mieli przenosic bomby, oraz 

ze na parkingu pozostawiony zostal somochod z wymaganym materialem dowodowym. Potem 
zas rozeszli sie po pociagach ktore mieli powysadzac w powietrze. Tam zas, kiedy nadszedl juz 
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czas eksplozji, spowodowali spowolnienie swojego czasu. W spowolnionym czasie spotkali sie z 
niewidzialnymi dla ludzi wehikulami UFO ktore przybyly do nich aby im udzielic pomocy 

technicznej. Z UFO przeniesli na pociag odpowiednia ilosc materialu wybuchowego. Porozsiewali 
tez naokolo wszelki material dowodowy jaki ich obciazal. Zainicjowali detonacje. W koncu zas 
przeniesli sie na poklad wehikulow UFO ktore ich zabraly z miejsca przestepstwa. (Odnotuj, ze 

faktycznie, aby przypadkiem nie zostac "zlapanym" przez ludzi jeszcze w drodze na miejsce 
zbrodni i ciagle zanim dokonali swoich zamachow, UFOnauci ci wcale nie przenosili materialu 
wybuchowego w swoich plecakach - material ten zostal im dostarczony w momencie eksplozji 

przez niewidzialne dla ludzi wehikuly UFO, znaczy te same wehikuly UFO ktorych odlot 
spowodowal owe slynne "power surges".) Co stalo sie potem, to juz wiemy z gazet. 
 

Wylistujmy wiec teraz dowody ktore wskazuja, iz to UFOnauci, a nie fanatycy muzulmanscy, 
faktycznie zbombardowali Londyn. A materialu tego nazbieralo sie juz raczej duzo. Oto jego 
najwazniejsze kategorie. 

 
1. Spietrzenie pradu w metrze (po angielsku "power surge"). Kiedy wehikuly UFO zabierajace 

opisanych powyzej sobowtorow odlatywaly z tuneli metra, potezne pole magnetyczne ich 
napedu zaindukowalo silne prady w metalowym metrze. Prady te potem byly raportowane przez 
niezliczonych swiadkow jako owo slynne "power surge" zaistaniale w chwili eksplozji. Tak 

nawiasem mowiac, zdajac sobie sprawe, ze owa "powers surge" demaskuje udzial UFOnautow 
w omawianym zamachu, UFOnauci uzyli potem wszelkich mozliwych sposobow aby zaprzeczyc 
jej istnieniu. Na szczescie dla nas, zadne zaprzeczenia UFOnautow i manipulowanych przez nich 

"autorytetow" czy "ekspertow", nie sa juz w stanie podwazyc faktu, ze faktycznie owa "power 
surge" byla raportowana przez licznych naocznych swiadkow. 
 

2. Bialy, elektryczny blysk. Liczni swiadkowie raportowali, ze w momencie eksplozji pojawil sie 
bialy blysk, jakby od silnej iskry elektrycznej. Tak sie sklada, ze osobiscie sluzylem w saperach i 
widzialem wiele eksplozji. Wiem wiec ze zaden material wybuchowy nie generuje bialego 

blysku. Ich blysk zawsze jest zolty. Wszakze eksplodujacy material nie jest w stanie wytworzyc 
wymaganej temperatury spalania aby wydzielic biale swiatlo. Tymczasem w Londynie liczni 
swiadkowie opisywali bialy blysk, jakby od silnej iskry elektrycznej. Czyli faktycznie widzieli oni 

jonowy blysk odlatujacych wehikulow UFO, a nie blysk eksplozji.  
 

3. Doskonalosc czasowego zesynchronizowania eksplozji. Kiedy bylem profesorem na Cyprze, 
wielu moich studentow wywodzilo sie z Pakistanu. Wiem wiec doskonale jak bardzo wbrew ich 
naturze lezy czasowe zesynchronizowanie czegokowliek. Faktycznie nie jest wiec mozliwym, aby 

prawdziwi zamachowcy ludzcy mogli zdetonowac trzy bomby niemal rownoczesnie z 
dokladnoscia do kilku sekund. Tymczasem UFOnauci zamaskowani jako sobowtorzy 
podszywajacy sie pod ludzi faktycznie sa w stanie dokonywac wszystkiego z precyzja co do 

sekundy. 
  
4. Rzucajace sie w oczy material dowodowy. UFOnauci zadbali o to aby "material dowodowy" 

pozostawiony przez nich na miejscu zbrodni wyraznie wskazywal dobrze wybranych kozlow 
ofiarnych. Zadbali wiec aby np. pozostawic w jakiejs odleglosci od eksplozji dokumenty osobiste 
rzekomych samobojczych zamachowcow. (Jaki to zamachowiec "na wszelki" wypadek z dala od 

miejsca zamachu pozostawia swoje dokumenty osobiste). Celowo spreparowali tez tak "odlamki 
bomby" aby zawieraly one odciski palcow zamachowcow. Jednym slowem, material dowodowy 
jest zbyt oczywisty, aby byl prawdziwy. Wszakze prawdziwi zamachowcy nie ulatwialiby 

sledztwa tym ktorych uwazaja za swoich wrogow! 
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5. Zgodnosc politycznej wymowy sytuacji z zamierzeniami UFOnautow. Zamach UFOnautow na 
Londyn doskonale przysluguje sie dlugofalowemu celowi strategicznemu UFOnautow na Ziemi. 

Wszakze UFOnauci za wszelka cene chca doprowadzic do szybkiej swiatowej wojny religijnej 
pomiedzy chrzescijanami i muzulmanami. Zalezy im przy tym na szybkosci, bowiem ludzkosc 
pomalu juz sie budzi z omamu i zaczyna przejrzewac ich niecne gierki. UFOnauci tak wiec 

dobrali "kozlow ofiarnych" i wszelkie okolicznosci omawianego zamachu, aby w mozliwie 
najdoskonalszy sposob sluzyly one temu ich dlugofalowemu celowi strategicznemu. Jak tez 
widzimy z obecnego rozwoju sytuacji, atak na Londyn doskonale temu ich celowi sie przysluzyl. 

 
Wiecej informacji na temat opisanego tutaj ataku UFOnautow na Londyn podam w miare jak 
sytuacja bedzie sie dalej rozwijala. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #19 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/7/8 
Tekst rozwijany w: wtc_pl.htm, shuttle_pl.htm 
 

#19: Czy UFOnauci wykrwawiaja Londyn? 
 
Wszystkich nas zaszokowaly barbarzynskie wydarzenia z 7 lipca 2005 roku. Wszakze trzeba byc 

na samym dnie zdziczenia aby mordowac niewinnych  pasazerow metra czy autobusu. Juz w 
pierwszych slowach sprawozdan z tego brutalnego aktu palce wszystkich zaczely wkazywac na 
Al Kaida. Zreszta w kilka godzin pozniej w internecie pojawilo sie wiadomosc, ktorej autorzy 

przyznawali sie w imieniu wlasnie Al Kaida do tego barbarzynskiego aktu. Czy jednak faktycznie 
to zwyrodniali moralnie ludzie stoja za tym wszystkim?  
 

Kiedy wkrotce po owym ataku na Londyn otworzylem swoj telewizor i zaczalem wsluchiwac sie 
w raporty, uderzylo mnie w nich, ze wiekszosc swiadkow ktorzy wlasnymi oczami widziala co 

faktycznie sie stalo jednoglosnie podkreslala dosyc tajemniczy fakt. Mianowicie, wedlug nich, w 
chwili eksplozji pod Londynem miejsce mialo tez potezne spietrzenie elektrycznosci (po 
angielsku nazywa sie ono "power surge"). Z kolei dokladnie takie zjawisko jest doskonale juz 

nam znane z obserwacji UFO. Wszakze potezne pole magnetyczne napedu UFO indukuje silne 
prady we wszystkich przedmiotach przewodzacych. To zas powoduje, ze np. kiedy UFO sa w 
poblizu nasze urzadzenia elektryczne moga nagle ozywac i doznawac szalu nawet kiedy 

calkowicie odlaczone sa od dostepu do sieci. Tak tez wlasnie dzialo sie pod Londynem. Niestety, 
juz w jakies dwie godziny pozniej UFOnauci rozpoczeli swoja typowa dla takich sytuacji 
kampanie "zacierania sladow". W telewizji rozne "autorytety" (tj. zapewne sami UFOnauci 

udajacy ludzi) zaczely raptownie i oficjalnie zaprzeczac stwierdzeniom owych naocznych 
swiadkow zdarzenia, twierdzac ze zadnej "power surge" nie bylo, bo jakoby nie zarejestrowaly 
jej urzadzenia w angielskich elektrowniach. ("Autorytety" te zapomnialy dodac, ze bezpiczniki 

automatycznie odciely siec metra od reszty kraju natychmiast w chwili kiedy owa "power surge" 
sie zaczynala.)  
 

Co chce uswiadomic przypomnieniem powyzszych wymownych faktow, to ze w chwili eksplozji, 
w metrze pod Londynem z cala pewnoscia operowaly wehikuly UFO. Na obecnym etapie 

wprawdzie brak nam danych aby stwierdzic, czy wehikuly te np. jedynie dostarczyly do metra 
material wybuchowy, czy tez to one spowodowaly rowniez mordercze eksplozje. Fakt pozostaje 
faktem, ze ich obecnosc na miejscu tej zbrodni dowodzi ze to UFOnauci faktycznie byli 

inicjatorami i wykonawcami ktorzy kryja sie za tym barbarzynskim zdarzeniem. To w ich 
wypaczonych umyslach zbrodnia ta sie zrodzila. Oczywiscie, znajac tyle juz razy 
zademonstrowane nam ostatnio metody dzialania UFOnautow, z gory wiadomo co teraz sie 

stanie. Najpierw ci sami UFOnauci usluznie dostarcza opinii publicznej wygodnych "kozlow 
ofiarnych" oraz wymowny "material dowodowy" ktory jednoznacznie wskazywal bedzie na 
jakichs ludzkich sprawcow tego ataku (tj. na "Al Kaida"). Potem zas UFOnauci uderza w 

muzulmanow, tak przy tym dobierajac kozlow ofiarnych i rzekomy material dowodowy jaki 
pokaza potem swiatu, aby wygladalo to jak zemsta Londynczykow. W ten sposob ich 
realizowany juz od dawna plan aby doprowadzic do morderczej wojny pomiedzy krajami 

chrzescijanskimi i krajami muzulmanskimi zwolna bedzie eskalowany - tak jak to wyjasnilem w 
notatce numer #14 ponizej. 
 

Powyzsze powinienem uzupelnic przypomnieniem, ze gdziekolwiek obecnie umieraja na Ziemi 
niewinni ludzie, zawsze najbardziej poczatkowym powodem tych morderstw sa UFOnauci. 
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Wszakze to UFOnauci "zorganizowali" odparowanie WTC - jak wyjasnilem na stronach 
"wtc_pl.htm", np. na:  

http://totalizm.nexuswebs.net/wtc_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/wtc_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm 

http://morals.t35.com/wtc_pl.htm 
http://propulsion.20m.com/wtc_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/wtc_pl.htm 

To takze UFOnauci zestrzelili prom kosmiczny Columbia - po szczegoly patrz strony 
"shuttle_pl.htm", np. strony: 
http://god.lecktronix.net/shuttle_pl.htm 

http://antichrist.bz.tc/shuttle_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/shuttle_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/shuttle_pl.htm 

UFOnauci tez zamordowali okolo 200 000 ludzi poprzez wywolanie tsunami na Oceanie 
Indyujskim - po szczegoly patrz strony "day26_pl.htm", np.: 

http://www.angelfire.com/psy/antichrist/day26_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/day26_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/day26_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/day26_pl.htm 
Czyz nie czas wiec abysmy w koncu przejrzeli na oczy i zrozumnieli ze pierwotnym powodem 
tych wszystkich zbrodni sa UFOnauci. To w ich zboczonych umyslach ataki te rodza sie 

najpierw. To UFOnauci tez je organizuja, przeprowadzaja, oraz eskaluja. Ludzie ktorych ci 
UFOnauci potem wskazuja innym jako "kozlow ofiarnych" sa jedynie marionetkami ktorymi 
UFOnauci sie wysluguja aby spowodowac zniszczenie naszej obecnej cywilizacji.  

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #18 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/7/5 
Tekst rozwijany w: sabotages_pl.htm 
 

#18: Z linii frontu w bitwie o totalizm: jak UFOnauci kontroluja nasze komputery 
 
W swoich pogladach na UFOnautów wiekszosc ludzi jest ogromnie niekonsekwentna. 

Przykladowo, sporo z ludzi wprawdzie przestalo juz zaprzeczac, ze UFOnauci pokonuja setki lat 
swietlnych przestrzeni kosmicznej aby przyleciec na Ziemie. Jednak ciagle wielu z nich 
zwyczajnie nie miesci sie w glowie, ze UFOnauci potrafia obslugiwac nasze komputery. Jeszcze 

wieksze zdumienie i rezerwacje budza wsród ludzi odkrycia, ze UFOnauci znaja na tyle dobrze 
nasze PC, ze z latwoscia potrafia zasabotazowac dzialanie owych komputerów.  Tymczasem jak 
wynika z moich wlasnych badan i obserwacji, niewidzialni dla naszych oczu UFOnauci ktorzy w 

stanie tzw. "migotania telekinetycznego" zagladaja nam przez ramie kiedy pracujemy na 
komputerach, faktycznie posiadaja zdalna i absolutna kontrole nad tymi komputerami. 

Faktycznie to komputery ktorych my uzywamy, w pierwszym rzedzie sluchaja owych 
niewidzialnych dla naszych oczu UFOnautow, a dopiero potem sluchaja nas. Dzieje sie tak 
poniewaz diablesko sprytni UFOnauci zdolali powprowadzac do wszystkich naszych komputerow 

sekretna tzw. "petle sabotazowa". Petla ta niemal jak rodzaj stryczka zaciska sie ciasno na 
naszym gardle za kazdym razem kiedy cos czynimy co wybiega przeciwko ich interesom. 
 

Owa "petla sabotazowa" jest obecnie najbardziej niezwykla, a jednoczesnie najbardziej 
kontrowersyjna metoda sabotazowania przez UFOnautów ludzkich komputerów. Metode ta z 
musu studiuje juz od dosyc dlugiego czasu. Wszakze komputerem który UFOnauci sabotazuja 

najbardziej intensywnie jest zawsze ten którego ja uzywam. Wnioski do jakich doszedlem w 
swoich studiach tej metody sabotazowania ludzkich komputerów sa raczej szokujace, 
aczkolwiek wielu ludzi uwaza je za kontrowersyjne. Sugeruja one bowiem cos, czego na 

obecnym etapie ani nie jestem w stanie udowodnic, ani nawet udokumentowac. Niemniej moim 
zdaniem ciagle warto opisac tutaj ta metode sabotazowania, bowiem wiedzac "co jest grane" 
czytelnicy beda w stanie odnotowac teraz jej uzywanie przez UFOnautów na ich wlasnych 

komputerach PC. Ponadto jej opis umozliwi innym badaczom UFO wziecie pod uwage tej 
motody sabotazowania w swoich analizach zachowania UFOnautów na Ziemi. Oto wiec jej opis.  

 
Moje analizy dotychczasowych obserwacji nad sposobami sabotazowania komputerów przez 
UFOnautów sugeruja, ze od pierwszej chwili upowszechnienia sie PC, UFOnauci zdolali jakos 

wprowadzic do mikroprocesorów tych komputerów swoja sekretna petle sterujaca. 
(Prawdopodobnie ktorys z projektodawców komputerowych mikroprocesorów jest UFOnauta.) 
Petla ta poczatkowo miala nieco ograniczony zakres sabotazowania, bowiem w komputerach PC 

budowanych okolo 1980 roku umozliwiala UFOnautom wypaczanie tylko znaków wystukiwanych 
na ich klawiaturze, oraz wyswietlanie bardzo prostych komunikatów na ich ekranach. Jednak 
poczawszy od mikroprocesorów wyprodukowanych po 2000 roku, owa petla sabotazowa zostala 

tak udoskonalona, ze obecnie pozwala ona UFOnautom na zdalne dokonywanie praktycznie 
dowolnych sabotazy w naszych komputerach PC.  
 

Typowo, czyli w przypadku kiedy nie ma zadnego UFOnauty w poblizu danego komputera, lub 
w przypadku kiedy UFOnautów nie interesuje informacja która dany komputer przetwarza, owa 
"petla sabotazowa" pozostaje wylaczona. Dany komputer dziala wówczas dokladnie tak jak 

ludzie wierza iz on dziala - czyli przetwarzane informacje przeplywaja przez niego w sposób 
niezaklócony. Kiedy jednak UFOnauci zechca cos zasabotazowac na danym komputerze, 
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wówczas wlaczaja oni dzialanie owej petli. Po jej wlaczeniu petla ta powoduje, ze przeplyw 
informacji pomiedzy procesorem i pamiecia operacyjna danego komputera oraz jego peryferiami 

zaczyna nastepowac w duzej petli przebiegajacej poprzez miniaturowy (skryty) modem 
telepatyczny a potem przez pobliski (rowniez ukryty) komputer UFOnautów. Z kolei owo 
przekierowanie przeplywu informacji do komputera UFOnautów umozliwia im sterowanie 

koncowa lub/i poczatkowa forma tej informacji bez koniecznosci wprowadzania swoich zmian do 
software które nasze komputery uzywaja. Cale bowiem wypaczanie owej informacji nastepuje w 
komputerze UFOnautów. Przyjmuje ono przy tym forme albo deformowania tego co nasza 

klawiatura kieruje na wejscie do komputera, albo tez deformowania tego co procesor naszego 
komputera przygotowal do wyswietlenia na ekranie lub do zapisania na pamieci dyskowej. To 
zas oznacza, ze komputery UFOnautów sa w stanie wprowadzac sabotaze do informacji 

przetwarzanej przez nasze komputery zupelnie bez potrzeby poznawania budowy i dzialania 
software które nasze komputery uzywaja. Ich sabotaze staja sie tez niezalezne od rodzaju 
systemu operacyjnego i innego software uzywanego przez sabotazowane komputery. 

Faktycznie tez sabotaze te pozostaja skuteczne przy dowolnym systemie operacyjnym i 
dowolnym software zainstalowanym na sabotazowanym komputerze.  

 
W wyniku koncowym owo przekierowanie informacji przez "petle sabotazowa" tak aby 
przeplywala ona przez pobliski (ukryty przed ludzkim wzrokiem) komputer UFOnautów 

powoduje, ze niewidzialni dla ludzkich oczu UFOnauci moga spowodowac dowolne zachowanie 
sie danego komputera w krytycznej dla nich chwili. Przykladowo, jesli niewidzialnemu dla nas 
UFOnaucie zagladajacemu nam przez ramie kiedy pracujemy na swoim komputerze, przestaje 

sie podobac to co czynimy, wówczas moze on spowodowac, ze nagle uzywany przez nas 
program sie zawiesi, albo przelaczy sie na jakis nieznany nam tryb dzialania, albo wyswietli 
komunikat jakiegos dziwnego bledu, albo ze czesc wyswietlanego przez niego obrazu zostanie 

wymazana czy zastapiona jakims innym obrazem. UFOnauta ten moze tez nagle spowodowac, 
ze nasz komputer zacznie sie zachowywac jakby zlapal wirusa (pomimo ze wirusa tego w nim 
brakuje), albo ze plik jaki zachowujemy na dysku wcale nam sie nie zachowa, albo ze jakis 

klawisz odmówi dzialania, albo ze jakis wybrany fragment wyswietlanego przez nas obrazu 
zostaje wymazany, itp., itd. W sumie, owa sekretna petla sterujaca w mikroprocesorach z 
naszych komputerów powoduje, ze komputery te wcale NIE sluchaja nas, a sluchaja stojacych 

przy nas oraz niewidzialnych dla naszych oczu UFOnautów. Poprzez zas takie skryte przejecie 
kontroli nad naszym komputerem, UFOnauci sa w stanie zasabotazowac w wybrany przez siebie 

sposób praktycznie kazda nasza dzialalnosc na danym komputerze która im sie tylko przestaje 
podobac.  
 

 Za posrednictwem owej "petli sabotazowej" UFOnauci sa tez w stanie wprowadzac softwarowo 
do naszych komputerów rzekome usterki, które faktycznie nie istnieja w rzeczywistosci. Usterki 
te zostaly bowiem jedynie odpowiednio zaprogramowane w ich (ukrytych) komputerach. 

Przykladowo moga oni spowodowac, ze dowolny wybrany przez nich klawisz naszego 
komputera przestanie dzialac. Albo spowodowac, ze za kazdym razem kiedy w naszym 
WORDzie wyciskamy litere "ó", litera która nacisniemy po owej literze "ó" juz nam sie nie 

wyswietli. Albo spowodowac, ze za kazdym razem kiedy sprobujemy sie polaczyc z okreslona 
strona internetowa, nasz komputer sie wylaczy lub pokaze nam jakas specyficzna plansze 
rzekomego bledu. Albo spowodowac ze nasz komputer sie zachowuje jakby mial wirusa, chociaz 

wirusa tego wcale w nim nie ma. Itd., itp.  
 
Wiecej informacji na temat wskazanej powyzej metody sabotazowania naszych komputerow 

przez UFOnautow, w tym opisy jak stwierdzic czy nasz komputer jest w danej chwili poddawany 
temu sabotazowi, udostepnione zostalo na calym szeregu stron totalizmu. Przykladowo mozna 
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ja znalezc na stronach totalizmu dostepnych pod wylistowanymi ponizej adresami 
internetowymi. (Zauwaz ze na kazdej stronie totalizmu adresy te wyszczegolnione sa w wykazie 

z "menu.htm".  Odnotuj tez, ze jesli UFOnauci zdolali juz zasabotazowac do niej dostep pod 
ktoryms z owych adresow, ciagle strona ta powinna byc dostepna pod innymi adresami.) 
 

http://energia.sl.pl/sabotages_pl.htm 
http://evil.0me.com/sabotages_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/sabotages_pl.htm 

http://jan-pajak.com/sabotages_pl.htm 
http://prism.20fr.com/sabotages_pl.htm 
http://propulsion.20m.com/sabotages_pl.htm 

http://tornados2005.narod.ru/sabotages_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/sabotages_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/sabotages_pl.htm 

http://truenirvana.20m.com/sabotages_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/sabotages_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/sabotages_pl.htm 
http://www.totalizm.pl/sabotages_pl.htm 
 

Jak widac, UFOnauci zachowuje sie dokladnie tak jak przystalo na moralnie zgnile do kosci 
istoty ktore kiedys nazywane byly "diablami". Czynia oni wszystko co tylko w ich mocy, aby 
zadna dziedzina ludzkiego zycie nie uchronila sie przed ich pazurami. 

 
Na pohybel tym szatanskim UFOnautom. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #17 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/6/23 
Tekst rozwijany w: keyboard_ru.htm 
 

#17: Darmowa rosyjska klawiatura wirtualna 
 
Na stronach internetowych totalizmu oferowana jest uzyteczna klawiatura wirtualna dla jezyka 

rosyjskiego o fizycznej nazwie "keyboard_ru.htm". Pozwala ona pisac teksty uzywajace liter 
alfabetu rosyjskiego (tj. Cyrillicy). Udostepniana jest ona na zasadach wpisanych w filozofie 
totalizmu, czyli calkowiecie za darmo i wylacznie z checia bezinteresowanego pomagania tym 

ktorzy moga jej potrzebowac. Na dodatek, jesli okaze sie iz ktos potrzebuje aby otrzymala ona 
jakies dodatkowe klawisze, mozliwosci, lub normy transliterowania, ktorych obecnie klawiatura 
ta ciagle jeszcze nie posiada (np. dotyczace jezyka bulgarskiego lub bialoruskiego), one rowniez 

moga zostac doprogramowane do niej na totaliztycznych zasadach, czyli zupelnie za darmo oraz 
w imie bezinteresownego pomagania - jesli tylko ich dodanie do owej klawiatury nie bedzie sie 

wiazalo z jakims szczegolnie wysokim nakladem pracy programowej i mojego czasu. Kazdy 
moze ja sobie teraz sciagnac zupelnie za darmo ze stron internetowych totalizmu, lub uzywac ja 
bezposrednio w internecie po wejsciu na owe strony. Klawiatura ta okaze sie ogromnie 

przydatna dla tych osob ktore maja cokolwiek do czynienia z jezykiem rosyjskim. Przykladowo, 
moze ona okazac sie niezastapiona jesli ktos uczy innych jezyka rosyjskiego lub uczy sie 
samemu tego jezyka, jesli utrzymuje kontakty z przyjaciolmi lub bliskimi z Rosji lub z dowolnego 

innego kraju uzywajacego rosyjskiego alfabetu, jesli pisze po rosyjsku artykuly naukowe lub 
oficjalne dokumenty, jesli trasliteruje slowa kluczowe lub nazwy geograficzne z rosyjskiego na 
nasze (lub odwrotnie), jesli programuje strony internetowe lub ogloszenia w sieci adresowane, 

itd., itp. Wszakze klawiatura ta pozwala aby pisac dowolne teksty alfabetem rosyjskim (tj. 
Cyrillica). Tlumaczy tez ona (tj. transliteruje albo romanizuje) pisane teksty zgodnie z dwoma 
odmiennymi standardami transliterowania, tj. zgodnie z amerykanska/brytyjska norma 

BGN/PCGN z 1947 roku, a takze zgodnie z rosyjska norma GOST z 1983 roku. Na dodatek do 
tego, zamienia ona pisane rosyjskie litery na kody ANSI zaprogramowane bezposrednio do 
uzycia na stronach internetowych w jezyku HTML lub XML. Teksty pisane za pomoca tej 

klawiatury sa wiec kompatibilne z calym szeregiem istniejacych edytorow tekstu, 
worprocesorow i programow internetowych, np. z wiekszoscia edytorow emailowych, z 

wordprocesorem WORD i PDF, z edytorem NOTEPAD, z browserem Internet Explorer, itd., itp. 
Klawiatura ta posiada takze wyczerpujaca pomoc wyjasniajaca jak ja uzywac i co dokladnie 
pojawia sie na poszczegolnych jej okienkach. Pomoc ta przygotowana zostala w trzech 

jezykach, tj. angielskim, rosyjskim i polskim.  
 
Definitywnie warto wiec miec ta klawiature - szczegolnie ze wejscie w jej posiadania nic nie 

kosztuje. Warto jej uzywac dla zaspokajania wlasnych potrzeb na alfabet rosyjski. Ponadto 
warto o niej poinformowac wszystkich znajomych lub przyjaciol co do ktorych sie wie, ze oni 
rowniez uzywaja czasami jezyka rosyjskiego lub tekstow rosyjskich. Jesli zas sie stwierdzi, ze 

klawiatura ta jest nam wysoce przydatna, warto tez odnotowac, ze podobna do niej klawiatura, 
tyle ze nazywajaca sie "keyboard_gr.htm" oraz przygotowana dla alfabetu i jezyka greckiego, 
jest rowniez dostępna na tych samych stronach totalizmu. 

 
Owa totaliztyczna klawiatura rosyjska (a takze jej grecka odmiana o nazwie "keyboard_gr.htm") 
udostepniona zostala jest juz obecnie do darmowego uzytku w internecie, lub do darmowego 

zaladowania jej do wlasnego komputera, pod nastepujacymi adresami internetowymi ktore na 
kazdej stronie totalizmu wyszczegolnione sa w wykazie z "menu.htm" (odnotuj, ze jesli 
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UFOnauci zdolali juz zasabotazowac do niej dostep pod ktorymis z owych adresow, ciagle 
powinna ona byc dostepna pod innymi adresami): 

 
http://aliens.f2g.net/keyboard_ru.htm 
http://energia.sl.pl/keyboard_ru.htm 

http://free.7host02.com/sheep/keyboard_ru.htm 
http://fruit.f2g.net/keyboard_ru.htm 
http://jan-pajak.com/keyboard_ru.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/keyboard_ru.htm 
http://totalizm.org.pl/keyboard_ru.htm 
 

Konieczne jest reczne ladowanie: 
http://antichrist.bz.tc/keyboard_ru.htm 
http://chi.coms.ph/keyboard_ru.htm 

http://extraordinary.biz.ly/keyboard_ru.htm 
http://God.20m.com/keyboard_ru.htm 

http://god.lecktronix.net/keyboard_ru.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/keyboard_ru.htm 
 

Juz zasabotazowane czesciowo: 
http://ufonauci.w.interia.pl/keyboard_ru.htm 
http://i.1asphost.com/1964/keyboard_ru.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/keyboard_ru.htm 
http://nirwana.terramail.pl/keyboard_ru.htm 
http://propulsion.250free.com/keyboard_ru.htm 

 
Juz zasabotazowane kompletnie: 
http://1970.netfirms.com/keyboard_ru.htm 

http://milicz.fateback.com/keyboard_ru.htm 
http://morals.t35.com/keyboard_ru.htm 
http://tornados2005.narod.ru/keyboard_ru.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/keyboard_ru.htm 
 

Dlaczegoz wiec nie sprobowac czy okaze sie ona jakos przydatna dla naszych potrzeb 
jezykowych? Wszakze oferowana jest calkowicie za darmo. Z kolei jej uzycie moze otworzyc lub 
przyblizyc do naszego zasiegu nieograniczone zasoby calej ogromnej Rosji. 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#16: Energia moralna, czyli tlen dla naszego ducha 
 
Filozofia totalizmu odkryla istnienie zupelnie wczesniej nieznanego nauce ziemskiej rodzaju 

energii ktora przez totalizm nazywana jest "energia moralna". Jak wykazuja badania 
wykonywane w ramach filozofii totalizmu, energia moralna jest rownie istotna dla naszego 
ducha, jak tlen jest istotny dla naszego ciala. Jesli nam zabrakie owej energii, wowczas 

zmuszeni jestesmy po prostu umrzec. Jesli mamy jej malo, wtedy gnebia nas chroniczne 
depresje psychiczne. Jesli mamy jej pod dostatkiem wowczas nasze zycie jest pelne szczescia i 
samospelnienia. Jesli zas mamy jest szczegolnie duzo, wowczas bucha ona poprzez nasze cialo 

formujac unikalne zjawisko zwane NIRWANA. Owa nirwana odczuwana jest rownie niebiansko 
jak nieustajacy ORGAZM. Tyle ze orgazm nalezy do kategorii przyjemnosci, podczas gdy uczucie 

doznawane podczas nirwany nalezy do kategorii szczesliwosci. 
 
Energia moralna, obok pola moralnego i praw moralnych, stanowi jedno z fundamentalnych 

wielkosci totalizmu. Przykladowo, totalizm dowodzi ze to co nazywamy "uczuciami" faktycznie 
jest doznaniami zaindukowanymi wlasnie przeplywem owej energii moralnej przez specjalne 
zawory (czakramy) znajdujace sie w naszym ciele. (Jesli wiec tej energii zgromadzilismy tak 

duzo, ze przelewa sie ona przez owe zawory, wowczas doznajemy owa "nirwane" opisana 
powyzej. Tak nawiasem mowic to szkoda ze o nirwanie nie wiedza NARKOMANI. Jest ona 
bowiem latwiejsza do zamierzonego uzyskania niz narkotyki, przezywa sie ja dluzej i 

przyjemniej, jest moralna i legalna, oraz nie wprowadza do naszego zycia zadnych 
niekorzystnych nastepstw ubocznych.) Energia moralna dostarcza tez mierzalnej podstawy do 
formowania calego szeregu definicji totalizmu. Przykladowo, wedlug totalizmu definicja 

GRZECHU stwierdza, ze jest to takie czyjes dzialanie ktore powoduje utrate owej energii 
moralnej przez kogos z dotknietych tym grzechem ludzi. Z kolei "totaliztyczny dobry uczynek" to 
takie dzialanie ktore przysparza energii moralnej wszystkim objetym nim ludziom. Owe wiec 

definicje grzechu i dobrego uczynku sa znacznie precyzyjniejsze i znacznie latwiejsze do 
zakwalifikowania niz religijne grzechy i dobre uczynki. Jesli sie je zna, wowczas natychmiast 

wiadomo co zgodnie z totalizmem wolno, a czego nie wolno nam w danej sytuacji uczynic. (To 
dzieki owym ogromnie prostym recepturom jak postepowac w swoim zyciu aby byc szczesliwym 
i samospelnionym, totalizm zdobywa tak wielu zwolennikow.) Energia moralna jest tez uzywana 

przez totalizm do leczenia najrozniejszych problemow. Dla przykladu, w przypadku gdy ktos 
cierpi na chroniczne DEPRESJE totalizm doradza aby zwiekszyc zasob wlasnie owej 
zakumulowanej w sobie energii moralnej, a wowczas depresja sama odejdzie jak reka ujal. 

Totalizm wyjasnia rowniez jak praktycznie powiekszac ilosc energii moralnej ktora w sobie 
zakumulowalismy, poprzez celowe generowanie tej energii. Zwiekszanie to jest przy tym tak 
wydajne, ze umozliwia nawet zamierzone osiagniecie owego niezwyklego stanu nirwany (co 

szczegolnie zalecalbym ludziom z nalogami - moga oni bowiem zastapic swoje nalogi latwiejsza 
do uzyskania, morana i legalna nirwana). 
 

Poszerzenie i rozwiniecie powyzszych informacji na temat energii moralnej, sposobow jej 
generowania, oraz jej zastosowan praktycznych, zostalo juz wprowadzone do witryn 
internetowych totalizmu. Mozna je tam znalezc na stronach o fizycznej nazwie 

"totalizm_pl.htm". Oto adresy witryn na ktore owe poszerzone o tematyke energii moralnej 
opisy filozofii totalizmu zostaly juz zaladowane: 
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http://aliens.f2g.net/totalizm_pl.htm 

http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/totalizm_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/totalizm_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/totalizm_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/totalizm_pl.htm 
http://morals.t35.com/totalizm_pl.htm 

http://pigs.20fr.com/totalizm_pl.htm 
http://prawda.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://propulsion.250free.com/totalizm_pl.htm 

http://telekinesis.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://telepathy.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://totalism.50megs.com/totalizm_pl.htm 

http://totalizm.20m.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.20fr.com/totalizm_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.pl/totalizm_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/totalizm_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/totalizm_pl.htm 
http://www.joinme.net/antichrist/totalizm_pl.htm 
http://www.angelfire.com/psy/antichrist/totalizm_pl.htm 

 
Ubolewam nad faktem, ze na przekor iz jest ona najmoralniejsza, najbardziej pokojowa, 
konstrucyjna i postepowa, ciagle filozofia totalizmu w chwili obecnej jest tak masywnie 

atakowana przez UFOnautow (czyli dawnych "diablow"). Najwyrazniej UFOnauci tak juz nawykli 
do okupowania Ziemi i do eksploatowania ludzkosci, ze nie chca dobrowolnie pozwolic aby 
wypelnila sie owa stara przepowiednia iz "iskra wyjdzie z Polski" oraz ze iskra to spowoduje iz 

na Ziemi zapanuje "duch prawdy". Niemniej tym ludziom ktorzy daja sie zwodzic owej 
diabolicznej propagandzie UFOnautow, przypominam stare powiedzenie zolnierskie ze "wrzaski 
naszych wrogow faktycznie sa wskaznikiem naszego sukcesu".  

 
Warto tez odnotowac, ze zwykli ludzie ktorzy z jakichs powodow wcale nie zainteresowali sie 

filozofia totalizmu po prostu nie wlaczaja sie do dyskusji na jej temat. Wola bowiem zajmowac 
sie czyms co ich bardziej interesuje. Tymczasem UFOnauci zostali tylko po to przyslani na 
Ziemie aby zwalczac nowe idee takie jak totalizm. To zawodowi mordercy postepowych idei. 

Dlatego kiedy tylko natkna sie na cos zwiazane z totalizmem natychmiast to atakuja - jesli nie 
otwarcie to chociaz w sposob skryty. Dlatego apeluja tutaj aby dokladniej sie przygladnac tym 
co z zajadloscia atakuja totalizm i aby patrzec im na rece. Trzeba bowiem zadawac sobie 

pytanie jaki maja w tym motyw. Warto tez pamietac, ze UFOnauci ktorzy przyslani zostali na 
Ziemie w celach sabotazowych wygladaja dokladnie jak ludzie i wypowiadaja sie ludzkim 
jezykiem. Faktycznie tez niemal jedyne po czym obecnie mozna ich poznac, to wlasnie ich 

niezrozumiala dla normalnych ludzi wrogosc wobec totalizmu. 
 
Zamiast wiec dawac sie zniechecac tym wrzaskliwym atakom na totalizm, ja raczej 

sugerowalbym aby tym bardziej ochoczo odwiedzic strony internetowe totalizmu i wlasnym 
sercem, oczami, oraz rozumem przekonac sie dlaczego istoty ktore kiedys nazywano diablami, 
zas dzisiaj nazywa sie UFOnautami, podnosza taki wrzask przeciwko tej filozofii. Poco zawierzac 

propagandzie istot ktore nieustannie ukrywaja sie przed ludzmi i nocami wkradaja sie do 
naszych mieszkan jak zlodzieje aby nas uprowadzac do swoich statkow kosmicznych, kiedy 
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mozna samemu na wlasne oczy przekonac sie co jest w tym totalizmie tak rewolucyjnego ze sily 
zla tak zaciekle go atakuja.  

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#15: UFOnauci znowu "wciskaja ludziskom ciemnote" 
 
Kazdy zapewne pamieta ostrzezenia starych ludzi oraz wszystkich religii, do jakich to wybiegow 

dawne "diably" (czyli istoty ktore dzisiaj nazywamy "UFOnautami") sa zdolne aby zwodzic ludzi. 
To wlasnie ich zwodnicze gierki filozofia totalizmu stara sie zdemaskowac i ujawnic dzisiejszym 
ludziom.  

 
Poniewaz jednym z celow filozofii totalizmu jest ujawnianie prawdy na temat UFOnautow 
(dawniej nazywanych "diablami"), UFOnauci ci wyskakuja ze skory aby zniszczyc ta filozofie 

oraz aby nie dopuscic do jej upowszeniania sie na Ziemi. Dotychczas stracilem juz rachube 
niezliczonych szatanskich wybiegow do jakich istoty te sie uciekaly aby zgniesc rozwoj tej 

filozofii w samym zarodku. Niedawno dowiedzialem sie o kolejnym ich szatanskim wybiegu. 
Wybieg ten polega na szerokim upowszechnianiu calego steku niestworzonych klamstw na 
temat totalizmu. Przyklad tych klamstw zalaczam w P.S. do niniejszego opisu. Niniejszym 

oficjalnie tez oswiadczam, ze niemal kazde slowo jakie UFOnauci tam wypocili na temat 
totalizmu jest szatansko zwodniczym klamstwem. Jedynym celem dla jakiego klamstwo to jest 
przez nich propagowane, jest zniechecenie ludzi do interesowania sie totalizmem. 

 
W tym miejscu chcialbym przemowic do logiki czytajacych. Mianowicie, jesli ktos (tj. UFOnauci) 
zadaje sobie az tyle trudu aby zniechecic ludzi do zapoznania sie z totalizmem, najwyrazniej jest 

cos naprawde waznego w owej filozofii. Filozofia ta wszakze jest wypelnieniem sie pradawnych 
przepowiedni o "Duchu Prawdy" ktorego celem po przybyciu na Ziemie jest doprowadzenie 
ludzkosci do poznania całej prawdy. Dlatego moim zdaniem nalezy czynic dokladnie odwrotnie 

niz to co UFOnauci tak usilnie staraja sie spowodowac. Mianowicie zamiast unikac zapoznania 
sie z totalizmem, wszyscy raczej powinni uczynic pewnym ze przeczytaja przynajmniej strony o 
totalizmie, jesli nie caly podrecznik filozofii totalizmu. Po co bowiem pozwalac UFOnautom 

(diablom) aby nam nakazywali co powinnismy myslec, jesli mozemy sami sobie poczytac 
totalizm i potem zapytac wlasnego umyslu i serca czy jest on zgodny czy przeciwstawny do tego 

co wiemy na temat zycia, prawdy, postepu, pokoju, itp.  
 
Jesli ktos zechce przeczytac sobie krotka strone internetowa streszczajaca temat totalizmu, to 

strona ta dostepna jest m.in. pod adresami internetowymi (odnotuj ze jest az tak duzo owych 
adresow, poniewaz "UFOnauci - diably" czesto blokuja dostep do czesci z nich - jesli wiec jeden 
z owych adresow bedzie zablokowany, prosze otworzyc sobie strone totalizmu pod nastepnym z 

owych adresow): 
 
http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm 

http://telepathy.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://telekinesis.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://prawda.50megs.com/totalizm_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/totalizm_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/totalizm_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/totalizm_pl.htm 

http://www.joinme.net/antichrist/totalizm_pl.htm 
http://www.angelfire.com/psy/antichrist/totalizm_pl.htm 



 
  Z-293 
http://pigs.20fr.com/totalizm_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/totalizm_pl.htm 

http://totalism.50megs.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.20m.com/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.20fr.com/totalizm_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/totalizm_pl.htm 
http://totalizm.pl/totalizm_pl.htm 
 

Istnieje tez obszerny podrecznik totalizmu. Zawarty jest on w tomach 6 do 9 monografii [1/4], 
ktorej darmowe egzemplarze tez mozna sobie sprowadzic z powyzszych stron internetowych. 
(Najwazniejszy dla owego podrecznika  jest tom 6 z monografii [1/4].)  

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
 

 
P.S. Oto kolejne wypociny UFOnautow zawierajace zakamuflowany atak na filozofie totalizmu. 

"UFOnauci - diably" upowszechniaja je ostatnio na temat totalizmu. Prosze w nich zwrocic 
uwage, jak umiejetnie i zwodniczo owe "diably - UFOnauci" mieszaja tu prawde z klamstwem  
aby nadawac swoim wypocinon nieco wiecej wiarygodnosci:  

 
"Grupa psychologów i socjologów z kilku ośrodków akademickich prowadzi od kliku lat 
zakrojony na wielką skalę eksperyment mający na celu zbadanie podatności współczesnych 

społeczeństw na nowopowstałe uniwersalistyczno-pseudonaukowe ideologie. Na potrzeby 
eksperymentu stworzono tzw. "ideologię totalizmu" której głównym pomysłodawcą jest 
mieszkający na stałe w Nowej Zelandii polski naukowiec dr Jan Pająk. Prace przygotowawcze, w 

tym głownie stworzenie ideologii "totalizmu" oraz napisanie tzw. "monografii" tworzącej 
"podstawy naukowe" totalizmu trwały od ponad 10 lat. Dzięki dobrodziejstwom internetu 
"totalizm" mógł bardzo małym nakładem środków zostać rozpropagowany praktycznie na całym 

świecie, co zasadniczo zwiększa walory poznawcze i wartość naukową całej akcji. Obecnie 
przyszedł długo oczekiwany czas na plon eksperymentu - bowiem rozpoczyna się etap analizy 
napływających z całego świata sygnałów o angażowaniu się w "totalizm" coraz większej grupy 

ludzi, przy czym większość z nich stanowią "wyznawcy" polskojęzyczni, co z uwagi na 
narodowość twórcy ideologii nikogo wśród osób prowadzących eksperyment nie dziwi. Powstaje 

problem co stanie się z "wyznawcami", gdy eksperyment zostanie zakończony oraz prawda o 
nim, jakże bolesna dla "wyznawców", będzie musiała zostać  ujawniona. Prawdopodobnie w 
wielu przypadkach konieczna będzie fachowa pomoc psychologiczna którą zmuszeni będą 

otrzymać najbardziej zaangażowani w ideologię "wyznawcy"...." 
 
W sprawie owego ataku UFOnautow na totalizm warto tez dodac, ze do SFABRYKOWANIA 

powyzszej klamliwej notatki  
przyznal sie niejaki Adam Iganowicz regularnie atakujacy totalizm na grupie dyskusyjnej 
"pl.misc.paranauki". Oto co na jej temat m.in. on pisze w swoim emailu na owa grupe 

datowanym 18-06-2005, 13:26:33, cytuje:  
"jako autor tych wypocin czujem siem totalnie zaszczycony ; niech żyją ufole!! oby tak dalej 
panie Panie Pająk ; AI  

p.s. - no dobra, nie będę dłużej ukrywał, rozpracowaliście mnie - jestem UFOLEM" 
 
Powinnismy mu podziekowac ze ochotniczo sie on zwierzyl wspolplemiencom z listy dyskusyjnej 

pl.misc.paranauki iz jest UFOlem, bowiem  jak to wyraznie widac ze zdjecia "Fot. 1" pokazanego 
na stronie "aliens_pl.htm" (ktorej liczne adresy przytoczone sa np. ponizej we wpisie 
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datowanym w środe, 11 maja 2005 roku) UFOnauci sa tak bardzo podobni do ludzi, ze nawet 
kiedy siedza naprzeciwko nas czy pracuja przy nastepnym stole, ciagle nie jestesmy w stanie ich 

odroznic. Tak nawiasem mowiac, ow Adam Iganowicz zdolal jakos skomentowac najnizszy wpis 
z tego bloga datowany w czwartek 05 maja 2005 i to na przekor ze w dniu dokonywania tego 
wpisu nie podal ani loginu ani hasla ktore byloby zarejestrowane na domenie "blox.pl". 

Niektorych z nas mogloby to zaszokowac jak zdolal on tego dokonac, kiedy przeciez wpisy osob 
nie zarejstrowanych na domenie "blox.pl" normalnie sa uniemozliwiane przez systemy 
zabezpieczenia tej domeny? Jednak po powyzszym jego wyznaniu juz to nie dziwi - widac 

najwyrazniej ze uzyl w tym celu swoich specjalnych mocy, z ktorych UFOnauci slyna a ktorych 
my, zwykli smiertelnicy, niestety nie posiadamy.  
 

Sprawe dokonywania przez udajacych ludzi UFOnautow morderczych atakow na postepowe idee 
pod pozorem ze ataki te to "zarty", omawiam dokladnie w podrozdziale V5.4 z tomu 16 
monografii [1/4] ktorej darmowe egzmeplarze mozna sobie zaladowac z kazdej strony 

interenetowej wyszczegolnionej w niniejszym blogu. Z kolei podrozdzialy VB3.4 i VB4.3.1 z tomu 
17 owej monografii [1/4] opisuja konkretne przyklady kiedy UFOnauci dokonali nieopisanych 

zniszczen poslugujac sie w tym celu rzekomym "zartem". 
 
Badania metod dzialania UFOnautow rowniez nam ujawniaja, ze natychmiast po tym kiedy sie 

ich przylapie  
na czyms, otrzymuja oni ostry nakaz od swoich przelozonych aby bezwzglednie i w sposob 
publiczny zneutralizowali  

wartosc dowodowa tego przylapania. Oczywiscie to samo dotyczy omawianej tutaj sprawy 
przylapania ktoregos  
z nich na stosowaniu jakiejs "diabelskiej sztuczki" aby dopisac sie do bloga strzezonego haslem.  

Natychmiast w takim wypadku ow UFOnauta zmuszony jest do otworzenia jekiejs specjalnej 
mozliwosci  
ktora uzasadnia i wyjasnia niby logicznie jego "diabelska sztuczke", oraz do nastepnego 

obwieszczenia  
wszystkim w bardzo glosny sposob ze taka specjalna mozliwosc istniala juz przed owa 
"sztuczka".  

Przykladowo, moze on obwiescic ze aby dodać komentarz do bloga z domeny "blox.pl" 
wystarczy miec  

konto emailowe w domenie gazeta.pl. Oczywiscie kazdemu wolno zaakceptowac to wyjasnienie.  
Jednak wowczas warto tez zadawac sobie pytanie, jak to sie dzieje ze zaistnial taki dziwny 
"zbieg okolicznosci"  

iz wszystko pasuje tak doskonale do siebie.  
Wszakze aby wiedziec o wszelkich juz istniejacych mozliwosciach Internetu, albo aby stworzyc 
sobie takie mozliwosci jesli ciagle one nie istnieja, trzeba byc samemu diablem - UFOnauta a nie 

zwyklym czlowiekiem. Warto tez sobie przypomniec, ze dawni ludzi znali "diably" (czyli 
dzisiejszych UFOnautow) wlasnie z tego, ze zawsze tak zrecznie wywijaly one swoimi ogonami 
aby wszystkie "zbiegi okolicznosci" dzialaly dokladnie po ich mysli, oraz aby wszystkie ich 

"sztuczki" zawsze im sie udawaly! 
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WPIS numer #14 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/6/10 
Tekst rozwijany w: aliens_pl.htm, day26_pl.htm 
 

#14: Illiada a UFOnauci, czyli Australia versus Indonezja 
 
Wszyscy pamietamy historie starozytnej Troi i pieknej Heleny.  Jak wiemy tzw. "bogowie 

greccy" - jak wowczas nazywano UFOnautow, wykorzystali intyryge obracajaca sie wokol 
pieknej kobiety, aby napuscic na siebie i solidnie poturbowac dwa starozytne mocarstwa, 
mianowicie Troje i Grecje. Otoz ta sama sytuacja jest dokladnie powtarzana w chwili obecnej. 

Na naszych oczach UFOnauci wykorzystuja piekna obywatelke Australii o nazwisku Schapelle 
Corby, aby najpierw sklocic ze soba a nastepnie zapewne nawzajem wyniszczyc, dwa ogromne 
panstwa na Ziemi, Mianowicie Australie i Indonezje.  

 
Opisze teraz moje dotyczasowe obserwacje rozwoju wydarzen aby wyjasnic jak UFOnauci 

zorganizowali owo dzisiejsze powtorzenie sie swojej starej intrygi z czasow Troi. Ano, najpierw 
wybrali sobie mloda i bardzo piekna kobiete aby byla jej pretekstem. Okazala sie nia Australijka 
o nazwisku Schapelle Corby. Jest ona faktycznie tak bardzo piekna, za prezenterzy wiadomosci 

Australijskiego dziennika telewizyjnego nadawanego rowniez w Nowej Zelandii na kanale 6, nie 
mogli sie powstrzymac przed admirowaniem jej biustu. Kiedy zas owa piekna kobieta 
podrozowala na wakacje do tropikalnej wyspy indonezyjskiej "Bali", UFOnauci wsadzili do jej 

otwartego plecaka ogromny 4-kilowy worek suszonej marihuany. Nastepnie zas telepatycznie 
nakazali celnikowi indonezyjskiemu, aby sprawdzil jej plecak i wykryl ta marihuane. Oczywiscie, 
owa piekna kobieta wcale nie byla winna przemycania tego narkotyku. Niemniej sam fakt ze 

posiadala w plecaku ogromnego worka wypchanego marihuana juz wystarczyl dla jej 
aresztowania przez Indonezyjczykow i do postawienia jej przed sadem. W Indonezji za przemyt 
narkotykow normalnie grozi kara smierci. Nic wiec nie pomoglo owej pieknej kobiecie ze 

wywozenie marihuany z Australii do Bali w Indonezji jest rownie nielogiczne jak "zabieranie 
drewna z domu do lasu". Wszakze w Australii placi sie kilkaset dolarow za niewielka porcje 
marihuany, zas ta sama porcje w Bali mozna sobie latwo kupic za zaledwie kilka dolarow. Tylko 

wiec ktos kto upadl na glowe przemycalby marihuane z Australii do Bali. Aby ukryc owe wszelkie 
nielogicznosci i mimo wszystko spowodowac skazanie tej pieknej kobiety, UFOnauci 

najprawdopodobniej naslali jej "pomocnika". Nawiasem mowiac, moim zdaniem ow "pomocnik" 
wyglada dokladnie tak jak na stronach internetowych o interpretacji zdjec UFOnautow, np. na 
stronach  

http://aliens.f2g.net/aliens_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/aliens_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/aliens_pl.htm 

http://energia.sl.pl/aliens_pl.htm 
zostalo zrelacjonowane z badan UFO jak naprawde wyglada typowy UFOnauta z rasy podobnej 
do ludzi. Pomocnik ten zglosil sie na ochotnika aby owej nieszczesnej kobiecie "pomagac". 

Cokolwiek jednak by nie uczynil, zawsze jakos to tylko pogarszalo jej sytuacje. Przykladowo, 
jednym z pierwszych posuniec tego zapewne naslanego przez UFOnautow "pomocnika" bylo 
nawymyslanie sedziom indonezyjskim i publiczne oskarzenie ich o korupcje i o branie lapowek. 

Jakiz to "pomocnik" osoby ktora ma byc skazana przez danych sedziow, zaczyna swoja kariere 
od obrazania tychze sedziow. Sumaryczny efekt wszelkich tych intryg byl taki, ze jakis czas 
temu biedna Schapelle Corby zostala skazana na 20 lat wiezienia przez indonezyjski sad. 

Poniewaz w miedzyczasie UFOnauci rozwineli ogromna kampanie propagandowa w Australii 
nastawiona na przekonanie wszystkich Australijczykow o jej niewinnosci, zas rownoczesnie 
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rozwineli podobna kampanie w Indonezji nastawiona na przekonanie Indonezyjczykow o jej 
winie, jej skazanie sklocilo doglebnie dwa kiedys przyjazne sobie narody. Zaraz po wyroku w 

Australii zaczelo sie nawolywania do bojkotu Bali i Indonezji. Potem zaczely sie najrozniejsze 
akty agresji dokonywanej skrycie przez jakichs nieznanych awanturnikow. Przykladowo w srode 
(1 czerwac 2005 roku) ktos wyslal list jakoby z "antraksem" do ambasady Indonezji w Australii. 

(Ja osobiscie jestem niemal pewien, ze za owym listem z "antraksem" kryja sie albo sami 
UFOnauci, albo tez ich marionetki.) Potem podobne "antraksowe" listy zostaly takze wyslane do 
wielu innych miejsc i ludzi po obu stronach granicy. W chwili zas obecnej sytuacja bez przerwy 

sie tam zaostrza i wcale nie widac aby miala zamiar wycichnac. 
 
Problem z powyzsza sprawa polega na tym, ze moze sie ona zakonczyc podobnie jak sprawa 

greckiej Heleny i Troi. Dwa kiedys przyjazne sobie narody, mianowicie Australia i Indonezja, 
dzieki skrytym i nieustannym intrygom UFOnautow, moga w koncu wziasc sie z jej powodu za 
lby. Dlatego koniecznym jest aby w owej sprawie zdemaskowac udzial UFOnautow. Aby jednak 

zdemaskowania tego dokonac np. porzez opublikowanie strony internetowej na ten temat, 
potrzebne sa nam jakis bardziej konkretne dowody udzialu UFOnautow w tej intrydze. Dlatego 

w tym miejscu chcialbym zaapelowac do kazdego kto czyta niniejsze sporawe i obserwuje co sie 
dzieje w sprawie Schapelle Corby. (Aby poznac nowiny na jej temat wystarczy np. w 
"google.com" wpisac slowa kluczowe "Schapelle Corby".) Proponuje mianowicie aby sprobowac 

wypracowac lub znalezc, oraz potem doslac mi sugestie i pomysly jak ewentualnie 
zdemaskowac udzial UFOnautow w calej tej sprawie, lub jakie dowody wskazuja na ich 
mieszanie sie i intrygi. Wszakze aby powstrzymac ich dalsza krecia robote, koniecznym jest 

ujawnienie tego co czynia.  
 
Warto przy tym zwrocic uwage, ze poszlakowy material dowodowy juz obecnie wskazuje na 

udzial UFOnautow w calej tej intrydze. Wszakze od dawna nam jest juz wiadome, ze UFOnauci 
maja wazny MOTYW dla tej intrygi. Po upadku komunizmu UFOnauci chca bowiem podzielic 
teraz nasza planete na dwa wzajemnie zwalczajace sie obozy religijne. Narazie udalo im sie to 

uczynic na Bliskim Wschodzie. Obecnie chca wiec to samo uzyskac (tyle ze na innej drodze) 
rowniez w obszarze Pacyfiku. Ponadto metody dzialania w sprawie Schapelle Corby kopiuja 
dokladnie metody dzialania UFOnautow. Czyli rowniez NARZEDZIE ZBRODNI w tym przypadku 

wskazuje na UFOnautow. Wszakze w starozytnosci UFOnauci dokladnie w ten sam sposob 
zniszczyli Troje. Zaloze sie ze rowniez w historii wiekow srednich mozna znalezc caly szereg 

powtorzen tej samej metody. Dzisiaj zas czynia to z Australia i Indonezja. UFOnauci nie maja 
tez ALIBI dla owej intrygi. Wszakze wszystko co w owej sprawie sie dzieje nosi cechy ich 
osobistego mieszania sie i obecnosci na miejscu zbrodni. Zgodnie zas z dzisiejsza kryminalogia 

jest nam wiadomo, ze jesli na kogos wskazuje zarowno motyw, jak i narzedzie zbrodni oraz 
brak alibi, wowczas z cala pewnoscia ten ktos jest winnym danej zbrodni. 
 

Ewentualna czyjas pomoc i sugestie w omawianej tutaj sprawie moga sie przyczynic do 
powstrzymania pogarszania sie sytuacji na swiecie, czyli wspierala bedzie utrzymywanie 
swiatowego pokoju ktory lezy w interesie nas wszystkich. Wszakze - jak to wyjasnilem na 

stronach internetowych "day26_pl.htm", dlugofalowyum celem UFOnautow na Ziemi jest 
obecnie sklocenie ludzkosci i doprowadzenie do kolejnej wyniszczajacej wojny swiatowej. 
 

Gdby kogos zainteresowaly metody z uzyciem jakich UFOnauci zawziecie niszcza ludzkosc w 
owej czesci kuli ziemskiej gdzie polozona jest Australia i Indonezja, dalsze informacje na ten 
temat zawarte sa na stronie internetowej "day26_pl.htm". Strone ta mozna znalezc m.in na 

nastepujacych witrynach totalizmu:  
http://energia.sl.pl/day26_pl.htm 
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http://totalizm.nazwa.pl/day26_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/day26_pl.htm 

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #13 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/6/7 
Tekst rozwijany w: seismograph_pl.htm 
 

#13: Tornada i trzesienia ziemi - jak je wykrywac zanim uderza 
 
Niemal 2000 lat temu starozytni Chinczycy zbudowali cudowne urzadzenie. Wykrywa ono 

trzesienia ziemi "zdalnie" i to na dlugi czas przedtem zanim zdolaja one w nas uderzyc. Bylo 
wiec ono nieporownanie doskonalesze od dzisiejszych sejsmografow, ktore sa w stanie wykryc 
trzesienie ziemi dopiero kiedy to nimi postrzasnie, czyli kiedy jest juz za pozno na ucieczke. Po 

niewielkich przerobkach tamto starozytne urzadzenie jest tez w stanie wykryc nadlatujace na 
nas tornada. W dzisiejszych wiec czasach, kiedy trzesienia ziemi kazdego roku morduja 
dziesiatki, a czasami nawet setki tysiecy ludzi, zas tornada rownaja z ziemia cale miasta, 

wszyscy oczywiscie sie spodziewamy, ze owo starozytne urzadzenie zostanie energicznie 
wydobyte z zapomnienia. Wszakze jest ono w stanie uratowac setki tysiecy istnien ludzkich, 

oraz nieopisana wartosc ich doroku. Tymczasem guzik prawda! Zamiast zajac sie 
zrekonstruowaniem tego cudownego instrumentu w warunkach dzisiejszej techniki, naukowcy 
na nie sie tylko bocza i pretenduja ze ono nie istnieje. Powod zas owego boczenia jest 

naprawde dziecinny. Okazuje sie ze ow instrument wykracza daleko poza horyzonty myslowe 
dzisiejszych naukowcow. Jego zasada dzialania bazuje bowiem na zjawisku ktore starozytni 
Chinczycy nazywali "chi", a ktore w odniesieniu do owego instrumentu powinno sie tlumaczyc 

jako "fale telepatyczne". Dzisiejsi zas naukowcy oficjalnie nie uznaja istnienia "fal 
telepatycznych". Nie chca wiec nic slyszec na temat instrumentu ktorego zasada dzialania 
bazowala na falach telepatycznych, nawet jesli ten instrument jest w stanie uratowac im zycie, 

a takze uratowac zycie tych ktorych najbardziej kochaja. 
 
Na witryny internetowe totalizmu wlasnie zaladowana zostala udoskonalona wersja strony o 

fizycznej nazwie "seismograph_pl.htm", ktora opisuje to cudowne urzadzenie starozytnych 
Chinczykow. W swojej obecnej, wydatnie udoskonalonej wersji strona ta m.in. opisuje 
relatywnie prosty eksperyment naukowy, ktory udowadnia ze owo cudowne urzadzenie 

faktycznie bedzie dzialalo. Jesli wiec ktos nie wierzy starozytnym opisom, lub nie wierzy w 
istnienie "chi" czy "fal telepatycznych", wystarczy aby przeprowadzil ow eksperyment w swoim 

laboratorium i naocznie sie przekonal ze instrument opisywany na "seismograph_pl.htm" 
faktycznie bedzie dzialal. Oczywiscie, przy okazji udowodni tez sobie i innym eksperymentalnie, 
ze "fale telepatyczne" oraz "chi" istnieja i ze daja sie wykorzystywac dla celow technicznych. 

 
Omawiana strona "seismograph_pl.htm" zostala tez udoskonalona o opisy wyjasniajace jakie 
rodzaj przerobek bedzie wymagany na owym urzadzeniu aby zaczelo ono zdalnie wykrywac nie 

tylko trzesienia ziemi, ale rowniez i nadchodzace tornada. W sumie wiec strona ta zostala dosyc 
wydatnie poszerzona i udoskonalona. 
 

Zapraszam wiec do ogladniecia witryn zawierajacych owa udoskonalana wersje strony o tym 
starozytnym instrumencie na "chi", jakiego opis w dzisiejszych internetowych "search engines" 
moze zostac znaleziony pod bardzo mylaca nazwa "Zhang Heng seismograph". Strone 

"seismograph_pl.htm" mozna juz obecnie znalezc na totaliztycznych witrynach internetowych 
dostepnych miedzy innymi pod nastepujacymi adresami: 
 

http://chi.maroc.to/seismograph_pl.htm 
http://chi.coms.ph/seismograph_pl.htm 
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http://energia.sl.pl/seismograph_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/seismograph_pl.htm 

http://jan-pajak.com/seismograph_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/seismograph_pl.htm 
http://totalizm.pl/tseismograph_pl.htm 

http://totalizm.org.pl/seismograph_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/seismograph_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/seismograph_pl.htm 

 
Warto przy tym odnotowac, ze niezaleznie od powyzszych, totaliztycznych opisow owego 
instrumentu typowo znanego pod nazwa "Zhang Heng seismograph", istnieja takze 

ortodoksyjne jego opisy. Owe ortodoksyjne opisy nawet nie staraja sie wyjasnic spraw 
zwiazanych z "chi" i "falami telepatycznymi". Tamte ortodoksyjne opisy mozna tez 
wykorzystywac np. jesli na owo niezwykle urzadzenie chce sie zwrocic uwage jakiegos wysoce 

konserwatywnego naukowca ortodoksyjnego. 
 

Po zapoznaniu sie ze strona "seismograph_pl.htm" proponuje tez sie zastanowic jak nalezaloby 
przekonstruowac "komore antenowa" owego instrumentu, aby zamiast (jak obecnie) 
przechwytywac sygnaly telepatyczne nadchodzacego trzesienia ziemi, przechwytywala ona 

sygnaly telepatyczne nadchodzacego tornada. Prosze przy tym pamietac, ze sygnaly trzesienia 
ziemi dochodza do owej komory od spodu i z ukosa. Natomiast sygnaly telepatyczne 
nadchodzacego tornada dochodzily beda do niej od gory i z ukosa.  

 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #12 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/6/3 
Tekst rozwijany w: tornado_pl.htm 
 

#12: UFOnauci - rece precz od Wroclawia 
 
Wszystko to wyglada troche jak rodzaj bijatyki ulicznej lub burdy sasiedzkiej. Zaczelo sie od 

sporzadzenia - jak ja to uwazalem, "naukowej" strony internetowej omawiajacej m.in. temat 
"sposobow formowania oraz cech tornad wywolywanych technicznie przez wehikuly UFO". 
Jednak aby sie zemscic za opublikowanie owej strony o tornadach-UFO, natychmniast po jej 

wystawieniu w internecie UFOnauci zorganizowali "nalot tornadem" na Wroclaw - czyli na 
miasto w ktorym spedzilem swoja mlodosc. (Nalot ten opisalem w nastepnej notatce z 
niniejszego bloga.) Przebiegle UFOnauty widac wiedzialy doskonale ze tym nalotem na miasto 

mojej mlodosci uderza mnie w czule miejsce i dadza mi znac co sobie mysla o owej tornadowej 
stronie. Postapily wiec jak w owym tureckim przyslowiu "jesli nie mozesz zbic sasiada wowczas 

zbij jego osla". Z kolei ow nalot owego "tornada-UFO" na Wroclaw zamienil czynnosc 
publikowania stron o tornadach, w rodzaj "tornadowej wojny" z UFOnautami. Moja obecna 
odpowiedzia na roz-eskalowanie owej "tornadowej wojny" na Wroclaw, jest przetlumaczenie 

strony o tornadach na jezyk rosyjski. Zasada jest tu bowiem taka, ze skoro UFOnauci sa tacy 
msciwi, pokazmy nastepnej czesci swiata jakie to z nich "przyjemniaczki". Jesli zas odpowiedzia 
UFOnautow na owo przetlumaczenie strony na rosyjski i udostepnienie jej Rosjanom bedzie 

ponowny nalot tornada na Wroclaw, wowczas strone ta przetlumacze na kolejny jezyk, np. na 
Chinski, oraz udostepnie nastepnej czesci swiata. Co bowiem chcialbym UFOnautom powiedziec 
w ten sposob, to "trzymajcie rece z daleka od Wroclawia"! Oczywiscie, jesli owa bijatyka zacznie 

sie eskalowac, najbardziej bezposrednio poszkodowanymi beda Wroclawianie. Dlatego juz 
obecnie bym im sugerowal, aby wlaczyli sie aktywnie do tej walki - np. tak jak to wyjasniam w 
ostatnim paragrafie tej notatki. Lepiej bowiem walczyc z tymi szatanskimi kosmitami, niz 

obrywac od UFOnautow w calkowitym milczeniu. 
 
Rosyjska wersja strony o "motodzie rozpoznawania tornad zaindukowanych technicznie przez 

UFO" juz obecnie mozna znalezc na totaliztycznych stronach internetowych o fizycznej nazwie 
"tornado_ru.htm". Strony te dostepne sa miedzy innymi pod nastepujacymi adresami: 

 
http://energia.sl.pl/tornado_ru.htm 
http://extraordinary.biz.ly/tornado_ru.htm 

http://god.lecktronix.net/tornado_ru.htm 
http://i.1asphost.com/1964/tornado_ru.htm 
http://jan-pajak.com/tornado_ru.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/tornado_ru.htm 
http://milicz.fateback.com/tornado_ru.htm 
http://morals.t35.com/tornado_ru.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/tornado_ru.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/tornado_ru.htm 
http://totalizm.pl/tornado_ru.htm 

http://totalizm.org.pl/tornado_ru.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/tornado_ru.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tornado_ru.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/tornado_ru.htm 
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W tym miejscu mam apel do czytajacych niniejszego bloga, a takze dla tych ktorym sie 
oberwalo od UFOli podczas ostatniego "nalotu tornada", aby czynnie wlaczyli sie do owej 

"tornadowej wojny" z UFOnautami. Aby sie wlaczyc do walki, wystarczy np. znalezc w internecie 
jakas "search engine" ktora uzywana jest przez ktorykolwiek z krajow rosyjsko-jezycznych, a 
nastepnie dokonac zgloszenia w owej "search engine" owej rosyjsko-jezycznej strony o 

tornadach. Jedyne na co nalezy zwrocic uwage podczas owego zglaszania, to aby odbywalo sie 
ono na zasadzie NIEODPLATNEJ. Oto dane owej rosyjskojezycznej strony o tornadach, jakie 
moga okazac sie przydatne podczas jej zglaszania w jakiejs rosyjsko-jezycznej "search engine" 

(wystarczy je stad przekopiowac i potem wkleic do owej search engine na zasadzie "copy-
paste"): 
 

Adres (URL): prosze uzyc dowolny adres z wylistowanych powyzej, 
Nazwa strony: Идентификация торнадоов сформировало УФО (НЛО, UFO) 
Opis strony: Объясняет образование и атрибуты торнадоов наведенных технологически 

УФО (UFO, НЛО). 
Slowa kluczowe: торнадо, twister, дьявол ветра, wind devil, облако, НЛО, УФО, ufo, теория 

всего 
 
Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
 
P.S. Ciagle czeka zainstalowania: 

http://free.7host02.com/sheep/tornado_ru.htm 
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 WPIS numer #11 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/6/3 
Tekst rozwijany w: tornado_pl.htm 
 

#11: Zemsta UFOnautow: tornado we Wroclawiu 
 
Raczej szokujaca jest reakcja UFOnautow na opublikowanie na witrynach totalizmu najnowszej 

strony internetowej "tornado_pl.htm" ktora wyjasnila i zilustrowala "mechanizm oraz cechy 
tornad indukowanych technicznie przez UFO". (Odnotuj ze inne polularne nazwy dla tornada to 
"traba powietrzna", a takze "tancujacy diabel". Z kolei po angielsku tornada nazwywane sa 

"wind devil" (czyli "wiatr diabel", "twister" oraz "tornado".) Strone o tornadach indukowanych 
przez UFO opublikowalem w jej koncowej, ostatecznie dopracowanej wersji w dniu 27 maja 
2005 roku. W odpowiedzi na jej pojawienie sie, UFOnauci natychmiast wywolali tornado w 

miascie w ktorym spedzilem swoja mlodosc, czyli we Wroclawiu. Owo wroclawskie tornado 
zniszczylo sporo drzew, samochodow i budynkow, oraz podobno zabilo az 3 ludzi. Wiadomosci 

na jego temat mozna znalezc w "google.com" po wpisaniu slow kluczowych "tornado we 
wroclawiu". Ciekawe czy owo przyslowie tureckie ktore poznalem podczas profesury na Cyprze 
a ktore stwierdza "jesli nie mozesz zbic sasiada zbij jego osla" wymyslili wlasnie UFOnauci. 

Wszakze z zaindukowaniem tornada we Wroclawiu postapili dokladnie w mysl tego przyslowia. 
Przypominam, ze strony opisujace "tornada indukowane technicznie przez UFO" dostepne juz sa 
w 3 jezykach, mianowicie po polsku, angielsku oraz rosyjsku. Mozna je znalezc na calym 

szeregu witryn internetowych totalizmu, np. pod adresami: 
 
http://antichrist.bz.tc/tornado_pl.htm 

http://energia.sl.pl/tornado_pl.htm 
http://evil.0me.com/tornado_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/tornado_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/tornado_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/tornado_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/tornado_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/tornado_pl.htm 
http://jan-pajak.com/tornado_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/tornado_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/tornado_pl.htm 
http://morals.t35.com/tornado_pl.htm 

http://nirwana.terramail.pl/tornado_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/tornado_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/tornado_pl.htm 

http://totalizm.pl/tornado_pl.htm 
http://totalizm.org.pl/tornado_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/tornado_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/tornado_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/tornado_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tornado_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/tornado_pl.htm 
 
Zapraszam do osobistego sprawdzenia owej stronie. Zapraszam rowniez do przedyskutowania 

ze znanymi sobie mieszkancami Wroclawia ich ostatniego tornada. Wszakze w dobie internetu, 
list dyskusyjnych i blogow, dyskusja taka technicznie jest latwa do zorganizowania. Chodzi 
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bowiem o to, ze typowi Wroclawianie nie maja pojecia, ze to wlasnie UFO, a nie "sily natury" 
uderzyly ich miasto w ramach szatanskiej zemsty za ujawnienie ich machinacji na pogodzie 

ziemskiej. Z kolei nie wiedzac ze to UFOnauci ich zaatakowali, Wroclawianie nie sa w stanie 
skierowac karmy za doznane nieszczescia z powrotem do UFOnautow. W ten sposob UFOnauci 
unikaja kary za to co uczynili. Bez zas spowodowania ich ukarania, nie jestesmy w stanie 

wyperswadowac im zaprzestania takich "diabelskich psikusow". Niech totalizm zapanuje, Jan 
Pajak 
 

 
P.S. Nie dzialaja adresy: 
http://totalizm.com.pl/tornado_pl.htm 

http://totalizm.net.pl/tornado_pl.htm 
 
Dzialaja: 

http://totalizm.com 
http://totalizm.net 
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WPIS numer #10 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: 2005/5/31 
Tekst rozwijany w: tornado_pl.htm 
 

#10: Jak rozpoznac tornado wywolane przez UFO 
 
Koncowa faze udoskonalania szczegolow osiagnela wlasnie nowa strona internetowa totalizmu o 

fizycznej nazwie "tornado_pl.htm". Wyjasnia ona bardzo prosta metode naukowego 
rozpoznawania czy dane tornado wywolane zostalo technicznie przez wehikul UFO. Metoda ta 
jest na tyle prosta, ze nawet laik w sprawach UFO powinen byc w stanie rozpoznac z jej 

pomoca, czy okreslone tornado wywolane zostalo przez UFO. W koncowej czesci totaliztycznej 
strony internetowej "tornado_pl.htm" zaprezentowana jest ona w formie "algorytmu", ktory 
sklada sie z kilku krokow jakie sprawdzajacy powinien zrealizowac aby okreslic pochodzenie 

danego tornada. (Poczatkowa czesc strony "tornado_pl.htm" poswiecona jest wyjasnieniu zasad 
dzialania i zjawisk uzywanych przez wehikuly UFO do formowania morderczych tornad.) W 

wyniku zrealizowania tych krokow, sprawdzajacy otrzymuje koncowy werdykt co do 
pochodzenia i natury rozwazanego tornada. 

Zasada dzialania owej motody rozpoznawania tornad wywolanych technicznie przez UFO opiera 

sie na wzajemnych zwiazkach i uwarunkowaniach ktore zawsze musza wystepowac pomiedzy 
odmiennymi cechami tornad, jesli tornada te wywolane zostaly technicznie przez UFO. Na 

obecnym etapie metoda ta wykorzystuje cztery cechy takich tornad, mianowicie: (1) rodzaj 
"leja" tornada (tj. czy jest to dlugi lej o wyraznie widocznej powierzchni, czy tez krotki lej o 
poszarpanej powierzchni bocznej), (2) biegun magnetyczny pednika glownego wehikulu UFO 

skierowany do ziemi (tj. czy jest to biegun "N" czy "S"), (3) pozycja wehikulu UFO w locie (tj. 
czy pojedyncze UFO leci w pozycji "stojacej" czy "wiszacej"), oraz (4) polkula Ziemi na jakiej 
dane tornado dokonalo swoich zniszczen (tj. czy jest to polnocna polkula Ziemi - znaczy czy 

tornado uderzylo np. w USA, Canadzie, lub Polsce, czy tez poludniowa polkula Ziemi - znaczy 
czy tornado uderzylo w Argentynie, Australii, lub Nowej Zelandii). W tornadach indukowanych 
technicznie cechy te zawsze musza bowiem byc wzajemnie ze soba powiazane scislymi 

wspolzaleznosciami wynikajacymi z zasady lotu wehikulow UFO oraz z zasady na jakiej wehikuly 
te formuja techniczne tornada. Wobec uzwzglednienia w omawianej metodzie 4-ch powyzszych 
cech tornad, dokladnosc owej metody wynosi 96% (znaczy, po uzyskaniu odpowiedzi "tak" dla 

sprawdzanego tornada, ma sie pewnosc az w 96% ze tornado to faktycznie zostalo wywolane 
przez UFO). Dokladnosc ta mozna jednak dodatkowo powiekszyc poprzez uzwglednienie w 

rozwazanich dalszych cech tornad formowanych przez UFO, przykladowo "narosty" na ich "leju", 
inteligentne zachowanie, itp. 

Omawiana tutaj strona internetowa wyjasnia takze zasade formowania tornad przez wehikuly 
UFO. Podsumowujac ta zasade w wielkim skrocie, to polega ona na "przepompowywaniu" przez 
pednik glowny wehikulu UFO tzw. "wiru nizowego przeciw-materii". Podczas tego 

przepompowywania, pednik glowny UFO spelnia role ogromnej "pompy" dla przeciwmaterii. Jak 
zas np. z pomp wodnych czy powietrznych jest nam to wiadomo, za wylocie z pompy strumien 
przepompowywanej substancji zawsze wyglada inaczej niz na wlocie. Poniewaz w pednikach 

UFO "wlotem" jest zawsze biegun magnetyczny "N", zas "wylotem" jest biegun magnetyczny 
"S", jesli pednik glowny UFO zwrocony jest ku ziemi swoim biegunem "S" wowczas "lej" tornada 
jest bardzo dlugi o gladkiej i dobrze widocznej powierzchni (przyklad takiego "leja" pokazany 

zostal na stronie "tornado_pl.htm"). Jesli zas pednik UFO zwrocony jest biegunem "N" do ziemi, 
wowczas "lej" tornada jest krotki, przezroczysty, o poszarpanych brzegach (przyklad rowniez na 
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omawianej stronie). Z kolei ktorym z owych biegunow ("S" czy "N") UFO zwrocone jest do 
Ziemi, to zalezy na jakiej polkuli ono leci (polnocnej czy poludniowej), oraz jaka pozycje 

przyjmuje ("stojaca" czy "wiszaca"). W sumie, jesli wszytkie te cztery parametry tornada i UFO 
sa ze soba zgrane, wowczas to oznacza ze dane tornado niemal z cala pewnoscia zostalo 
wytworzone przez UFO (prawdopodobienstwo przypadkowego zgrania ze soba wszystkich 

owych czterech parametrow jest bowiem zbyt male, aby wystapilo ono w "naturalnych 
tornadach"). 

W dawnych czasach Anglicy nazywali tornada okresleniem "wind devils" co oznacza "wiatr 
diabel" ("diabel" to dawna nazwa ludowa dla UFO). Powod dla tej nazwy zapewne byl taki, ze 
praktycznie niemal wszystkie tornada na Ziemi faktycznie formowane sa przez wehikuly UFO a 

nie przez nature. Ktorekolwiek bowiem dobrze udokumentowane tornado by sie nie 
przeanalizowalo z uzyciem opisywanej tutaj metody, zawsze okazuje sie ze wytworzylo je UFO, 
a nie matka natura. To zas wnosi kilka ogromnie istotnych konsekwencji dla naszej cywilizacji. 

Jedna z tych konsekwencji jest, ze ortodoksyjni naukowcy ktorzy badaja tornada, faktycznie sa 
nieswiadomymi badaczami UFO. Tyle tylko, ze jak narazie nikt im o tym nie powiedzial. Inna 

konsekwencja jest, ze ujawnia ono iz UFOnauci (czyli "diably") bezpardonowo niszcza i morduja 
ludzkosc na wiele ukrytych sposobow. Wszakze tornada ktore oni formuja swoimi wehikulami 
sluza zabijaniu i burzeniu, a nie rozweselaniu ludzi. 

Dokladne opisy w/w motody rozpoznawania tornad zaindukowanych technicznie przez UFO juz 
obecnie mozna znalezc na totaliztycznych stronach internetowych o fizycznej nazwie 

"tornado_pl.htm". Strony te dostepne sa miedzy innymi pod nastepujacymi adresami: 

http://antichrist.bz.tc/tornado_pl.htm 

http://energia.sl.pl/tornado_pl.htm 
http://evil.0me.com/tornado_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/tornado_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/tornado_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/tornado_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/tornado_pl.htm 

http://i.1asphost.com/1964/tornado_pl.htm 
http://jan-pajak.com/tornado_pl.htm 
http://members.fortunecity.com/timevehicle/tornado_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/tornado_pl.htm 
http://morals.t35.com/tornado_pl.htm 

http://nirwana.terramail.pl/tornado_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/tornado_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/tornado_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/tornado_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/tornado_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tornado_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/tornado_pl.htm 

Zapraszam do osobistego sprawdzenia metody opisanej na owej stronie. Najlepiej to uczynic 

poprzez wybranie sobie jakiegos juz zaistnialego tornada, ktorego opis i zdjecie (lub film) 
dostepny jest czytajacemu, oraz nastepne sprawdzenie zgodnie z "algorytmem" udostepnionym 
na w/w stronie, czy owo tornado bylo wywolane technicznie przez UFO. Potem zas proponuje 

skonsultowac swoje ustalenia z najblizszym ortodoksyjnym naukowcem, sprawdzajac jakie 
wyjasnienie oficjalna nauka jest w stanie dostarczyc na ow niezwykly fakt, ze niemal wszystkie 

http://antichrist.bz.tc/tornado_pl.htm
http://energia.sl.pl/tornado_pl.htm
http://evil.0me.com/tornado_pl.htm
http://extraordinary.biz.ly/tornado_pl.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/tornado_pl.htm
http://free.7host02.com/sheep/tornado_pl.htm
http://god.lecktronix.net/tornado_pl.htm
http://i.1asphost.com/1964/tornado_pl.htm
http://jan-pajak.com/tornado_pl.htm
http://members.fortunecity.com/timevehicle/tornado_pl.htm
http://milicz.fateback.com/tornado_pl.htm
http://morals.t35.com/tornado_pl.htm
http://nirwana.terramail.pl/tornado_pl.htm
http://storm.prohosting.com/craters/tornado_pl.htm
http://totalizm.nexuswebs.net/tornado_pl.htm
http://ufonauci.w.interia.pl/tornado_pl.htm
http://ufonauts.20m.com/tornado_pl.htm
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/tornado_pl.htm
http://www.nrg.to/newzealand/tornado_pl.htm
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dobrze udokumentowane tornada na Ziemi demonstruja soba cechy ktore zdecydowanie 
potwierdzaja ich pochodzenie od UFO. Wszakze zgodnie z oficjalna nauka UFO nie istnieja, nie 

maja wiec prawa technicznie indukowac na Ziemi morderczych tornad.  

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #9 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 
Data opublikowania: 2005/5/20 

Tekst rozwijany w: cloud_ufo_pl.htm 
 
#9: Niszczycielskie tornada formowane przez wehikuly UFO 

 
Wszyscy zapewne widzielismy w telewizji prognozy pogody ujawniajace nam dziwne obszary 
nizowe, ktore wedruja po powierzchni kuli ziemskiej powodujac rotowanie wiatrow wokolo 

swojego centrum. Otoz w podrozdzialach H4.2 i KB1 z tomów (odpowiednio) 4 i 10 monografii 
[1/4] wyjasniona jest nowa teoria owych obszarow nizowych (a takze i obszarow wyzowych w 
ktorych wiatry cyrkuluja w przeciwstawnym kierunku). Bazuje ona na ciagle odrzucanym przez 

nauke ortodoksyjna Koncepcie Dipolarnej Grawitacji. Zgodnie z owa teoria, obszary te powstaja, 
poniewaz w odrebnym swiecie (tym o ktorych wypowiadaja sie religie) w owych miejscach kule 

ziemska "przebijaja" bardzo dlugie wiry niezwyklej substancji zwanej "przeciw-materia". To owe 
wiry zabieraja ze soba czasteczki powietrza, powodujac powstawanie ogromnych wirow 
nizowych w atmosferze ziemskiej. 

 
Interesujaca konsekwencja owego wyjasnienia obszarow nizowych jako ogromnych wirow 
przeciw-materii przebijajacych na wskros nasza planete, jest ze wskazuja one prosty sposob jak 

daje sie kontrolowac pogoda. Przykladowo w tym celu wystarczy, aby duzej wielkosci wehikul z 
napedem magnetycznym (taki jak duze UFO lub duzy magnokraft) pochwycil swoim polem 
magnetycznym ow wir przeciw-materii i skierowal go w wybrane przez siebie miejsce. To zas 

spowoduje zmiane pogody na objetych ta zmiana obszarach. Co ciekawsze, taki wehikul UFO 
moze takze zawezic ow ogromny wir nizowy do srednicy zaledwie kilkudziesieciu metrow. W 
takim zas przypadku normalnie powolne wirowanie powietrza w owym wirze nizowym zaczyna 

nabierac ogromnych szybkosci i sily. W rezultacie, ow wehikul UFO lub magnokraft uformuje 
"technologiczne tornado". Tornado to nastepnie jest on w stanie skierowac na wybrany przez 
siebie budynek ktory zechce zniszczyc. Oczywiscie, ludzie ktorzy zobacza owo tornado nie beda 

wiedzieli ze wcale nie jest ono naturalne, a uformowane ono zostalo technicznie przez wehikul 
UFO. W ten sposob UFOnauci sa w stanie niszczyc za pomoca wytwarzanych przez siebie tornad 
dowolne obiekty na Ziemi, ludzie zas nie maja pojecia co naprawde ich uderzylo. Chyba ze 

wczesniej naucza sie jak odrozniac takie tornada formowane przez UFO od tornad naturalnych. 
Owe tornada formowane przez  UFO cechuja sie bowiem calym szeregiem atrybutow ktore nie 

wystepuja w tornadach naturalnych. Przykladowo zawsze wylaniaja sie one z bardzo nisko 
lecacej chmury, zas owa chmura ktora je wytwarza zawsze posiada przyblizony ksztalt duzego 
wehikulu UFO. 

 
Mi osobiscie owe tornada formowane przez UFO znane sa od dawna. Opisywalem, tez je juz od 
sporego czasu w publikacjach totalizmu. Niestety, dotychczas nie dysponowalem ani jedna ich 

fotografia ktora moglem wystawic w Internecie w celu zilustrowania ich cech 
charakterystycznych. Szczesliwym jednak zbiegiem okolicznosci niedawno wpadly mi w rece 
takie fotografie. Pokazuja one tornado jakie zostalo uformowane przez UFO w dniu 16 maja 

2005 roku, w miejscowosci Bunbury w Zachodniej Australii. Natychmiast wiec wystawilem w 
Internecie zarowne owe zdjecia, jak i wyjasnienia co one przedstawiaja oraz opisy 
najwazniejszych cech takich tornad formowanych przez UFO. Wszakze dostarczaja one 

rzeczowej wiedzy o dotychczas zupelnie nierozumianym zjawisku atrmosferycznym dla 
wszystkich tych ludzi z otwartymi umyslami, ktorzy chca wiedziec "co wokol nich jest grane" i 
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zamierzaja sledzic niecnosci popelniane ostatnio na Ziemi przez moralnie upadlych UFOnautow. 
Juz obecnie zdjecia te i opisy mozna znalezc na totaliztycznych stronach internetowych o 

fizycznej nazwie "cloud_ufo_pl.htm". Strony te dostepne sa miedzy innymi pod nastepujacymi 
adresami: 
 

http://antichrist.bz.tc/cloud_ufo_pl.htm 
http://energia.sl.pl/cloud_ufo_pl.htm 
http://evil.0me.com/cloud_ufo_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/cloud_ufo_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/cloud_ufo_pl.htm 
http://free.7host02.com/sheep/cloud_ufo_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/cloud_ufo_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/cloud_ufo_pl.htm 
http://jan-pajak.com/cloud_ufo_pl.htm 

http://members.fortunecity.com/timevehicle/cloud_ufo_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/cloud_ufo_pl.htm 

http://morals.t35.com/cloud_ufo_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/cloud_ufo_pl.htm 
http://storm.prohosting.com/craters/cloud_ufo_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/cloud_ufo_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/cloud_ufo_pl.htm 
http://www.nrg.to/newzealand/cloud_ufo_pl.htm 
 

Zapraszam do ogladniecia zdjec i opisow owego niszczycielskiego tornada wytworzonego 
technologicznie przez UFO i pokazanego na powyzszych stronach. Potem zas zachecam do 
czestrzego spogladania w niebo oraz fotografiowania UFO-pochodnych niezwyklosci ktore coraz 

otwarciej tam sie pojawiaja. Wszakaze nasza cywilizacja znajduje sie wlasnie pod morderczym 
atakiem moralnie upadlych UFOnautow. 
 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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WPIS numer #8 
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#8: Zdjecie UFOnautow nurkujacych do podziemnych jaskin 

Wielu ludzi zapewne sie zastanawia, co takiego przyciaga wehikuly UFO do zboz Anglii czy 
Wylatowa w Polsce, ze ladowania tych wehikulow UFO powtarzalnie formuja tam az takie 
zatrzesienie owych slynnych na calym swiecie "kregow zbozowych". W opracowaniach totalizmu 

przez dlugi juz czas prezentowana jest hipoteza naukowa starajaca sie wyjasnic ta zagadke. 
Moja hipoteza stwierdza, ze w niektorych obszarach na swiecie pod ziemia znajduja sie 
ogromne labirynty pustych jaskin. UFOnauci wykorzystuja owe puste jaskinie aby parkowac tam 

swoje wehikuly UFO. Wszakze po ukryciu wehikulow UFO w takich podziemnych jaskiniach, nikt 
z ludzi nie moze ich tam zobaczyc. UFOnauci rozlatuja sie potem z owych wehikulow po okolicy 

przenikajac przez ziemie dzieki uzywanemu przez siebie "stanowi migotania telekinetycznego". 
Po wyleceniu spod ziemi trapia oni nastepnie swoimi szatanskimi sztuczkami miejscowa ludnosc 
(jak pamietamy z dawnych opowiadan ludowych, dawne "diably" czyli dzisiejsi "UFOnauci" 

ukrywali sie wlasnie pod ziemia, skad potem wylazili kiedy mieli chetke na trapienie ludzi). 
Oczywiscie, pozniej ponownie wracaja do tych wehikulow UFO aby odleciec na wlasne planety. 
Kiedy zas ich niewidzialne dla ludzkich oczu wehikuly UFO przenikaja przez poweirzchnie gleby 

na ktorej wlasnie porastaja zboza, wowczas wirujace pole magnetyczne ich napedu formuje 
wlasnie owe unikalne wzory w zbozu popularnie zwane "kregami zbozowymi". Poniewaz 
UFOnauci powtarzalnie uzywaja do parkowania swoich wehikulow tych samych jaskin 

mieszczacych sie pod polami Anglii czy Wylatowa, na owych polach powtarzalnie pojawiaja sie 
te niezwykle "kregi zbozowe". 

Az do niedawna powyzsza hipoteza nie miala jednak zadnego materialu dowodowego ktory by 
ja konklusywnie potwierdzal. Jednak w dniu 5 maja 2005 roku, do moich rak dostalo sie zdjecie 
ktore uchwycilo wlasnie grupe UFOnautow nurkujacych "glowami w dol" w swoim locie do 

takich wlasnie podziemnych jaskin. Wedlug autora owego zdjecia, zostalo ono wykonane w 
obszarze gdzie powtarzalnie formowane sa owe "kregi zbozowe". To zas oznacza, ze grupa 
owych UFOnautow nurkujacych "glowami w dol" do podziemi okolic jakie znane sa z czestego 

formowania kregow zbozowych, definitywnie potwierdza poprawnosc powyzszej hipotezy. Owo 
zdjecie grupy UFOnautow nurkujacych do podziemi "glowami w dol" pokazane zostalo na calym 

szeregu totaliztycznych stron o fizycznej nazwie "aliens_pl.htm". 

Owe niedawno poszerzone strony "aliens_pl.htm", zawierajace naukowe interpretacje zdjec 

UFOnautow nurkujacych do podziemi, jest dostepna dla zainteresowanych internautow m.in. 
pod nastepujacymi adresami (dalsze ich adresy zawarte sa w "Menu 4" i "Menu2" z kazdej 
strony totalizmu):  

http://god.lecktronix.net/aliens_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/aliens_pl.htm 

http://energia.sl.pl/aliens_pl.htm 

http://totalizm.nazwa.pl/aliens_pl.htm 
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http://jan-pajak.com/aliens_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/aliens_pl.htm 

http://www.anzwers.org/free/wroclaw/aliens_pl.htm 

http://www.nrg.to/newzealand/aliens_pl.htm 

http://nirwana.terramail.pl/aliens_pl.htm 

http://storm.prohosting.com/craters/aliens_pl.htm 

http://free.7host02.com/sheep/aliens_pl.htm 

http://morals.t35.com/aliens_pl.htm 

http://propulsion.250free.com/aliens_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/aliens_pl.htm 

http://totalizm.nexuswebs.net/aliens_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm 

Proponuje zerknac w wolnej chwili na ktores z powyzszych stron. Ponadto poonownie proponuje 
albo dokladniej poprzegladac wlasne albumy ze zdjeciami i poszukac podobnych zdjec u siebie, 

albo tez sprobowac pstryknac wlasnym aparatem cyfrowym podobne zdjecia w okolicach 
znanych nam z czestego formowania "ladowisk UFO" dowolnego typu.  

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm
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#7: Jeszcze jedno poszerzenie strony "cloud_ufo.htm" 

Zalogi wehikulow UFO najwyrazniej maja zabroniony jawny przelot ponad powierzchnia Ziemi. 

Dlatego przypadki czyjegos wykonania fotografii UFO o wyraznie widocznej powierzchni 
zewnetrznej sa ogromna rzadkoscia. Jednak wehikuly UFO ukryte przed ludzmi w jakikolwiek 
sposob, np. we wnetrzu technologicznie wytwarzanych przez siebie chmur, najwidoczniej nie 

posiadaja juz nalozonych na siebie zadnych restrykcji co do tego gdzie i jak wolno im latac. 
Dlatego jesli ktos wypatrzy miejsce ponad ktorym wehikuly UFO ukryte we wnetrzu chmur-UFO 
z jakichs powodow lubia zawisac, wowczas ma moznosc wielokrotnego obserwowania tam 

owych UFO. Ja przypadkowo odkrylem ze jedno takie miejsce znajduje sie ponad budynkami 
nowozelandzkiego parlamentu. Poprzez systematyczne przygladanie sie owemu miejscu, co 

kilkadziesiat dni faktycznie odkrywam tam jedna z takich chmur-UFO w praktycznym dzialaniu. 
Niestety, moj aparat fotograficzny jest na tyle ciezki, ze nie jest mi porecznie zawsze go nosic 
ze soba. Dlatego kiedy przypadkowo odnotuje kolejna z takich chmur-UFO, zwykle nie mam 

aparatu przy sobie. Niemniej jestem w stanie zaobserwowac wowczas co wehikuly te czynia. 
Potem zas opisami tego co zdolalem odnotowac jestem w stanie systematycznie poszerzac tresc 
strony "cloud_ufo_pl.htm". Podczas weekendu w dniu 8 maja 2005 roku, dodalem wlasnie 

kolejne z takich poszerzen. Mozna je obecnie znalezc jako punkt (e) w podsumowaniu cech 
owych "chmur-UFO". 

Na dodatek do owego poszerzenia strony "cloud_ufo_pl.htm" o moje wlasne obserwacje, w dniu 
8 maja 2005 roku strone ta dodatkowo poszerzylem o trzy raporty innych ludzi ktorzy mieli 
interesujace przygody z takimi chmurami-UFO. Najbardziej zastanawiajacym z owych raportow 

jest ten ktory streszcza przypadek z 28 kwietnia 2005 roku, kiedy to taka wlasnie chmura-UFO 
na tyle zagrozila Bielemu Domowi, ze ochrona prezydenta Bush'a zmuszona zostala do ukrycia 
go w podziemnym bunkrze. Kolejny z rapotow streszcza przygode grupy milosnikow natury, 

ktora to grupa byla przesladowana przez taka wlasnie chmure-UFO. W koncu ostatnie 
poszerzenie uzywa  jednego ze zdjec takiej wlasnie chmury-UFO, aby na jego przykladzie 
wyjasnic jak daje sie okreslic typy wehikulow UFO ktore ukrywaja sie w danej chmurze, oraz 

rodzaje konfiguracji latajacych w jakie wehikuly te sa ze soba sprzegniete. 

Strone "cloud_ufo_pl.htm" zawierajaca juz poszerzenia z dnia 8 maja 2005 roku, mozna 
przegladac na calym szeregu witryn totalizmu, np. na witrynach: 

http://energia.sl.pl/cloud_ufo_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/cloud_ufo_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/cloud_ufo_pl.htm 

http://antichrist.bz.tc/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/cloud_ufo_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/cloud_ufo_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/cloud_ufo_pl.htm 

http://energia.sl.pl/cloud_ufo_pl.htm
http://totalizm.nexuswebs.net/cloud_ufo_pl.htm
http://extraordinary.biz.ly/cloud_ufo_pl.htm
http://antichrist.bz.tc/cloud_ufo_pl.htm
http://ufonauci.w.interia.pl/cloud_ufo_pl.htm
http://god.lecktronix.net/cloud_ufo_pl.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/cloud_ufo_pl.htm
http://ufonauts.20m.com/cloud_ufo_pl.htm
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Zapraszam do ogladniecia owej poszerzonej wersji strony o "chmurach-UFO". Potem zas 
zachecam do osobistego znalezienia w poblizu miejsca swego zamieszkania punktu w 

przestworzach w ktorym owe "chmury-UFO" maja zwyczaj sie zatrzymywac. Wszakze z moich 
obserwacji wynika, ze UFOnauci tez maja swoje ulubione miejsca gdzie powtarzalnie zawisaja. 
Znalezienia zas takiego miejsca otwiera zainteresowanym badaczom dostep do szeregu okazji 

pozniejszego obserwowania zwyczajow tych niezwykle zachowujacych sie chmur kryjacych w 
sobie wehikuly UFO. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
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#6: "Bitwa o totalizm" ostatnio wzmocniona przez witryne http://energia.sl.pl 

Jak zapewne osoby zorientowane w sprawach totalizmu doskonale juz wiedza, poczawszy 

dokladnie od dnia 4 stycznia 1999 roku prowadzona jest w "wirtualnej przestrzeni" zacieta 
"bitwa o totalizm".  Bitwa ta zapoczatkowana zostala przerzuceniem na Internet zadania 
upowszechniania idei i opracowan totalizmu (przed 4 stycznia 1999 roku idee totalizmu 

upowszechnianie byly wylacznie w formie opracowan papierowych). Miala ona tez przebieg 
typowy dla kazdej zacietej walki z liczebnie przewazajacym nad nami przeciwnikiem. 
Przykladowo w miedzyczasie zniszczonych zostalo przez wroga az 5 list dyskusyjnych totalizmu 

(obecna lista totalizmu o adresie  
totalizm@yahoogroups.com 

jest juz 6-ta z kolei - po szczegoly patrz strona http://totalizm.pl/faq_pl.htm ) oraz caly szereg 
witryn wystawiajacych opracowania totalizmu. Wprowadzona tez zostala do Internetu przez 
wroga cala zgraja stron internetowych i opracowan szkalujacych totalizm. (Jak widac nawet tak 

moralna, postepowa, pokojowa, oraz konstruktywna filozofia jak totalizm moze byc mieszana z 
blotem,  wyszydzana i zwalczana zaciekle przez kosmicznych wrogow ludzkosci.) Niemniej 
totalizm nadal walczy, zas jak zapewne osoby znajace staropolskie przepowiednie juz to sobie 

uswiadomily, w koncowym rozrachunku to wlasnie filozofii totalizmu przeznaczono aby kiedys 
zwyciezyla i zapanowala (po szczegoly tej staropolskiej przepowiedni patrz 
strona http://energia.sl.pl/god_pl.htm ). 

Istnieje kilka sposobow na jakie mozna przegladac poszczegolne strony zawarte na owej 
najnowszej witrynie totalizmu o adresie http://energia.sl.pl/ . Omowny teraz po kolei wszystkie 

te sposoby. Oto one: 

1.Uruchamianie poszczegolnych stron owej witryny za posrednictwem jej "Menu 2". Najlepiej 

skorzystac z owej nowej witryny totalizmu poprzez najpierw uruchomienie zawartego na niej 
"Menu 2" o fizycznym adresie (URL):  
http://energia.sl.pl/menu2.htm 

Z kolei po otwarciu owego "Menu 2", poprzez zwykle klikanie na jego kolejne pozycje mozna z 
niego otwierac wszystkie inne strony strony internetowe totalizmu zawarte na tamtej witrynie 

http://energia.sl.pl/. 

2.Uruchamianie wszystkich stron totalizmu istniejacych w Internecie. Mozna rowniez na owej 

nowej witrynie otworzyc "Menu 4" poprzez uruchmienie jego adresu fizycznego (URL) o 
postaci:  
http://energia.sl.pl/menu.htm 

Z kolei z owego "Menu 4" mozna potem otwierac wszystkie inne strony i wszystkie inne witryny 
totalizmu istniejace obecnie w calym Insternecie. Wszakze aby uruchomic ktorakolwiek z 
wybranych przez siebie stron jakie istnieja w Internecie wystarczy tylko kliknac w "Menu 4" na 

nazwe owej strony. 

mailto:totalizm@yahoogroups.com
http://totalizm.pl/faq_pl.htm
http://energia.sl.pl/god_pl.htm
http://energia.sl.pl/
http://energia.sl.pl/menu2.htm
http://energia.sl.pl/
http://energia.sl.pl/menu.htm
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3.Uruchamianie interesujacych nas stron totalizmu poprzez wpisanie w swoim "browserze" ich 
adresu fizycznego (URL). Przykladowo, aby z nowej witryny uruchomic strone o tzw. "darmowej 

energii", wystarczy wpisac jej URL 

http://energia.sl.pl/free_energy_pl.htm 

aby uruchmic strone o telekinezie wystarczy wpisac jej adres 
http://energia.sl.pl/telekinesis_pl.htm 
na temat Boga istnieje strona totalizmu o adresie  

http://energia.sl.pl/god_pl.htm 
z kolei na temat totalizmu istnieje strona o adresie  
http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm 

4.Sprowadzanie do wlasnego komputera zrodlowych replik stron totalizmu. Na omawianej tutaj 
witrynie totalizmu zawarte tez sa gotowe do zaladowania do siebie, zrodlowe repliki wszystkich 

istniejacych na niej stron totalizmu. Repliki te daje sie stamtad zaladowac do swojego wlasnego 
komputera poprzez zwykle klikniecie na pozycje "Zrodlowa replika tej strony" podana w "Menu 

1" kazdej strony totalizmu. Z kolej informacje co czynic potem po zaladowaniu do siebie owych 
repliki zrodlowej danej strony totalizmu, oraz roznice pomiedzy "replikami zrodlowymi (source 
replicas)" i "replikami obrazowymi (image replicas)" opisane sa na odrebnej stronie o 

adresie http://energia.sl.pl/replicate_pl.htm 

Niniejszym proponuje wiec aby zaczac juz korzystac z owej nowej witryny totalizmu, zanim 

UFOnauci zdolaja ja zasabotazowac. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

P.S. Odnotuj, ze wszystko co opisalem powyzej iz mozna to uczynic na nowej witrynie 

totalizmu  o nazwie http://energia.sl.pl/, mozna rowniez uczynic na calym szeregu juz od dawna 
istniejacych witryn totalizmu, przykladowo na 

http://totalizm.pl/menu2.htm 
http://jan-pajak.com/menu2.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/menu2.htm 

Tyle tylko, ze owe od dawna istniejace witryny totalizmu w miedzyczasie UFOnauci zdolali juz 
czesciowo zasabotazowac. Stad moze sie zdarzyc ze kiedy zechcemy je odwiedzic beda one 
czasowo zablokowane, lub ze niektore z opisanych powyzej ich funkcji juz zostaly 

obezwladnione przez owych kosmicznych wrogow totalizmu. 

http://energia.sl.pl/free_energy_pl.htm
http://energia.sl.pl/telekinesis_pl.htm
http://energia.sl.pl/god_pl.htm
http://energia.sl.pl/totalizm_pl.htm
http://energia.sl.pl/replicate_pl.htm
http://energia.sl.pl/
http://totalizm.pl/menu2.htm
http://jan-pajak.com/menu2.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/menu2.htm
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#5: Zapoczatkowanie pracy nad nowa strona "wtc.htm" 
 

W weekend z 30 kwietnia na 1 maja 2005 roku w koncu znalazlem chwile czasu aby rozpoczac 
prace nad nowa strona "wtc_pl.htm". W moim zamierzeniu strona ta ma dyskutowac i 
ilustrowac material dowodowy na poparcie twierdzenia, ze budynki WTC w Nowym Jarku 

faktycznie zostaly odparowane przez wehikuly UFO, a nie zniszczone atakiem terrorystow 
arabskich. Strona ta ma stanowic jedna z czesci trylogii stron obejmujacych (nazwy fizyczne): 
"day26_pl.htm", "shuttle_pl.htm", oraz "wtc_pl.htm". Cala owa trylogia poswiecona jest 

prezentacji matrialu dowodowego na nieustanne niszczenie obecnej cywilizacji technicznej na 
Ziemi przez wehikuly UFO. Jej pierwsza strona, czyli "day26_pl.htm", prezentuje m.in. material 

dowodowy dokumentujacy iz owo smiercionosne  tsunami z dnie 26 grudnia 2004 roku zostalo 
wywolane technicznie przez UFOnautow. Jest ona dostepna do wgladu zainteresowanych juz od 
5 stycznia 2005 roku. Jej najpowazniejsza aktualizacja miala miejsce zaraz po Wielkanocy 2005 

roku. Kolejna strona "shuttle_pl.htm" prezentuje material dowodzacy, ze prom kosmiczny 
Columbia takze zostal stracony na Ziemie przez dwa wehikuly UFO. Od 5 marca 2005 roku ona 
rowniez jest juz dostepna na calym szeregu witryn totalizmu wylistowanych w "Menu 4". W 

koncu owa ostatnia strona "wtc_pl.htm" ujawnia material dowodowy na temat odparowania 
drapaczy chmur z Nowego Jorku. Strona "wtc_pl.htm" w dniu 1 maja 2005 roku zostala juz w 
swojej wstepnej wersji zaladowana na kilka totaliztycznych serwerow/witryn, gdzie juz obecnie 

mozna ja ogladac. Dostepna jest ona m.in. pod adresami: 

http://totalizm.nexuswebs.net/wtc_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/wtc_pl.htm 
http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm 

http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm 
http://i.1asphost.com/1964/wtc_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm 

http://morals.t35.com/wtc_pl.htm 
http://propulsion.20m.com/wtc_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm 
http://god.lecktronix.net/wtc_pl.htm 

Proponuje w wolnej chwili rzucic na nia okiem. 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

http://totalizm.nexuswebs.net/wtc_pl.htm
http://extraordinary.biz.ly/wtc_pl.htm
http://jan-pajak.com/wtc_pl.htm
http://totalizm.nazwa.pl/wtc_pl.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/wtc_pl.htm
http://i.1asphost.com/1964/wtc_pl.htm
http://milicz.fateback.com/wtc_pl.htm
http://morals.t35.com/wtc_pl.htm
http://propulsion.20m.com/wtc_pl.htm
http://ufonauci.w.interia.pl/wtc_pl.htm
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/wtc_pl.htm
http://god.lecktronix.net/wtc_pl.htm
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#4: Zakonczenie budowy strony "aliens.htm" 

Wolny czas w weekendzie z 30 kwietnia na 1 maja 2005 roku, jak zwykle umozliwil wydatne 

posuniecie do przodu rozwoju i udoskonalen totaliztycznych stron. Najwazniejszym osiagnieciem 
owego weekendu bylo, ze zakonczona w nim zostala budowa totaliztycznej strony o fizycznej 

nazwie "aliens_pl.htm" (jej logiczna nazwa to "kosmici"). Strona ta zawiera zdjecia calego 
szeregu niewidzialnych dla ludzkich oczu UFOnautow, poszerzone o naukowe interpretacje 
owych zdjec opracowane w oparciu o "Teorie Magnokraftu". Szokujacym problemem naszej 

cywilizacji jaki owa strona stara sie nam uswiadomic, to ze wielu z nas posiada wsrod swoich 
prywatnych zdjec przypadkowo uchwycone zarysy niewidzialnych dla oczu UFOnautow. Tyle 

tylko, ze zwykle bierze sie owych UFOnautow albo za wady lub zabrudzenia filmu, albo tez za 
jakies niezwykle "zjawiska natury" zaistaniale podczas fotografowania. Tymczasem zdjecia owe 
stanowia bardzo cenny material dowodowy ktory dokumentuje nieustanna okupacje i 

eksploatacje naszej cywilizacji przez moralnie upadlych UFOnautow. Czas wiec abysmy nauczyli 
sie rozumiec i interpretowac co owe zdjecia UFOnautow faktycznie soba przedstawiaja. Czas 
rowniez abysmy poprzegladali swoje stare albumy fotograficzne w celu znalezienia dalszych 

takich zdjec i przyslania ich do naukowego zinterpretowania oraz do pokazania innym na 
stronach internetowych totalizmu. 

Owe juz ukonczone strony internetowe o naukowych interpretacjach zdjec UFOnautow, mozna 
obecnie ogladac m.in. pod nastepujacymi adresami (dalsze ich zdresy zawarte sa w "Menu 4" i 
"Menu2" z kazdej strony totalizmu): 

http://god.lecktronix.net/aliens_pl.htm 
http://totalizm.nazwa.pl/aliens_pl.htm 

http://jan-pajak.com/aliens_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/aliens_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/aliens_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm 
http://nirwana.terramail.pl/aliens_pl.htm 
http://extraordinary.biz.ly/aliens_pl.htm 

Proponuje zerknac w wolnej chwili na ktores z powyzszych stron. Ponadto proponuje dokladniej 

poprzegladac wlasne albumy ze zdjeciami i poszukac podobnych zdjec u siebie. Wszakze my 
sami mozemy posiadac zdjecia jakie przypadkowo utrwalily niewidzialnych dla ludzkich oczu 
UFOnautow, ktorzy w sposob wzrokowo przez nas nieodnotowany nalecieli na nasz dom, na 

nasza sypialnie, czy ktorzy byc moze nawet pracuja razem z nami zas my nie mamy pojecia ze 
oni wcale nie sa ludzmi. Jesli bowiem przypadkowo posiadamy takie zdjecie, wowczas dobrze je 
pokazac innym ludziom aby ci rowniez sie nauczyli ich interpretowania i zrozumieli ich tragiczna 

wymowe. 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

http://god.lecktronix.net/aliens_pl.htm
http://totalizm.nazwa.pl/aliens_pl.htm
http://jan-pajak.com/aliens_pl.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/aliens_pl.htm
http://milicz.fateback.com/aliens_pl.htm
http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm
http://nirwana.terramail.pl/aliens_pl.htm
http://extraordinary.biz.ly/aliens_pl.htm


 
  Z-317 
WPIS numer #3 
Blog: totalizm.blox.pl/html/ 

Data opublikowania: piątek 2005/4/29 
Rozwijany w: god_pl.htm, ufo_pl.htm, aliens_pl.htm, day26_pl.htm, shuttle_pl.htm, 
totalizm_pl.htm, morals_pl.htm 

 
#3: Uwaga na pseudonimy: admirowanie nimi mordercow i gwalcicieli wszakze nie ujdzie 
bazkarnie 

Ogromnie martwi mnie upowszechniajaca sie ostatnio wsrod mlodziezy "moda" na 
przyjmowanie pseudonimow ktore ujawniaja admirowanie przez dana osobe najrozniejszych 

nazw uzywanych obecnie lub w przeszlosci do opisywania UFOnautow. Przykladowo mlodzi 
ludzie lubuja sie w nazywaniu siebie samych: witches, czardziejki, ufolki, ufoczki, czarciki, 
diabelki, wrozki, itp. Problem bowiem z tym, ze - jak to wykazane jest jednoznacznie na 

stronach internetowych totalizmu, nazywanie siebie jedna z owych nazw jest niemal 
rownowazne ze stwierdzeniem "jestem morderca", albo "jestem zbrodniarzem", albo "jestem 

gwalcicielem", itp. Z kolei tzw. "prawa moralne" ktore wyznaczaja dzialanie naszego 
wszechswiata, sa tak ustawione ze przyjmowanie dla siebie jednej z takich nazw nie ujdzie 
bezkarnie, a kiedys przyjdzie za to slono zaplacic (tyle ze wowczas owe "prawa moralne" wcale 

nam nie wyjasnia ze wlasnie sie obrywa z tego dokladnie powodu). Aby wiec zilustrowac 
czytajacym ten blog, dlaczego jest wysoce niemoralne (a stad i karalne przez prawa moralne) 
uzywanie pseudonimow referujacych do UFOnautow, ponizej zestawilem w punktach strony 

internetowe jakie maja cos do uswiadomienia na ten temat, oraz wyjasnilem co z owych stron 
wynika dla omawianej tutaj sprawy: 

1.UFOnauci od niepamietnych juz czasow okupuja planete Ziemie, tyle ze w dawnych czasach 
nazywano ich nieco inaczej (tj. diably, licha, czarownice, chochliki, zmory, sukuby, krasnale, 
itp.). Niepostrzezenie mieszja sie oni z ludzmi, pretendujac ze sa jednymi z nas. Nachodza tez 

nocami nasze domy i sypialnie, uprowadzaja nas do swoich wehikulow, tam zas nas rabuja i 
gwalca. Informacja na ten temat zawarta jest m.in. na stronach: 
http://nirwana.terramail.pl/god_pl.htm 

http://milicz.fateback.com/god_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/god_pl.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/ufo_pl.htm 

http://ufonauts.20m.com/ufo_pl.htm 
http://totalizm.20m.com/ufo_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/aliens_pl.htm 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/aliens_pl.htm 

 

2.W ramach okupacji Ziemi UFOnauci rabuja, morduja, gwalca, klamia, oraz popelniaja na 
ludziach kazda zbrodnie ktora tylko mozemy sobie wyobrazic. Przykladowo UFOnauci 
spowodowali owa mordercze tsunami z dnia 26 grudnia 2004 roku. To oni "zestrzelili" na ziemie 

prom kosmiczny Columbia. To oni takze odparowali budynki WTC w Nowym Jorku. Informacje 
na ten temat mozna znalezc na stronach: 
http://god.lecktronix.net/day26_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/day26_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/day26_pl.htm 

http://nirwana.terramail.pl/god_pl.htm
http://milicz.fateback.com/god_pl.htm
http://antichrist.bz.tc/god_pl.htm
http://totalizm.nexuswebs.net/ufo_pl.htm
http://ufonauts.20m.com/ufo_pl.htm
http://totalizm.20m.com/ufo_pl.htm
http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm
http://free.hostultra.com/~wszewilki/aliens_pl.htm
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/aliens_pl.htm
http://god.lecktronix.net/day26_pl.htm
http://god.lecktronix.net/day26_pl.htm
http://antichrist.bz.tc/day26_pl.htm


 
  Z-318 
http://evil.0me.com/shuttle_pl.htm 
http://milicz.fateback.com/shuttle_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/shuttle_pl.htm 

3.We wszechswiecie istnieje szczegolny rodzaj tzw. "praw moralnych" ktore nagradzaja kazdego 

za postepowanie moralne oraz karza kazdego za postepowanie niemoralne. Poniewaz kazde 
dzialanie popierajace czyjes niemoralne dzialanie jest samo w sobie "niemoralne" prawa te 
musza m.in. karac za okazywanie admiracji dla niemoralnie postepujacych UFOnautow. Opisy 

istnienia i dzialanie praw moralnych, a takze dowody na potwierdzenie ze prawa te faktycznie 
manifestuja sie we wszechswiecie, wyjasnione jest m.in. na stronach: 
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/totalizm_pl.htm 

http://members.lycos.co.uk/freeenergy/totalizm_pl.htm 
http://telekinesis.50megs.com/totalizm_pl.htm 

4.Aczkolwiek dotychczas nie bylo to dla ludzi oczywiste, "prawa moralne" dzialaja niezawodnie 
jak szwajcarskie zegarki. Nie znaja tez przebaczenia - jak ze wzgledow politycznych nam to 

wmawiaja religie. Jesli wiec ktos zasluzy sobie na ich odpowiedz, wowczas nieodwolalnie 
odpowiedz ta otrzyma. Po przyklady dzialania praw moralnych (warte wyprobowania w naszym 
wlasnym zyciu) patrz strony: 

http://antichrist.bz.tc/morals_pl.htm 
http://morals.t35.com/morals_pl.htm 
http://telepathy.50megs.com/morals_pl.htm 

Jeszcze wiec raz apeluje tutaj do mlodziezy. "Wszystko co w zyciu czynimy posiada swoje 
nastepstwa, nawet jesli wyglada to jak zupelnie blaha sprawa. Szczegolnie zas nieprzyjemne 

nastepstwa posiada popieranie dowolnej formy brodniczego dzialania, nawet jesli jest nim 
przyjmowanie lub powtarzanie w admiracja imienia zbrodniarza. Dlatego warto w zyciu unikac 
jak tylko sie da przyjmowania jakiegokolwiek pseudonimu implikujacego admiracje do 

UFOnautow. Warto tez unikac jak sie da udzielania jakiejkolwiek innej formy poparcia dla 
zbrodniarzy i dla zbrodni." 

Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

http://evil.0me.com/shuttle_pl.htm
http://milicz.fateback.com/shuttle_pl.htm
http://extraordinary.biz.ly/shuttle_pl.htm
http://www.anzwers.org/free/wroclaw/totalizm_pl.htm
http://members.lycos.co.uk/freeenergy/totalizm_pl.htm
http://telekinesis.50megs.com/totalizm_pl.htm
http://antichrist.bz.tc/morals_pl.htm
http://morals.t35.com/morals_pl.htm
http://telepathy.50megs.com/morals_pl.htm


 
  Z-319 
WPIS numer #2 
Blogi: (Narazie poszukiwane) 

Data opublikowania: środa, 2005/4/28 
Skąd adoptowany: cloud_ufo.htm 
 

#2: Dalsze poszerzenie strony "cloud_ufo.htm" o "chmurach-UFO" 
 
W środę dnia 28 kwietnia 2005 roku poszerzona zostala i wystawiona na witrynach totalizmu 

strona o nazwie "cloud_ufo_pl.htm". Poszerzeniu ulegla zarowno polskojezyczna jak i 
angielskojezyczna wersja owej strony. Strona ta poswiecona jest opisowi i zilustrowaniu 
niezwykle zachowujacych sie chmur formowanych technologicznie przez wehikuly UFO po to 

aby moc ukrywac sie w ich wnetrzu. Do strony tej dodane zostalo jeszcze jedno zdjecie, 
pokazane tam jako "Fot. 4". Zdjecie to doskonale ilustruje typowy wyglad takich "chmur-UFO". 
Faktycznie tez niecaly miesiac temu mialem okazje obserwowania przez kilka godzin z okna 

swojego biura chmure wygladajaca bardzo do niej podobnie, tyle ze zawisajacej ponad 
budynkiem parlamentu w pozycji stojacej (na zdjeciu "Fot. 4" pokazana jest taka chmura w 

"pozycji wiszacej"). Wszystkie inne chmury przeplywaly ponad Wellington niesione wiatrem. Ta 
zas stala bez ruchu jak "zakotwiczona" ponad budynkami parlamentu. Ciekawe co ukryci w niej 
UFOnauci wowczas czynili przez az tak dlugi okres czasu. Strone "cloud_ufo_pl.htm" mozna 

zobaczyc na calym szeregu witryn totalizmu, np. na witrynach: 
 
http://totalizm.nexuswebs.net/cloud_ufo_pl.htm 

http://extraordinary.biz.ly/cloud_ufo_pl.htm 
http://antichrist.bz.tc/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauci.w.interia.pl/cloud_ufo_pl.htm 

http://god.lecktronix.net/cloud_ufo_pl.htm 
http://free.hostultra.com/~wszewilki/cloud_ufo_pl.htm 
http://ufonauts.20m.com/cloud_ufo_pl.htm 

 
Zapraszam do ogladniecia owych "chmur-UFO" pokazanych na zdjeciach z omawianej tutaj 
strony. Potem zas zapraszam do osobistego obserwowania tych niezwykle zachowujacych sie 

chmur, w ktorych wehikuly UFO kryja sie przed ludzkim wzrokiem, oraz do ktorych relatywnie 
czesto uprowadzane sa ludzkie ofiary UFOnautow. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 

 
P.S. Odnotuj ze na niniejszym "blogu" juz obecnie zaczynaja sie pojawiac problemy jakie zwykle 
maja miejsce w przypadku czyjejs proby demaskowania dzialalnosci UFOnautow na Ziemi. 

Przykladowo, powyzsze linki juz obecnie odmawiaja poprawnego dzialania jako linki - tj. dzialaja  
juz tylko czesciowo kiedy kliknie sie na ich pierwszy czlon. Wkrotce zapewne bedzie trzeba je 
kopiowac do wyszukiwarek aby ogladnac sobie strony z jakimi mialy one automatycznie laczyc 

niniejszy blog. 



 
  Z-320 
WPIS numer #1 
Blogi: (Narazie poszukiwane) 

Data opublikowania: poniedzialek, 2005/4/25 
Dotyczy stron: przepowiednie.htm, god.htm, aliens.htm 
 

#1: Aktualizacja stron: day26.htm, przepowiednie.htm, god.htm, aliens.htm 
 
W poniedzialek, 25 kwietnia 2005 roku zauktualizowanych zostalo szereg stron internetowych 

totalizmu wyszczegolnionych w tytule. Aktualizacja polegala glownie na poszerzeniu czesci 
opisowej owych stron, chociaz strona "aliens.htm" (tj. "kosmici") otrzymala rowniez nowe 
wymowne zdjecie UFOnauty podszywajacego sie pod ludzkiego naukowca. Aktualizacji poddane 

zostaly zarowno polskojezyczne jak i angielskojezyczne wersje tych stron. Strony te w juz 
nowych wersjach zaladowane zostaly na serwery (witryny) z nowa data ich ostaniej aktualizacji 
ustawiona na: 25 kwietnia 2005 roku. Adresy pod jakimi te nowo-zaktualizowane strony mozna 

odnalezc, zestawione sa na wykazach z "Menu 4" dostepnych przez dowolna totaliztyczna 
strone. Oto przyklady niektorych z tych adresow:  

http://milicz.fateback.com/day26_pl.htm 
http://jan-pajak.com/przepowiednie.htm 
http://totalizm.nexuswebs.net/god_pl.htm 

http://ufonauci.w.interia.pl/aliens_pl.htm 
Polecam ich przegledniecie zwolennikom totalizmu. Niech totalizm zapanuje, Jan Pajak 
 

 


