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Niniejszy "Tom Q" opracowania [13] zawiera: 

 
 

Str: Co zawiera: 
── ───────── 

1 Strona tytułowa 
2 Uwagi 

3 Początek spisu treści całej [13] (duży druk 20pt) 

Q-? Początek wpisów z "tomu Q" [13] (niniejszego), 20pt 
 

 
Uwaga 1: wpisy do niniejszego "tomu Q" posiadają 

automatycznie "odwracaną" wordprocessorem "Word" 

numerację stron - tj. ostatnia strona najstarszego z jego 
wpisów otrzymuje numer Q-1, przedostatnia - numer Q-

2, itp. W ten sposob dodanie nowego wpisu na początku 
treści wpisów z "tomu Q" NIE zmienia numeracji stron 

dla wspisów uprzednio już w nim publikowanych. 

Jednocześnie jednak malejące zasady numeracji stron w 
niniejszym "tomie Q", a także w następnych "tomach R 

do T", zasadniczo się różnią od rosnącej numeracji stron 
w tomach U do Z niniejszej publikacji. 

 
Uwaga 2: ponieważ cały "tom Q" tego zestawienia 

wymaga aktualizowania za każdym razem kiedy do 

blogów totalizmu dodany jest nowy wpis, aby uniknąć 
przeoczeń z powodu np. opóźnień w aktualizowaniu jego 

"spisu treści" - szukającym najnowszego wpisu 
rekomendowałbym aby sprawdzili aktualną zawartość 

"tomu Q" zaglądajac wprost do niego i porównując go z 

zawartością blogów totalizmu. 
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SPIS TREŚCI: [13] "tomy Q-Z" pisane dużym drukiem 
20pt (Uwaga: spis całej [13] ma tylko "Tom SPIS") 

 

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

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

 
Q-893  #347: Ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 

80cm wzrostu wytopione zimną jesienną nocą w 

twardym asfalcie NZ chodnika (2022/6/1) 
Q-864  #346E: How 21 letters of the "[Ω] Seals of 

God" from the Bible turned the old era of scientific 
speculation about time into a new era of knowledge of 

truth about the lack of elapse of time in "nature"  

(2022/5/17) 
Q-815  #346: Jak starą erę naukowych spekulacji o 

czasie, 18 liter "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii zmieniło w 
nową erę wiedzy i prawdy o braku upływu czasu w 

"naturze" (2022/4/25) 
Q-766  #345E: I identified evidence that the "elapse 

of time" does NOT exist in the counter-world, while only 

God invented "time" and pre-programmed it from 
memories of ever-moving God Drobinas in order to 

control with it our world of matter (2020/4/15) 
Q-693  #345: Zidentyfikowałem dowody iż "upływ 

czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie zaś dopiero Bóg 

wynalazł "czas" i przeprogramował go z pamięci wiecznie 
ruchliwych Drobin Boga aby sterować nim nasz świat 
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materii (2022/3/21) 

Q-690  #345: Zidentyfikowałem dowody iż "upływ 
czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie zaś dopiero Bóg 

wynalazł "czas" i przeprogramował go z pamięci wiecznie 

ruchliwych Drobin Boga aby sterować nim nasz świat 
materii (2022/3/21) 

Q-620  #344E: Scientific values of the proverbial 
"grain of truth" from folk tales about the supernatural 

ability that God given to "snake pearls" to allow them the 
detection of the density of "God Drobinas" and "moral 

energy" flows (means: the essence of the so-called 

"Feng Shui" and "chi" utilised by Chinese) (2022/3/17) 
Q-558  #344: Naukowe wartości przysłowiowego 

"ziarenka prawdy" z ludowych opowieści o nadanej przez 
Boga "wężowym kamieniom" nadprzyrodzonej zdolności 

do wykrywania gęstości przepływów "energii moralnej" 

(czyli esencji tzw. "chi" Chińczyków) (2022/3/1) 
Q-498  #343E: Why "what" of God and "how" of 

people from the implementation of the "Nirvana System" 
illustrates requirements for the development and 

achievement of perfection in entire our world of matter 
(2022/2/20) 

Q-452  #343: Dlaczego "co" Boga i "jak" ludzi z 

wdrażania "ustroju nirwany" ilustruje wymogi rozwoju i 
osiągania doskonałości przez cały nasz świat materii 

(2022/1/27) 
Q-408  #342E: Why human laws that ban women 

abortions are contradictory to the Bible (2022/1/25) 

Q-395  #342: Dlaczego ludzkie prawa zabraniające 
przerywanie ciąży są sprzeczne z Biblią (2022/1/1) 
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Q-336  #341E: Why people who did NOT do any 

productive "physical work" end up in the proverbial "ivory 
towers", thus are NOT able to develop correct 

procedures "how" for the "what" they encounter and this 

causes that they are also unable to distinguish truth from 
lies, facts from fiction, good from evil, as well as are NOT 

able to acquire the ability to find correct and effective 
solutions to problems that bother people (2021/12/27) 

Q-322  #341: Dlaczego osoby które NIE 
wykonywały żadnej produkcyjnej pracy fizycznej lądują w 

przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", stąd NIE są 

w stanie wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla 
napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także 

odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra 
od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć 

zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie 

działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów 
(2021/12/1) 

Q-252  #340E: The desperate cry of the girl's ghost 
in the morgue of the Wrocław Medical University reveals 

the lies and the superficiality of knowledge reduced by 
the Occam's Razor to only manifestations of matter 

(2021/11/25) 

Q-229  #340: Rozpaczliwy płacz ducha dziewczynki 
w kostnicy Akademii Medycznej Wrocławia ujawnia 

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

Q-193  #339E: Here is the recipe "how" to start 

permanently love your neighbours, developed by 
"totalizm" for the "what" commandment from the Bible 
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prompting to "love your neighbour as yourself" 

(2021/10/25) 
Q-158  #339: Oto receptura "jak" trwale pokochać 

wszystkich bliźnich wypracowana przez "totalizm" dla 

podanego w Biblii przykazania "co" nakazującego "kochaj 
bliźniego jak siebie samego" (2021/10/1) 

Q-122  #338E: How and why the engineering 
definition of life proves the impossibility of the 

emergence of life in inanimate matter from our three-
dimensional world of matter, and shows the evolution of 

life in the counter-matter of the four-dimensional 

counter-world (2021/9/25) 
Q-111  #338: Jak i dlaczego inżynierska definicja 

życia dowodzi niemożliwość powstania życia w 
nieożywionej materii z naszego trzywymiarowego świata 

materii a wykazuje wyewoluowanie się życia w przeciw-

materii z czterowymiarowego przeciw-świata (2021/9/1) 
Q-52  #337E: The totaliztic understanding of free 

will, knowledge, truth, and the skeleton of knowledge 
and truth, as well as the reversible software time with 

which God manages their consequences (2021/8/25) 
Q-35  #337 Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, 

wiedzy, prawdy oraz szkieletu wiedzy i prawdy, a także 

nawracalnego czasu softwarowego jakim Bóg zarządza 
ich następstwami (2021/8/1) 

 



 
  7 

 

Tom R z [13] - (wpisy nr #336 do #328): 
R-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

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

 
R-1006  #336E: Previously unknown truths and 

knowledge about God and life revealed only by my 
"Theory of Everything from 1985" and "Theory of Life 

from 2020" (2021/7/20) 
R-946  #336: Nieznane wcześniej prawdy i wiedza o 

Bogu i życiu ujawnione dopiero moją "Teorią 

Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorią Życia z 2020 roku" 
(2021/7/1) 

R-887  #335E Here is a recipe to stop the further 
decline of humanity and the destruction of the Earth by 

replacing money with the happiness of nirvana explained 

in our free movie about the Nirvana System (2021/6/20) 
R-825  #335: Oto receptura na powstrzymanie 

dalszego upadku ludzkości i wyniszczania Ziemi 
zastąpieniem pieniędzy przez szczęśliwość nirwany 

wyjaśnionej w naszym gratisowym filmie o ustroju 
nirwany (2021/6/1) 

R-763  #334E: Evidence for the dissimilarity of the 

chemical elements in the supernatural beings that are 
more perfect than ours (2021/5/20) 

R-709  #334: Czy doskonalsza od ludzkiej materia 
ciał nadprzyrodzonych istot dokumentuje iż Bóg 

postwarzał co najmniej dwa, lub nawet więcej, 

odmiennych zestawów (układów okresowych) 
pierwiastków chemicznych (2021/5/1) 
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R-654  #333E: Let us try to read together in 

unanimity the "awakening prayer" quoted here with 
attention, understanding and inner wish for fulfillment, 

begging God for protection and for help in what is soon 

to come by (2021/4/20) 
R-617  #333: Poprzez zgodne odczytanie 

przytoczonej tu "modlitwy budzenia się" z uwagą, 
zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem spełnienia się 

spróbujmy razem błagać Boga o ochronę i pomoc w tym 
co już wkrótce nadejdzie (2021/4/1) 

R-582  #332E: Here is your scientifically confirmed 

personal proof that God does exist, which you always 
carry with you and which gives validity to your 

statement: "since I live, this by itself is an irrefutable 
proof for the existence of God" (2021/3/25) 

R-542  #332: Oto naukowo potwierdzony dowód 

osobisty iż Bóg istnieje jaki zawsze nosisz ze sobą i jaki 
nadaje ważności twojemu stwierdzeniu: "skoro ja żyję 

samo to jest już niepodważalnym dowodem na istnienie 
Boga" (2021/3/5) 

R-500  #331E: The origin, components and work of 
the phenomenon of life determined by the "Theory of 

Life from 2020" and data from "three witnesses" 

confirming the truth of these findings (2021/2/25) 
R-413  #331: Pochodzenie, składowe i działanie 

zjawiska życia ustalone przez "Teorię Życia z 2020 roku" 
oraz dane "trzech świadków" potwierdzających prawdę 

tych ustaleń (2021/2/1) 

R-324  #330E: Let us summarize the most 
important among the newly discovered truths about God 
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and about the reality created by God, which were 

scientifically revealed only by my "Theory of Everything 
of 1985" as extensions and supplements to the truths we 

have known for a long time from the Bible and from the 

findings of various religions, and which after their recent 
discovery were interpreted and explained for the level of 

present terminology and knowledge by my philosophy of 
totalizm (2021/1/17) 

R-276  #330: Podsumujmy najważniejsze z 
nowoodkrytych prawd o Bogu i otaczającej nas 

rzeczywistości stworzonej przez Boga, które jako 

poszerzenia i uzupełnienia prawd od dawna już nam 
znaych z Biblii i z ustaleń różnych religii, zostały naukowo 

ujawnione dopiero moją "Teorią Wszystkiego z 1985 
roku" poczym na bazie mojej filozofii totalizmu 

wyjaśnione dla poziomu dzisiejszej terminologii i wiedzy 

(2021/1/1) 
R-229  #329E: If you buy a "smart" TV, look for a 

model that has all the features described here to 
minimize your fees and to not "force" the type of movies 

you are allowed to find on the Internet and watch 
(2020/12/17) 

R-171  #329: Jeśli kupujesz "smart" TV szukaj 

modelu który ma opisane tu cechy aby minimalizował 
twe opłaty i nie "wymuszał" rodzaju filmów jakie wolno ci 

znajdować w internecie i oglądać (2020/12/1) 
R-114  #328E: The "nirvana political system" that 

eliminates money and forced labour while is described in 

items #A1 to #A4 from my web page (in English) named 
"partia_totalizmu_uk.htm" - probably the last chance of 
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humanity to shake off the evil that suffocates our planet 

(2020/11/17) 
R-57  #328: "Ustrój nirwany" eliminujący pieniądze 

i wymuszanie pracy a opisany w punktach #A1 do #A4 

mojej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" - 
prawdopodobnie ostatnia szansa ludzkości na 

strząśnięcie z siebie zaduszającego ją zła (2020/11/1) 
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Tom S z [13] - (wpisy nr #327 do #314): 
S-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

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

 
S-1184  #327E: Mysteriously disappearing skeletons 

of human-looking giants, and immensely important truths 
which by removing these skeletons hide some "power" 

exercising the real grip over humanity (2020/10/17) 
S-1136  #327: Tajemniczo znikające szkielety ludzko 

wyglądających gigantów, oraz ogromnie istotne prawdy 

jakie usuwaniem tych szkieletów ukrywa jakaś "moc" 
sprawująca faktyczną władzę nad ludzkością (2020/10/1) 

S-1086  #326D: Negative (substrahierende / 
nehmende) weibliche "Gottes Drobina", die das Gegenteil 

der positiven (addierenden / gebenden) männlichen 

"Drobina Gottes" bzw. "intelligente Drobina der Gegen-
Materie" ist, deren Existenz und Eigenschaften durch alle 

existierenden Beweiskategorien bestätigt werden - 
einschließlich der Kabbala aus dem Buch Zohar 

(2020/9/27) 
S-1077  #326E: Negative (subtracting/taking) female 

"God Drobina" which behaves opposite to positive 

(adding/giving) male "God Drobina" (means to "drobina 
of counter-matter") and the existence and attributes of 

which are confirmed by all existing categories of 
evidence - including Kabbalah from the book Zohar 

(2020/9/17) 

S-1036  #326: Ujemna żeńska "Drobina Boga", która 
jest przeciwstawnością dodatniej męskiej "Drobiny Boga" 
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czyli "drobiny przeciw-materii", zaś której istnienie i 

atrybuty potwierdzają nam wszystkie istniejące kategorie 
materiału dowodowego - włącznie z Kabałą z księgi 

Zohar  (2020/9/1) 

S-994  #325D: Attribute, Aussehen, Aufbau und 
Funktionsweise von männlichen Versionen von 

"Gegenmaterie Drobina", die gleichzeitig "Gottes 
Drobina" darstellen, die in deutschen Bibelübersetzungen 

z.B. als "der Ewige” bezeichnet werden (und im Buch 
Zohar der Kabbala - z.B. "Der uralte Mann"), bedeutet 

eine weitere Bestätigung der Wahrheit von Vers 1:27 des 

"Buches Genesis" der Bibel (dass Gott Mann und Frau 
nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat) und eine 

zukünftige Quelle technischer Vorteile, die die 
Menschheit aus der Erkenntnis dieser Wahrheit schöpfen 

wird (nach dem 1. September 2020) 

S-990  #325E: Features, appearance, structure and 
operation of male version of "drobina of counter-matter", 
which at the same time constitutes "God Drobina" which 
English translations of the Bible call e.g. "The Ancient of 
Days" (while Kabbalah in the book of Zohar - e.g. "The 
Ancient of Ancients"), means another confirmation of the 
truth of the verse 1:27 of the "Book of Genesis" of the 
Bible (that God created man and woman in His image 
and likeness) and the future source of technical benefits 
that mankind will derive from learning this truth 

(2020/8/17) 

S-923  #325: Cechy, wygląd, budowa i działanie 
męskich wersji "drobin przeciw-materii", które 

jednocześnie stanowią "drobiny Boga" jakie polskie 
tłumaczenia Biblii nazywają np. "Przedwieczny" (a Kabały 
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w księdze Zohar - np. "Wiekowy Starzec"), czyli kolejne 

potwierdzenie prawdy wersetu 1:27 "Księgi Rodzaju" Biblii 
(że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i 

podobieństwo) oraz przyszłe źródło korzyści technicznych 

jakie ludzkość będzie czerpała z poznania tej prawdy 
(2020/8/1) 

S-857  #324E: How one can quickly determine 
whether a "clean free energy generator" or "perpetual 

motion motor" advertised or described somewhere in a 
way that it prevents one from physically determining the 

truth, is truly able to generate free energy or perpetual 

motion (2020/7/25) 
S-812  #324: Szybka metoda odróżniania fałszerstw 

od faktycznych "silników perpetuum mobile" i 
"generatorów czystej darmowej energii" na podstawie 

tylko ich opisów (albo filmów, patentów, itp.) w 

sytuacjach niemożności fizycznego sprawdzenia ich pracy 
(2020/6/29) 

S-767  #323E: Remember that keys to survive any 
cataclysm - thus also the impending one, include 

observance of God's commandments and requirements, 
self-sufficiency, respect for nature, cooperation with 

morally-acting neighbors, the will to survive, practical 

knowledge, proper preparation, and other similar 
(2020/6/17) 

S-736  #323: Pamiętaj, że klucze do przetrwania 
każdego kataklizmu - w tym właśnie nadchodzącego, 

obejmują przestrzeganie nakazów i wymagań Boga, 

samowystarczalność, szacunek do natury, kooperację z 
moralnie postępującymi bliźnimi, wolę przeżycia, 
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praktyczną wiedzę, poprawne przygotowanie się, itp. 

(2020/6/10) 
S-705  #322E: Collected but ignored by scientists 

material evidence for the secretive formation of 

hurricanes and tornadoes by giant starships of the design 
and capabilities of my Magnocraft (2020/6/7) 

S-644  #322: Gromadzony lecz ignorowany przez 
naukowców materiał dowodowy na skryte formowanie 

huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty o 
budowie i możliwościach moich Magnokraftów 

(2020/5/17) 

S-581  #321E: I am inviting you, the reader, to 
cooperate with me on joint contribution to the noble 

effort of making a historic breakthrough in the human 
morality, by undertaking together the task of 

implementing into real life the powerful tool (i.e. the 

happiness of nirvana), so ideally designed by God that it 
allows establishing on Earth the "nirvana political system" 

which is able to eliminate completely the use of "money" 
by people and hence it has the power to remove from 

our planet this addictive source of all evil (2020/5/1) 
S-533  #321: Zapraszam czytelnika do współpracy 

w celu usunięcia z naszej planety pierwotnego źródła 

wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z 
użycia "pieniędzy" i ich zastąpienia ochotniczym 

wykonywaniem "pracy moralnej" nagradzanej idealnie 
zaprojektowaną przez Boga przepotężną szczęśliwością 

nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii 

ludzkości epokę ustroju nirwany (2020/4/7) 
S-488  #320E: The nirvana political system - in what 
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and why it is incomparably more perfect from all previous 

political systems designed and implemented by people 
(2020/3/17) 

S-429  #320: Ustrój nirwany - w czym i dlaczego jest 

on niedoścignienie doskonalszy od wszelkich 
dotychczasowych ustrojów zaprojektowanych i 

wdrożonych przez ludzi (2020/2/19) 
S-369  #319E: Why propulsion systems of the first 

technical era of humanity and my Cyclic Tables are 
fundamental for the entire development of human 

knowledge and technology (2020/2/17) 

S-333  #319: Dlaczego napędy pierwszej ery 
technicznej ludzkości i moje Tablice Cykliczności są 

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

S-297  #318E Depression, means the "illess of soul", 

and the premises for its healing postulated by the results 
of my empirical research on the opposite to depression 

phenomenon of "totaliztic nirvana" - means how to 
reverse the consequences of an unstopped decline in 

someone's "moral energy" to a value below the threshold 
called the "level of depression" (amounting to around 

"µ=0.3", means "E=600 [hps]") described in items #C6 

and #D3 of my web page named "nirvana.htm" 
(2020/1/23) 

S-254  #318: Depresja psychiczna i metoda jej 
leczenia postulowana wynikami badań przeciwstawnego 

do depresji zjawiska totaliztycznej nirwany - czyli jak 

odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś 
"energii moralnej" do wartości "poniżej-progowej" zwanej 
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"poziomem depresji" (wynoszącej około "µ=0.3", czyli 

"E=600 [gfh]) a opisanej w punkcie #D3 strony 
"nirvana_pl.htm" (2020/1/4) 

S-210  #317E: The second technical era of humanity 

at the culmination point of which we are now living - and 
its destructive to the nature and people fossil fuel burning 

propelling devices (2020/1/1) 
S-188  #317: Druga era techniczna ludzkości w 

punkcie kulminacyjnym której właśnie żyjemy - oraz jej 
wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe 

(2019/12/17) 

S-168  #316E: There is information encrypted in 
Bible verses and conclusively confirmed by empirical 

evidence, that after the creation of the human race God 
perfected it many times - which practically means that in 

His management of human development God uses a 

principle of improvement similar to the principle of 
"evolution" with which atheistic scientists try to deny the 

role of God (2019/12/7) 
S-127  #316: Istnieją informacje zaszyfrowane w 

wersetach Biblii i niezbicie potwierdzane empirycznym 
materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy 

ludzkiej Bóg wielokrotnie ją udoskonalał - co praktycznie 

oznacza, że w swym zarządzaniu rozwojem ludzi Bóg 
posługuje się zasadą udoskonalania podobną do zasady 

"ewolucji" jaką naukowcy usiłują eliminować rolę Boga 
(2019/11/17) 

S-91  #315E: The third technical era of humanity 

recently initiated by the invention and implementation of 
"electric motors" (2019/11/7) 

../nirvana_pl.htm
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S-63  #315 Trzecia era techniczna ludzkości 

zapoczątkowana niedawno wdrażaniem "silnika 
elektrycznego" (2019/10/17) 

S-35  #314E: Hiding and masking as the most 

moral form of self-defence from ruthless aggressors 
(2019/10/7) 

S-18  #314: Ukrywanie się i maskowanie jako 
najmoralniejsza forma obrony przed agresorami 

(2019/9/17) 
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Tom T w [13] - (wpisy nr #313 do #300): 

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

 

T-744 #313E: "Fourth technical era of humanity" and its 
propelling devices powered into motion by the "eternal 

mobility" of intelligent "counter-matter" which fills them 
with the energy required for their operation allowing to do 

the work of "perpetual motion" motors or propulsors 
(2019/9/15) 

T-708 #313: "Czwarta era techniczna ludzkości" i jej 

napędy jakie wprawiane w ruch "wieczną ruchliwością" 
inteligentnej "przeciw-materii" same napełniają się 

energią wymaganą do ich działania, wykonując pracę 
silników lub pędników "perpetuum mobile" (2019/8/17) 

T-671 #312E: The subjective empirical evidence 

available to almost every person, which confirms old 
claims of folk wisdom that as the years go by in the 

elderly people, the elapse of their time is getting 
increasingly faster, and thus that for the superior reasons 

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

T-648 #312: Dostępny dla niemal każdego subiektywny 

materiał dowodowy jaki empirycznie potwierdza dawne 
twierdzenia wiedzy ludowej, że w miarę przybywania lat 

u ludzi starszych wiekiem upływ ich czasu jest coraz 
bardziej przyspieszany, a stąd że z nadrzędnych 

powodów Bóg ściśle steruje szybkością upływu czasu 

każdej osoby (2019/7/17) 
T-623 #311E: The fifth technical era of humanity and 
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its propelling devices which allow us to overcome time 

passage and the inevitability of death (2019/7/15) 
T-587 #311: Piąta era techniczna ludzkości oraz jej 

napędy pokonujące upływ czasu i nieuchronność śmierci 

(2019/6/25) 
T-551 #310E: The Foreign Accent Syndrome - means 

the most educational "illness of soul", which teaches us 
what are such "illnesses of souls", how they are caused 

and manifest themselves, why the present "official 
atheistic medicine" is NOT able to cure them with its 

materialistic methods, and what beliefs and principles of 

acting one needs to acquire to be able to permanently 
heal that syndrome or any other "illness of soul" 

(2019/6/10) 
T-515 #310: "Syndrom zagranicznego akcentu" (tj. 

"Foreign accent syndrome") - czyli najbardziej edukująca 

"choroba duszy", która uczy nas czym owe "choroby 
duszy" są, jak one powstają i się objawiają, dlaczego 

dzisiejsza "oficjalna medycyna ateistyczna" NIE jest w 
stanie ich wyleczyć swymi materialistycznymi metodami, 

oraz jakich wierzeń i zasad postępowania trzeba nabyć, 
aby te choroby, podobnie jak ów syndrom, móc trwale 

wyleczyć (2019/5/25) 

T-479 #309E: Sixth technical era of humanity and its 
miraculous propelling devices for travelling in time and 

space, and for creating, levitating, healing, and even 
annihilating (2019/5/15) 

T-449 #309: Szósta era techniczna ludzkości oraz jej 

cudowne napędy do podróżowania przez czas i 
przestrzeń, oraz do tworzenia, lewitowania, uzdrawiania, 
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a nawet anihilowania (2019/4/30) 

T-418 #308E: How due to defining scientifically God, 
life, creation, divine omnipotence and human ability to 

think of (invent), the Concept of Dipolar Gravity explains 

the source of power and mechanisms of God's action aas 
well as documents the existence and capabilities of our 

creator and absolute ruler (2019/4/7) 
T-378 #308: Jak filozofia totalizmu definiuje Boga, 

życie, stwarzanie, boską wszechmoc, oraz ludzką 
zdolność do pomyślenia (2019/3/25) 

T-338 #307E: Why the prophecy that "the Polish 

language will be voluntarily learned and used by all 
nations of the world" has a great chance to be fulfilled 

(2019/3/7) 
T-297 #307: Dlaczego przepowiednia iż "języka 
polskiego ochotniczo uczyć się będą i używać wszystkie 

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

T-257 #306E: Starfishes and the changing number of 

their arms - could it be the long-term exposure to 
excessive level of pollution and industrial poisoning of 

seas that causes their "mutations"? (2019/2/3) 

T-224 #306: Rozgwiazdy i zmieniająca się liczba ich 
ramion - czyżby poziom zanieczyszczenia i zatrucia morza 

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

T-191 #305E: The new monograph [12] which explains 

how the Theory of Everything named the Concept of 
Dipolar Gravity defines time and describes its operation, 

how this dipolar definition of time differs from the 
definitions disseminated by the old official atheistic 

science, and what opportunities this dipolar definition of 
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time opens to the entire humanity (2019/1/7) 

T-166 #305: Nowa monografia [12] wyjaśniająca jak 
Teoria Wszystkiego zwana "Koncept Dipolarnej 

Grawitacji" definiuje czas i opisuje jego działanie, jak ta 

dipolarna definicja czasu różni się od definicji 
upowszechnianych przez starą oficjalaną naukę 

ateistyczną, oraz jakie perpsektywy otwiera ludzkości 
dipolarne zdefiniowanie czasu (2018/12/25) 

T-142 #304E: How to program descending (reversed) 
page numbering in WORD (supposedly impossible) - 

descriptions and instructions with a working example and 

template (2018/11/25) 
T-120 #304: Malejąca numeracja stron w WORD - opis 

zaprogramowania wraz z działającymi przykładami 
szablonu i dokumentu (2018/11/15) 

T-99 #303E: The New Zealand pilgrimage that without 

the need for expensive overseas travel may also allow 
praying in the area which the burning bush of seaweed 

indicated as most likely the sacred place (2018/11/7) 
T-81 #303: Pielgrzymka jakiej plan dyskretnie 

potwierdza, że "płonący krzew" wodorostu z Petone 
ujawnia jedyne w NZ miejsce "chrześcijańsko święte" 

(2018/10/15) 

T-63 #302: Jak metoda wyleczenia złośliwego raka 
potwierdza starą prawdę, że w poszukiwaniu rozwiązań 

problemów, ludzie powinni twórczo kopiować 
nadczasowo bardzo dobre metody Boga, zamiast 

wprowadzać własne źle sprawdzane i prymitywne 

rozwiązania (2018/9/25) 
T-49 #301: Moje rady i wytyczne dla filmowców-
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amatorów na co powinni zwracać szczególną uwagę 

podczas prób stworzenia "dobrego filmu" (2018/8/25) 
T-17 #300: Rekomendowany wykaz zawartości 

"plecaka postapokaliptycznego" jaki warto sobie 

przygotować aby dopomógł nam przeżyć nadchodzącą 
zagładę lat 2030-tych (2018/7/30) 
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Tom U (wpisy numer #299 do #270): 

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

 

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

rediscovered by the Concept of Dipolar Gravity God's 
system for managing people and institutions (2018/7/17) 

U-43 #299: Czyżby moje opisanie działania 
stworzonego przez Boga zaś odkrytego i opisanego dzięki 

Konceptowi Dipolarnej Grawitacji systemu rządzenia, 

edukowania i egzaminowania ludzi, przypadkowo 
ujawniło co i dlaczego bibilijny Eliasz udostępnił ludzkości 

pod nazwą kabała i jej drzewo życia - oraz jak ów system 
stosowany przez Boga wskazuje proste sposoby 

przestawiania na generowanie wzrostu tych ludzi i 

instytucji, które dotychczas powodowały upadek 
(2018/7/1) 

U-81 #298E: About stony "gate" to undergrounds of 
"Babia Góra", which may hide a "Polish Eldorado" with 

centuries-old treasures (2018/6/1) 
U-104 #298: O kamiennych wrotach do podziemi Babiej 

Góry mogących kryć polską wersję "Eldorado" z 

wielowiekowymi skarbami (2018/5/27) 
U-127 #297: Lepiej wiedzieć co nadchodzi, niż umrzeć z 

powodu zostania tym "zaskoczonym" - przeglądnij więc 
34-minutowy film "Zagłada ludzkości 2030" (2018/5/12) 

U-145 #296E: Beguile or reassurance - what goal had 

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

U-168 #296: "Błędny ognik" jaki na plaży w Petone 
(Nowa Zelandia) dnia 25 kwietnia 2018 roku około 

godziny 16 ujawnił, że jest w stanie omamiać 

fascynującym "tańcem" NIE tylko w mrokach ciemnych 
nocy, ale także w pełni słonecznego dnia (2018/5/1) 

U-192 #295: Moje "Tablice Cykliczności" jako narzędzia 
niezawodnego prognozowania przyszłości oraz klucze do 

przewidywania losów, zjawisk, budowy i działania 
wszystkiego co przyszłość przyniesie ludzkości 

(2018/4/17) 

U-226 #294: Każde "perpetuum mobile" jest 
równocześnie "cudem technicznym" dowodzącym iż Bóg 

istnieje - zbuduj więc sobie chociaż najprostrzy z 
uruchomionych w 2017 roku licznych prototypów tych 

cudownych maszyn, np. Koło Bhaskara, aby dowieść tym 

sobie NIE tylko, że Bóg istnieje, ale także jak bezczelnie 
cała ludzkość jest okłamywana i zwodzona przez 

monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" (2018/3/15) 
U-263 #293: Załóż fabrykę opisanych tu maszyn 

"perpetum mobile", a dołożysz tym swój osobisty wkład 
w wyłamanie ludzkości z okowów korupcji, bezbożności, 

marazmu i pozornego postępu - niszczycielsko 

wcementowywanych już przez oficjalną naukę 
ateistyczną w umysły ludzkie, tym zaś wkładem być 

może nawet ocalisz naszą cywilizację od nadchodzącej 
zagłady i wyludnienia lat 2030-tych (2018/2/9) 

U-302 #292: Idea zastosowania systemu podatkowego 

jako narzędzia ochrony zasobów Ziemi i życia przyszłych 
pokoleń poprzez wprowadzenia nowego podatku za 
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długości "czasów połowicznego rozpadu" wszystkich 

składowych produktów i odpadów jakie generuje 
przemysł i konsumenci (2018/1/17) 

U-325 #291: Podejście "wiara plus totalizm" jakim 

powinniśmy się kierować podczas nabywania trwałego 
nawyku wypełniania nakazów i wymagań Boga w 

obecnej sytuacji kiedy to niemal wszystkie instytucje 
religijne i świeckie są aż tak zakłamane i skorumpowane, 

że nauczają (i rozkazują) już odwrotności prawdy o tym 
co Bóg nam nakazuje i od nas wymaga (2017/12/20) 

U-361 #290: "Symulacje" szatańskich UFOnautów: kim 

faktycznie są, dlaczego istnieją, z jakiego powodu gnębią 
ludzkość, oraz jak ludzkość może się od nich trwale 

uwolnić?  (2017/11/20) 
U-392 #289: "Co" i "skąd" już wiemy o szybko 

nadchodzącej zagładzie dzisiejszej ludzkości około 2030 

roku, w wyniku której, między innymi, Ziemia zostanie 
wyludniona z owych "niszczycieli ziemi" o jakich 

uśmiercającym ukaraniu ostrzega Biblia (2017/10/20) 
U-423 #288: Karmatyczne pochodzenie dzisiejszych 

nałogów w krajach uwikłanych w ugruntowanie nałogu 
opiumowego w Chinach XIX wieku (2017/9/25) 

U-443 #287: Moje próby opóźniania wymierania ludzi 

poprzez wychwytywanie, picie i analizowanie narazie 
mniej jeszcze zatrutej, smakowitszej i pachnącej 

"wiatrem" wody deszczowej (2017/8/25) 
U-450 #286: Jak proste wyjaśnienie dlaczego 

wyznawcy hinduizmu wierzą w istnienie jedynego Boga 

jednak modlą się do setek bogów (deitów), wyjaśnia też 
wszelkie problemy między-religijne dzisiejszego świata 
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(2017/7/25) 

U-465 #285: Cztero-pędnikowe Magnokrafty i 4-
pędnikowe gwiazdoloty Magnokrafto-podobne 

(2017/6/25) 

U-480 #284: Dostępne w YouTube widea jakie 
udokumentowały istotne cechy UFO potwierdzające 

prawdę i ważność mojego formalnego dowodu 
naukowego, ujawniającego że "UFO to już zbudowane 

Magnokrafty" (2917/6/1) 
U-525 #283E: Because every elementary action 

generates both good and bad consequences, to each of 

your more vital matter assign at least two different 
actions at the same time, which you choose so skilfully, 

that their "bad" effects will compensate each other 
(2017/5/15) 

U-555 #283: Przykłady eliminowania "zła" umiejętnym 

dobraniem następstw dwóch działań nawzajem 
kompensujących swe złe skutki (totalizm.blox.pl/html) 

#283: Ponieważ każde elementarne działanie generuje 
zarówno dobre jak i złe następstwa, do każdej co 

bardziej istotnej sprawy przyporządkowuj co najmniej 
dwa działania równocześnie, które dobierzesz tak 

umiejętnie, aby ich interesujące cię "złe" skutki 

nawzajem się kompensowały (2017/4/25) 
U-587 #282E: Definition, attributes and composition of 

my "theory of everything" - i.e.: what precisely is my 
Concept of Dipolar Gravity (Codig)? (2017/4/12) 

U-608 #282: Definicja, kompozycja i charakterystyka 

mojej "teorii wszystkiego" - czyli: czym precyzyjnie jest 
mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)?  (2017/3/25) 
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U-629 #281: Dlaczego empiryczne ustalenie, że jednak 

"warto wypełniać nakazy Boga", okazuje się być prawdą 
najważniejszą dla przebiegu i wyników życia tych co ją 

uznali, a także jakie są składowe tej prawdy i jakie 

korzyści wynikają z jej poznania (2017/2/25) 
U-645 #280: Jak sprawdzalne przez każdego cechy 

podziemnych tuneli, komór, szybów, studni, itp., 
odparowywanych w twardych skałach przez wehikuły 

UFO, potwierdzają moje odkrycie, że wszystkie obiekty 
świata fizycznego starzeją się równocześnie w aż dwóch 

odmiennych rodzajach czasu (2017/1/23) 

U-677 #279: Czy Bóg nas karze, czy też oddaje nam 
sporą przysługę, kiedy systematycznie chroni nas przed 

otrzymaniem nagród jakie wygraliśmy lub jakie legalnie 
nam się należą (2016/12/23) 

U-696 #278: Moje przeżycia i wnioski z niezwykłego 

trzęsienia ziemi o sile 7.8, jakie uderzyło NZ koło 
Kaikoura o północy z 13 na 14 listopada 2016 roku 

(2016/11/23) 
U-723 #277E: Let us start the renewal of humanity 

from revolutionising the distribution and sale of liquids, 
by such wise re-designing of their containers, that e.g. 

plastic bottles from PTE after emptying can be instantly 

re-used as ready-made bricks for buildings (2016/11/10) 
U-740 #277: Zrewolucjonizujmy dystrybucję płynów 

sprzedając je w recyklingowalnych plastykowych 
butelkach już gotowych do ponownego użycia jako 

wielofunkcyjne i lekkie cegły budowlane (2016/10/23) 

U-757 #276E: Which requirements and verses of the 
Bible persuaded me to voluntarily abandon my attempts 
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at the "top-down" improvements of the world through 

standing as a candidate in parliamentary elections 
(2016/10/15) 

U-794 #276: Które nakazy i wersety Biblii mi 

wyperswadowały abym ochotniczo zarzucił swe próby 
"odgórnego" udoskonalania świata stając jako kandydat 

w wyborach do parlamentu (2016/9/25) 
U-829 #275E: Let us learn from discoveries, theories, 

inventions, achievements, tips, advice, philosophy and 
life of "trailblazers" of the kind like reported here for Jan 

Pajak - but for assurance and for the truth we should 

always additionally confirm these with content of the 
Bible (the truth of which is originating from God) 

(2016/9/15) 
U-848 #275: Ucz się z odkryć, teorii, wynalazków, 

dorobku, rad, wskazówek, filozofii i życia "trailblazerów" 

w rodzaju raportowanych tu dla Jana Pająk - jednak dla 
pewności i prawdy zawsze dodatkowo potwierdzaj je na 

Biblii (prawda treści której wywodzi się od samego Boga) 
(2016/9/1) 

U-871 #274E: Examples of lies spread by the 
monopolistic official science, which (lies) have proven to 

be the most fatal for the humanity (2016/8/15) 

U-901 #274: Przykłady najfatalniejszych dla ludzkości 
kłamstw szerzonych przez monopolistyczną oficjalną 

naukę (2016/8/1) 
U-925 #273E: Why the constant density of "counter-

matter" from the Concept of Dipolar Gravity proves that 

the universe has infinitive dimensions, while its 
expansion is impossible (contrary to what the official 
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science claims misleadingly) (2016/7/18) 

U-944 #273: Dlaczego stała gęstość "przeciw-materii" z 
Konceptu Dipolarnej Grawitacji udowadnia, że 

wszechświat ma nieskończone rozmiary, zaś jego 

rozprężanie się jest niemożliwe (wbrew temu co 
kłamliwie rozgłasza oficjalna nauka) (2016/7/1) 

U-963 #272E: Destructions caused to our civilization by 
the official science because of insistence to NOT accept 

the Concept of Dipolar Gravity, philosophy of totalizm, 
nor any other futuristic achievements presented in the 

film "Dr Jan Pajak portfolio" (2016/6/20) 

U-977 #272: Zniszczenia jakie ludzkości wyrządza 
oficjalna nauka upartym NIE uznawaniem Konceptu 

Dipolarnej Grawitacji, filozofii totalizmu, ani innych 
nowych idei z filmu w YouTube "Dr Jan Pająk portfolio"  

(2016/6/1) 

U-991 #271E: In YouTube is available an excellent 
(HD) film "Dr Jan Pajak portfolio", 35 minute long, which 

illustrates the majority of topics discussed on this blog 
(po polsku poniżej) (2016/5/25) 

U-997 #271: Na YouTube jest już dostępny doskonałej 
jakości (HD), obiektywny, 35 minutowy film "Dr Jan 

Pajak portfolio", omawiający większość tematów 

poruszanych na tym blogu (2016/5/7) 
U-1002 #270E: The definition of "totaliztic karma" and 

its "time of return" developed by the new "totaliztic 
science" on the basis of empirical evidence (po polsku 

poniżej) (2016/5/20) 

U-1020 #270: Definicja "totaliztycznej karmy" i jej "czasu 
zwrotu" wypracowana przez nową "totaliztyczną naukę" 
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na bazie empirycznego materiału dowodowego 

(2016/5/1) 
 



 
  31 

SPIS TREŚCI: [13] "tom V" pisany dużym drukiem 20pt 

(Uwaga: spis całości [13] zawiera "Tom SPIS" i "Tom T") 
 

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

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

 
V-1  #269E: Corruption, and ways it turns wealth into 

a "hellhole" - means two major keys for our 
understanding the reality in which present people must 

live - po polsku poniżej (2016/4/10) 

V-11 #269: Dlaczego "korupcja" i powodowane nią 
zamienianie dobrobytów w "przedsionki piekła" są 

kluczami do zrozumienia rzeczywistości w jakiej obecnie 
żyjemy (2016/3/25) 

V-21 #268E: The history of telepathic transceivers 

("telepathysers") – reported since the gift of "telepathic 
pyramid" in 1978, until the success in first intercepting 

telepathic waves by LIGO in 2015 - po polsku poniżej 
(2016/3/10) 

V-50 #268: Historia zbudowania na Ziemi odbiorników 
fal telepatycznych - od darowizny "piramidy 

telepatycznej" w 1978 roku, do sukcesu "LIGO" w 2015 

roku (2016/3/1) 
V-80 #267E: The scientific "nonsense on wheels" 

called the "discovery of gravitational waves" - meaning 
how the false "propaganda of successes" of present 

official science camouflages the actual collapse and the 

suicide of human civilization deluded by this science - po 
polsku poniżej (2016/2/20) 
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V-102 #267: Naukowa "bujda na kółkach" zwana 

"odkryciem fal grawitacyjnych" - czyli jak "propaganda 
sukcesu" dzisiejszej oficjalnej nauki kamufluje faktyczny 

upadek i samobójstwo cywilizacji ludzkiej zwodzonej 

przez tę naukę (2016/2/13) 
V-121 #266E: How God serves the universal justice for 

(1) individual, and for (2) group intellects, for 
immoralities that these intellects have already committed 

(i.e. How God punishes those intellects) - po polsku 
poniżej (2016/1/10) 

V-145 #266: Jak Bóg wymierza sprawiedliwość 

intelektom (1) indywidualnym i (2) grupowym za 
niemoralności jakie uprzednio popełniły (tj. jak Bóg karze 

te intelekty) (2015/12/20) 
V-170 #265E: Since the food created for us God 

considers to be "very good", then conceited but ignorant 

scientists, politicians and other individuals should NOT 
even try to change or "improve" it, because they are to 

poison or spoil it (po polsku poniżej) (2015/12/10) 
V-195 #265: Skoro m.in. stworzoną dla nas żywność 

Bóg uznał jako "bardzo dobrą", zarozumiali lecz 
ignoranccy naukowcy, politycy i inni domorośli 

usprawniacze NIE powinni jej zmieniać ani "usprawniać", 

bo ją zatruwają i psują (2015/11/20) 
V-220 #264E: What is behind the statement that "on 

11th of September 2001 the entire our civilization has 
already passed through the 'point of NO return' in its 

efforts to commit a suicide, while now it is gradually 

dying" (po polsku poniżej) (2015/11/10) 
V-257 #264: Co kryje się za stwierdzeniem, że "w dniu 
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11 września 2001 roku cała nasza cywilizacja 

przekroczyła już 'punkt braku powrotu' w swych 
wysiłkach popełnienia samobójstwa, zaś obecnie 

stopniowo umiera" (2015/10/20) 

V-300 #263E: Why the active life is moral while 
complacent life is immoral - explained on the example of 

an active and morally correct preparing ourselves to the 
arrival of important events which can be predicted that 

the future may bring to us (po polsku poniżej)  
(2015/10/20) 

V-326 #263: Dlaczego aktywność życiowa jest moralna 

zaś pasywność niemoralna - wyjaśnione na przykładzie 
jak aktywnie i moralnie poprawnie przygotowywać się na 

przyjście tego co już daje się przewidzieć, że przyszłość 
może nam to przynieść (2015/9/20) 

V-352 #262E: Werewolves from forests of Stawiec near 

Milicz (present Poland) and their physical "rules of 
engagement" (po polsku poniżej) (2015/9/9) 

V-381 #262: Wilkołaki z lasów podmilickiego Stawca i 
ich "modus operandi" (tj. ich zasady fizycznego 

postępowania albo "rules of engagement") (2015/8/20) 
V-410 #261E: The most vital advice of totalizm: do 

NOT be fooled by the short-term consequences of "moral 

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

V-429 #261: Najważniejsza rada totalizmu: NIE daj się 
zwieść krótkoterminowymi następstwami działania "pola 

moralnego" jakie zdają się "nagradzać niemoralność" zaś 

"prześladować moralność" (2015/7/20) 
V-448 #260E: Our proposals for the new national flag 
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of New Zealand as examples of quantifiable maximization 

of symbolic messages, which inspire progress and direct 
the nation towards a better future (po polsku poniżej) 

(2015/7/1) 

V-474 #260: Nasze propozycje nowej flagi dla Nowej 
Zelandii jako przykłady mierzalnej liczbowo 

maksymilizacji symbolicznych przesłań, które pozytywnie 
inspirują postęp i kierują naród ku lepszej przyszłości 

(2015/6/20) 
V-500 #259E: How the installing of "sensitive to 

movement" solar lamps at the door and around my flat 

improves the comfort, ease, and also the safety of night 
returns to home (po polsku poniżej) (2015/06/10) 

V-523 #259: Jak zainstalowanie "czułych na ruch" lamp 
słonecznych przy drzwiach i wokoło mojego mieszkania 

poprawia wygodę, nieskrępowanie oraz bezpieczeństwo 

nocnych powrotów do domu (2015/5/27) 
V-547 #258E: The video of UFO from Friday 3rd April 

2015 which documented the black ring of outlets from 
side propulsors of a starship type K8, that was hiding 

from people inside of the botched "magnetic lens" 
probably to abduct inhabitants of Kazakh village 

Shortandy (po polsku poniżej) (2015/05/10) 

V-567 #258: Wideo UFO z piątku 3 kwietnia 2015 roku 
dokumentujące pierścień czarnych wylotów pędników 

bocznych gwiazdolotu typu K8, który ukrywał się przed 
ludźmi poza spartaczoną "soczewką magnetyczną" 

prawdopodobnie aby dokonywać uprowadzeń do UFO z 

kazachstańskiej wsi Shortandy (2015/4/25) 
V-588 #257E: Would you vote for Dr Jan Pajak and 
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actively support his efforts to improve the current 

democracy through adding to it the mechanism of 
fulfilment of moral criteria in all governmental decisions, 

if God gave "another chance" to him and to the country, 

and if you again experience the idleness of election 
promises and the Sisyphean task of voters' attempts to 

make situation better through just the replacement of 
one group of politicians with another group of politicians 

(po polsku poniżej) (2015/4/10) 
V-604 #257: Czy w wyborach Prezydenta 2020 roku dr 

Jan Pająk otrzymałby twoją pomoc przy próbie 

udoskonalenia obecnej demokracji o mechanizm 
egzekwowania od rządu wymogu wypełniania kryteriów 

moralnych - gdyby Bóg dał Polsce ku temu "drugą 
szansę" i gdybyś po maju 2015 roku ponownie się 

przekonał, że bez udoskonalenia tej demokracji niemal 

każde wybory zwiększają spiętrzenie rozczarowań i 
frustracji? (2015/3/25) 

V-620 #256E: The analogy of collapse of a flourishing 
"Antiquity" into the darkness of the "Middle Ages", 

explaining how on 11th September 2001 from a thriving 
"technocracy" of the 19th and 20th century, the 

humanity rolled down into the current, dark "neo-

medieval epoch" (po polsku poniżej) (2015/3/10) 
V-644 #256: Analogia upadku wspaniałej 

"starożytności" w mroki "średniowiecza", wyjaśniająca 
jak dnia 11 września 2001 roku z kwitnącej 

"technokracji" 19 i 20 wieku ludzkość stoczyła się w 

obecny okres mrocznego "neo-średniowiecza" 
(2015/2/27) 
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V-668 #255E: Moral self-assessment ("goat" or 

"sheep") and the principle for prediction of outcomes (po 
polsku poniżej) (2015/2/11) 

V-684 #255: Potwierdzenia, że moralność czyniącego 

jest odwierciedlana korzyściami lub niszczycielstwem 
efektów jego działania (2015/2/7) 

V-697 #254: Informacyjny dorobek mojej próby 
wystawienia swojej kandydatury w polskich wyborach 

prezydenckich z 2015 roku (2015/2/1) 
V-716 #253: Wybierz moralność, zdrowy rozsądek, 

czyn i zmianę - zaochotnicz do wyborów dra inż. Jana 

Pająk na Prezydenta (2015/1/15) 
V-736 #252E: The use of the moral field for an 

"indicator of the moral correctness" with the 
characteristics so secular and so scientific, that even for 

"atheists" this indicator can be accepted for comparing 

human actions with standards of morality that are 
objectively existing and independent from humans 

(2015/1/10) 
V-775 #252: Użycie "pola moralnego" jako "wskaźnika 

moralnej poprawności" który pomaga unikać marnowania 
swego czasu, wysiłku, środków i życia (2014/12/30) 

V-814 #251E: Program your "smart" TV, or your PC, as 

I programmed my Korean TV from LG, type 42LA6230-
TB, so that you can eliminate pirated advertisements that 

keep suspending or hassling videos from the 
www.youtube.com and that you can also get rid of other 

inconveniences while repetitively viewing such videos (po 

polsku poniżej) (2014/12/7) 
V-840 #251: Zaprogramuj swój "smart" TV, lub swój 
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PC, tak jak ja zaprogramowałem swój koreański TV firmy 

LG typu 42LA6230-TB, a wyeliminujesz pirackie 
reklamówki zawieszające lub obrzydzające widea z 

www.youtube.com oraz pozbędziesz się niewygód przy 

oglądaniu tych wideo (2014/11/25) 
V-862 #250E: Domestic backup system for the 

generation of electricity from solar energy, which is to 
make for us the more convenient survival of cataclysms 

such as hurricanes, earthquakes, Ebola, etc. 
(2014/11/10) 

V-875 #250: Budowanie przez nas samych awaryjnego 

systemu do generowania elektryczności z energii słońca, 
jaki ma nam ułatwić wygodniejsze przetrwanie 

kataklizmu w rodzaju huraganu, trzęsienia ziemi, 
pandemii ebola, itp. (2014/10/27) 

V-888 #249E: Differences between the Biblical and 

today understanding and definition of "soul" - as a 
source of dispute whether the soul is mortal or immortal 

(po polsku poniżej) (2014/10/10) 
V-906 #249: Różnice pomiędzy bibilijnym i dzisiejszym 

wyjaśnieniem duszy - jako źródło sporów czy dusza jest 
śmiertelna, czy też nieśmiertelna (2014/10/01) 

V-921 #248E: The advice of totalizm on how to make 

correct decisions which always prove to be right and 
truly solve our problems (2014/09/5) 

V-937 #248: Rada totalizmu jak podejmować decyzje 
aby te zawsze okazywały się poprawne i faktycznie 

rozwiązywały nasze problemy (2014/8/22) 

V-953 #247E: How to protect our inventors and 
discoverers from persecution by the so-called "inventive 
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impotency" and "curse of inventors" (2014/8/8) 

V-971 #247: Jak chronić naszych wynalazców i 
odkrywców przed wyniszczaniem przez tzw. "wynalazczą 

impotencję" oraz "przekleństwo wynalazców" 

(2014/7/20) 
V-990 #246E: An example of personal delivering of 

election flyers, used as illustration for choosing this 
solution, which climbs the most steeply uphill in the 

"moral field" and thus generates the most of long-term 
benefits but the least of undesirable "side effects" 

(2014/7/10) 

V-1012 #246: Przykład osobistego roznoszenia ulotek 
wyborczych użyty jako ilustracja wyboru tego 

rozwiązania problemu, które wspina się najbardziej 
stromo pod górę "pola moralnego" i stąd generuje 

najwięcej długoterminowych korzyści zaś najmniej 

niepożądanych "następstw ubocznych" (2014/7/1) 
V-1035 #245E: Prevention of suicides, healing mental 

depression, increasing the feeling of happiness, 
accomplishing nirvana, etc., through boosting our level of 

moral energy (po polsku poniżej) (2014/6/5) 
V-1045 #245: Zapobieganie samobójstwom, leczenie 

depresji psychicznej, zwiększanie poczucia szczęścia, 

uzyskiwanie nirwany, itp., poprzez zwiększanie poziomu 
naszej energii moralnej (2014/6/1) 

V-1056 #244E: "Good intentions" plus "bear's favour" 
equals to the "life problems for a lot of people" (po 

polsku poniżej) (2014/5/8) 

V-1071 #244: "Dobre intencje" plus "niedźwiedzia 
przysługa" równają się "problemy życiowe dla mnóstwa 
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ludzi" (2014/5/1) 

V-1087 #243E: Please pray for the eventuation of my 
(i.e. Dr Jan Pajak) goals and intentions (2014/4/11) 

V-1093 #243: Prośba dra Jana Pająk do czytelników 

tego bloga - potrzebne mi są wasze modlitwy 
(2014/3/25) 

V-1100 #242E: The discovery that ageing of people is 
ruled by artificial time elapsing in jumps and around 365 

thousands of times slower than the natural time of the 
universe in which are ageing rocks and fossils (po polsku 

poniżej) (2014/3/1) 

V-1124 #242: Odkrycie, że starzeniem się ludzi rządzi 
sztuczny czas upływający w skokach i około 365 tysięcy 

razy wolniej od naturalnego czasu wszechświata w 
którym starzeją się skały i skamienieliny (2014/2/18) 

V-1149 #241E: "Why" the foretelling that it will be Korea 

that is to build Magnocrafts of my invention, and that is 
to become the next (and last) nation which is to reign 

over the world, is contained in the method of God's 
acting, and, amongst others, in the old Polish prophecy 

which states that "the yellow race is to reign over the 
world" (po polsku poniżej) (2014/2/4) 

V-1170 #241: "Dlaczego" zapowiedź, że to Korea 

zbuduje magnokrafty mojego wynalazku, oraz stanie się 
następnym (i ostatnim) narodem przewodzącym światu, 

jest zawarta w metodach działania Boga, czy m.in. w 
staropolskiej przepowiedni iż "żółta rasa zapanuje nad 

światem" (2014/1/27) 

V-1191 #240E: "Why" and "how" God uses "truths" as 
one amongst His tools for upbringing people into 
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"soldiers of God" (in English - po polsku poniżej) 

(2014/1/10) 
V-1231 #240: Dlaczego i w jaki sposób Bóg używa 

"prawdy" jako jednego z narzędzi do wychowywania ludzi 

na "żołnierzy Boga" (2014/1/1) 
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SPIS TREŚCI: [13] "tom W" pisany dużym drukiem 20pt 

(Uwaga: spis całości [13] zawiera "Tom SPIS" i "Tom T") 
 

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

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

 
W-1 #239E: The explanation of the new "totaliztic 

science", why already at the beginning of physical world 
God created pain and suffering while now He abundantly 

serves these to people (po polsku poniżej) (2013/12/11) 

W-33 #239: Wyjaśnienie nowej "totaliztycznej nauki" 
dlaczego już na początku świata Bóg stworzył ból i 

cierpienia zaś teraz sowicie serwuje je ludziom 
(2013/12/1) 

W-64 #238E: Why the new "totaliztic science" claims, 

that the self-aware and life-giving programs from the 
counter-matter, known to us as "human souls", are 

"immortal", although the Bible omits clarification of 
derived nature of their immortality (po polsku ponizej) 

(2013/11/12) 
W-90 #238: Dlaczego nowa "totaliztyczna nauka" 

twierdzi, że samoświadome i życie-dające programy z 

przeciw-materii znane nam jako "ludzkie dusze" są 
"nieśmiertelne", chociaż Biblia pomija wyklarowanie 

pochodnej natury ich nieśmiertelności (2013/11/1) 
W-114 #237E: Who are these "righteous" people, as 

well as "what" and "where" God has promised to 

communities which e.g. host at least 10 such "righteous" 
living in their midst (po polsku ponizej) (2013/10/9) 
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W-134 #237: Kim są ci "sprawiedliwi", oraz "co" i 

"gdzie" Bóg obiecał np. miejscowościom które pozwalają 
u siebie zamieszkać co najmniej 10 takim 

"sprawiedliwym" (2013/10/1) 

W-154 #236E: How God uses the reversible software 
time, controlled by the "omniplan", so that the life of 

each person is designed and differentiated individually 
and that the required characteristics of the "soldier of 

God" are developed in this person (po polsku ponizej) 
(2013/9/10) 

W-179 #236: Jak Bóg używa nawracalny czas 

softwarowy, sterowany za pomocą "omniplanu", aby 
życie każdej osoby projektować i różnicować 

indywidualnie i aby w niej wypracowywać wymagane 
cechy "żołnierza Boga" (2013/9/1) 

W-203 #235E: In the infinitively large counter-world 

evolved many gods similar to ours, and thus for the 
defence from them our God needs raise people onto 

"soldiers of God" (po polsku ponizej) (2013/8/9) 
W-230 #235: W nieskończenie rozległym przeciw-

świecie wyewoluowało się wiele bogów podobnych do 
naszego, a stąd dla obrony przed nimi nasz Bóg 

potrzebuje wychowywać ludzi na "żołnierzy Boga" 

(2013/8/1) 
W-254 #234E: Miracles and mysteries that I personally 

saw or experienced - their significance and meaning (po 
polsku ponizej) (2013/7/10) 

W-284 #234: Wymowa cudów i niezwykłych wydarzeń 

jakie ja osobiście doświadczyłem lub widziałem 
(2013/7/1) 
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W-311 #233E: How reincarnation and ghosts 

manifestations are explained by my research on methods 
of God‟s actions, that were initiated by the mystery of my 

duel with the commander of Teutonic Knights from the 

Olsztyn castle (po polsku ponizej) (2013/6/10) 
W-353 #233: Jak reinkarnację i manifestacje duchów 

tłumaczą moje badania metod działania Boga, 
zainicjowane zagadką mojego pojedynku z krzyżackim 

komendantem Olsztyna (2013/5/31) 
W-392 #232E: Every tax is immoral and should be 

abolished, but the taxes on the purchase of goods and 

services (named "VAT", "GST", etc.) are most immoral, 
because they ruin whole countries (po polsku ponizej) 

(2013/5/11) 
W-421 #232: Każdy podatek jest niemoralny i powinien 

być zlikwidowany, jednak podatki od zakupu dóbr i usług 

(zwane "VAT", "GST", itp.) są najniemoralniejsze, 
bowiem rujnują one całe kraje (2013/4/27) 

W-447 #231E: The ignored protest of mine regarding 
the provocative article in the newspaper "Dziennik 

Malborski" about the restoration of idol of the Madonna 
of Teutonic Knights and Nazis known from its hostility 

towards Polish people - meaning we supposed to live in 

the "freedom of speech era", but obviously "Poland still 
practices censorship" (po polsku ponizej) (2013/4/10) 

W-473 #231: Mój zignorowany protest na prowokacyjny 
artykul w "Dzienniku Malborskim" o przywracaniu idola 

wrogiej Polakom krzyzackiej i hitlerowskiej Madonny - 

czyli niby zyjemy w epoce "wolnosci slowa", widac jednak 
nadal "Polska cenzura stoi" (2013/4/1) 
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W-498 #230E: How the true work of time is explained 

by the "imitation of time" in form of the flow of execution 
control through control programs for machine tools with 

computerised control systems (po polsku ponizej) 

(2013/3/10) 
W-518 #230: Jak faktyczne dzialanie czasu wyjasnia 

"imitacja czasu" w postaci przeplywu kontroli 
wykonawczej przez programy sterujace do obrabiarek z 

komputerowym sterowaniem (2013/3/1) 
W-539 #229E: A model of ancient "telepathic 

telephone" from the church in Gdansk, Poland, versus 

the true purpose of "confessions" in churches (po polsku 
ponizej) (2013/2/10) 

W-562 #229: Model starozytnego "telefonu 
telepatycznego" z kosciola maryjnego w Gdansku, a 

faktyczne przeznaczenie koscielnych "konfesji"  

(2013/2/1) 
W-586 #228E: Formal proofs concerning God, soul, 

creation of people, another world, etc. - which provide us 
with solid foundations for the entire life (in English - po 

polsku ponizej) (2013/1/20) 
W-608 #228: Formalne dowody naukowe dotyczace 

Boga, duszy, stworzenia ludzi, innego swiata, itp. - które 

dostarczaja nam solidnych fundamentów dla calego zycia 
(2013/1/1) 

W-626 #227E: Moral problems induced by the 
completion of Magnocrafts - are these interstellar 

spaceships going to turn a salvation or a curse for the 

humanity (in English - po polsku ponizej) (2012/12/11) 
W-645 #227: Problemy moralne zaindukowane 
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zbudowaniem magnokraftów - czy ów statek 

miedzygwiezdny okaze sie ratunkiem ludzkosci, czy tez 
stanie sie jej przeklenstwem (2012/12/1) 

W-663 #226E: How the ability to generate "profits 

without responsibility" blocks research of the official 
science on the development of effective methods for 

detecting impending earthquakes (in English - po polsku 
ponizej) (2012/11/5) 

W-689 #226: Jak mozliwosc generowania "zysków bez 
odpowiedzialnosci" blokuje badania nad wypracowaniem 

przez oficjalna nauke efektywnych metod wykrywania 

nadchodzacych trzesien ziemi (2012/11/1) 
W-716 #225E: How I discovered that the Malaysian 

herb effectively healing female infertility is still unknown 
to the official science (2012/10/12) 

W-733 #225: Jak odkrylem ze ziolo efektywnie leczace 

kobieca bezplodnosc jest ciagle nieznane nauce 
(2012/10/2) 

W-750 #224E: A comparison of ways of praying in 
various religions may indicate the best way to pray when 

a death already glances into our eyes (in English - po 
polsku ponizej) (2012/9/10) 

W-761 #224: Analityczne porównywanie zasad 

efektywnego modlenia sie w róznych religiach wskazuje 
jak sie modlic kiedy "smierc zagladnie nam juz w oczy" 

(2012/9/10) 
W-773 #223E: The reason for corruption, inefficiency, 

errors and distortions of today's official "science" is a 

deliberately erroneous definition of the term "science" 
that this ancient atheistic institution disseminates among 
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the people (in English - po polsku ponizej) (2012/9/2) 

W-794 #223: Powód korupcji, nieudolnosci, bledów i 
wypaczen dzisiejszej oficjalnej "nauki" - czyli celowo 

bledne zdefiniowanie pojecia "nauka" jakie ta prastara 

ateistyczna instytucja upowszechnia wsród ludzi 
(2012/8/25) 

W-811 #222E: Hypnotic "rodents charmers" called "rat-
catchers" from the Polish village Cielcza of 1930s (po 

polsku ponizej) (2012/8/21) 
W-819 #222: Hipnotyczny "zaklinacz szczurów" zwany 

"szczurolapem" ze wsi Cielcza lat 1930-ch (2012/8/9) 

W-827 #221E: How to prove, that the old monopolistic 
science imprisoned the humanity in fictional world of 

errors and deviations, and thus it leads the entire our 
civilisation towards self-destruction (in English - po 

polsku ponizej) (2012/8/2) 

W-844 #221: Jak dowiesc, ze stara monopolistyczna 
nauka wiezi ludzkosc w fikcyjnym swiecie bledów i 

wypaczen, oraz prowadzi cala cywilizacje wprost do 
zaglady (2012/7/23) 

W-861 #220E: If inhabitants of some area deserve this 
with their moral behaviour and group practicing the 

philosophy of totalizm, then the nature work for their 

benefit even when it supposed to harm them - with 
immoral communities happens exactly opposite (in 

English - po polsku ponizej) (2012/7/16) 
W-873 #220: Jesli mieszkancy jakiegos obszaru zasluza 

sobie na to moralnym postepowaniem i grupowym 

praktykowaniem filozofii totalizmu, wówczas natura 
dziala na ich korzysc nawet kiedy powinna im szkodzic (z 
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niemoralnymi zas spolecznosciami dzieje sie dokladnie 

odwrotnie) (2012/7/3) 
W-885 #219E: The "world created and governed by 

God" - like the one in which we live, must significantly 

differ from the "world without God" (in English - po 
polsku ponizej) (2012/6/16) 

W-907 #219: "Swiat rzadzony przez Boga" - taki jak ten 
w którym my zyjemy, musi zasadniczo sie róznic od 

"swiata bez Boga" (2012/6/2) 
W-927 #218E: We have evidence, that God terminates 

lives of these people who ignore their conscience, and 

that the Darwin's principle of the "survival of fittest" is 
just a "smoke screen" that hides the actually working 

God's principle of the "survival of most moral" 
(2012/5/17) 

W-945 #218: Mamy juz dowody, ze Bóg usmierca tych 

co ignoruja swe sumienie, oraz ze darwinowska zasada 
"przezywania najsilniejszego" jest tylko "zaslona dymna" 

która ukrywa faktycznie dzialajaca boska zasade 
"przezywania najmoralniejszego" (2012/5/2) 

W-963 #217E: Our repetitive conversations and 
meetings with God (via His "bodily representations"), 

about the occurrence of which we have no idea (in 

English - po polsku ponizej) (2012/4/17) 
W-975 #217: Nasze powtarzalne pogawedki i spotkania 

z Bogiem (za posrednictwem Jego cielesnych 
reprezentacji) o których istnieniu NIE mamy pojecia 

(2012/4/2) 

W-987 #216E: The lack of atheistic (secular) 
explanation of tornadoes, and the lack of competency of 
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the official science for explaining tornadoes (in English - 

po polsku ponizej) (2012/3/20) 
W-1005 #216: Sprzecznosc dzialania "tornad wodnych" 

("waterspouts") z dzisiejsza wiedza fizyczna - czyli 

potwierdzenie ateistycznej niewyjasnialnosci tornad i 
braku kompetencji dotychczasowej oficjalnej nauki 

(2012/3/10) 
W-1018 #215E: How the change of consequences of 

wasps stings, from previous amusing and healing into 
today's killing, reveals one amongst general mechanisms 

of work of morality (in English - po polsku ponizej) 

(2012/3/2) 
W-1030 #215: Jak zmiana nastepstw uzadlen os, z 

dawnego bawienia i uzdrawiania na dzisiejsze 
usmiercanie, ujawnia jeden z generalnych mechanizmów 

dzialania moralnosci (2012/2/12) 

W-1042 #214E: Requirements and conditions of effective 
defence from earthquakes, tsunamis, tornadoes, 

hurricanes, floods, droughts, fires, frosts, and also from 
illnesses, epidemics, plagues, etc. (in English - po polsku 

ponizej) (2012/2/2) 
W-1056 #214: Wymogi i warunki efektywnej obrony 

przed kataklizmami, takimi jak trzesienia ziemi, tornada, 

huragany, susze, pozary, mrozy, powodzie, tsunami, a 
takze choroby, epidemie, plagi, zarazy, itp. (2012/1/21) 

W-1070 #213E: Let's use the "right kind of morality" for 
the defence against earthquakes, tsunamis, tornadoes, 

hurricanes, floods, fires, and other cataclysms (in English 

- po polsku ponizej) (2012/1/6) 
W-1081 #213: Uzycie "wlasciwej moralnosci" dla obrony 
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przed trzesieniami ziemi, tsunami, powodziami, 

tornadami i innymi kataklizmami (2012/1/2) 
W-1090 #212E: Why measurements of the over 100% 

efficiency of "crystal radios" provide the "proof" that 

undermines truthfulness of present science (in English - 
po polsku ponizej) (2011/12/23) 

W-1102 #212: Dlaczego pomiary ponad 100% 
sprawnosci "radia krysztalkowego" dostarczaja "dowodu" 

podwazajacego prawdomówność dzisiejszej nauki 
(2011/12/20) 

W-1114 #211E: For the most effective "pursue of 

knowledge", God created people maximally imperfect (in 
English - po polsku ponizej) (2011/12/3) 

W-1124 #211: Aby najefektywniej "przysparzac wiedze" 
Bóg stworzyl ludzi maksymalnie niedoskonalymi 

(2011/11/30) 

W-1134 #210E: How the "Theory of Superior Beings" of 
the Polish genius, Adam Wisniewski, confirms that the 

goal of creation of people was the "pursue of knowledge" 
(in English - po polsku ponizej) (2011/11/15) 

W-1145 #210: Jak "Teoria Nadistot" genialnego Polaka, 
Adama Wisniewskiego, potwierdza dowodowo ze celem 

stworzenia ludzi bylo "przysparzanie wiedzy" 

(2011/11/12) 
W-1156  #209E: Why "good deeds" of Biblical Jesus 

now are illegal and punishable by law (in English - po 
polsku ponizej) (2011/11/1) 

W-1168  #209: Dlaczego "dobre uczynki" bibilijnego 

Jezusa dzisiaj bylyby juz nielegalne i karalne przez prawo 
(2011/11/1) 



 
  50 

W-1180  #208E: The resurrected "bird Jesus" which, 

like Biblical Jesus, walks on surfaces of churning seas 
near New Zealand (in English - po polsku ponizej) 

(2011/10/18) 

W-1189 #208: Zmartwychwstaly "ptak Jezusa" który, jak 
bibilijny Jezus, chodzi po powierzchniach wzburzonych 

mórz w okolicach Nowej Zelandii (2011/10/18) 
W-1199 #207E: "In the world ruled by God" illnesses are 

healed by God, while "in the world deprived of God" 
illnesses would be healed by medicines (in English - po 

polsku ponizej)  (2011/10/6) 

W-1208 #207: "W swiecie rzadzonym przez Boga" 
choroby sa leczone przez Boga, zas "w swiecie 

pozbawionym Boga" - choroby leczylyby tylko lekarstwa 
(2011/10/6) 

W-1217 #206E: How immoral decision-makers poison us 

with radioactivity which they irresponsibly and sloppily 
pass to our foods (in English - po polsku ponizej) 

(2011/9/24) 
W-1232 #206: Jak niemoralni decydenci zwolna zabijaja 

nas radioaktywnoscia niechlujnie i nieodpowiedzialnie 
podrzucana do naszej zywnosci (2011/9/24) 

W-1248 #205E: How the lonely baobab from the 

Malaysian island of Penang documents the destructive 
ignorance of science resulting from the "monopole on 

knowledge" (in English - po polsku ponizej) (2011/9/2) 
W-1258 #205: Jak samotny baobab z malezyjskiej wyspy 

Penang dokumentuje niszczycielska ignorancje nauki 

wynikajaca z jej "monopolu na wiedze" (2011/9/2) 
W-1268 #204E: Only the deprived of logic and withdrawn 
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from real life inhabitants of "ivory towers" would claim, 

that findings of "bones of dinosaurs" in the world created 
purposely and ruled intelligently by God, mean that 

dinosaurs surely lived on the Earth (2011/8/11) 

W-1284 #204: Tylko pozbawieni logiki i oderwani od 
rzeczywistego zycia mieszkancy "wiez z kosci sloniowej" 

moga twierdzic, ze w swiecie celowo stworzonym i 
inteligentnie zarzadzanym przez Boga znajdowanie "kosci 

dinozaurow" oznacza iz dinozaury kiedykolwiek zyly na 
Ziemi (2011/8/11) 

W-1301 #203E: Problems with the "marriage monopole" 

from the Christian tradition of having just one wife - as a 
reversal of advantages of the legal polygamy 

recommended in the Bible (in English - po polsku 
ponizej) (2011/7/15) 

W-1314 #203: Problemy z "monopolem malzenskim" w 

chrzescijanskiej tradycji tylko jednej zony - jako 
odwrotnosc zalet aprobowanego w Biblii legalnego 

"wielozenstwa" (poligamii) (2011/7/15) 
W-1328 #202E: How the official science ignorantly 

eliminates God from the definition of "morality", thus 
causing deaths of people, demolition of cities, destruction 

of nature, etc. (in English - po polsku ponizej (2011/7/2) 

W-1345 #202: Jak oficjalna nauka ingnorancko eliminuje 
Boga z definicji "moralnosci" powodujac usmiercanie 

ludzi, burzenia miast, wyniszczanie natury, itp. 
(2011/7/2) 

W-1362 #201E: "Self-healing" of pains, illnesses, 

infertility, overweight, addictions, etc., through the 
"reversal of beliefs" according to recommendations of the 
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"totaliztic science" (in English - po polsku ponizej) 

(2011/6/2) 
W-1375 #201: "Samouzdrawianie" bóli, chorób, 

bezplodnosci, nadwagi, nalogów, itp., poprzez 

"odwracanie swoich wierzen" zgodne z nakazami 
"totaliztycznej nauki" (2011/6/2) 

W-1389 #200E: "How" and "why" the official recognition 
of the new "totaliztic science" already now would allow to 

effectively defend people from tornadoes, earthquakes, 
and other cataclysms or ill-fortunes - (in English - po 

polsku ponizej) (2011/5/21) 

W-1401 #200: "Jak" i "dlaczego" oficjalne uznanie nowej 
"nauki totaliztycznej" pozwoliloby juz teraz efektywnie 

bronic ludzi przed tornadami, trzesieniami ziemi oraz 
innymi kataklizmami i nieszczesciami (2011/5/21) 
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SPIS TREŚCI: [13] "tom X" pisany dużym drukiem 20pt 

(Uwaga: spis całości [13] zawiera "Tom SPIS" i "Tom T") 
 

 

Tom X (wpisy numer #199 do #160): 
X-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

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

X-1  #199E: Was Wroclaw, similarly like Christchurch, 
warned that a cataclysm is approaching? (in English - po 

polsku ponizej) (2011/5/4) 

X-13 #199: Czy Wroclaw, podobnie jak Christchurch, 
zostal ostrzezony ze zbliza sie kataklizm? (2011/5/4) 

X-27 #198E: Why the humanity is to be punished by 
errors and by detrimental effects of the "atheistic 

orthodox science" to-date, until the time of recognising, 

official establishing, and public financing of the newly-
born "totaliztic science" (in English - po polsku ponizej) 

(2011/4/21) 
X-39 #198: Dlaczego ludzkosc bedzie karana bledami i 

szkodliwoscia dotychczasowej "ateistycznej nauki 
ortodoksyjnej" az do czasu uznania, oficjalnego 

ustanowienia i publicznego sfinansowania noworodzacej 

sie "nauki totaliztycznej" (2011/4/21) 
X-51 #197E: Nuclear self-bombing of Japanese with 

"cardinal design errors" of the Fukushima atomic reactors 
(in English - po polsku ponizej) (2011/4/3) 

X-60 #197: Nuklearne samo-zbombardowanie sie 

Japonczyków "kardynalnymi bledami konstrukcyjnymi" 
reaktorów atomowych z Fukushima (2011/4/3) 
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X-69 #196E: Bees (and the humanity) killed by cell-

phones can be saved by devices for telepathic 
communication (in English - po polsku ponizej) 

(2011/3/20) 

X-79 #196: Pszczoly (i ludzkosc) usmiercane 
telefonami komórkowymi mozna uratowac urzadzeniami 

do komunikacji telepatycznej (2011/3/20) 
X-91 #195E: For true knowledge - research God and 

extrapolate your findings to the world around, for the 
impression of knowledge - research world around you 

and extrapolate it to God (in English - po polsku ponizej) 

(2011/2/25) 
X-102 #195: Po prawdziwa wiedze - badaj naukowo 

Boga i potem ekstrapoluj swoje ustalenia na otaczajacy 
cie swiat, po wrazenie posiadania wiedzy - badaj swiat 

wokolo siebie i potem ekstrapoluj swe ustalenia na Boga 

(2011/2/25) 
X-113 #194E: Souls enter bodies at the moment of 

breaking umbilical cords (in English - po polsku ponizej) 
(2011/2/1) 

X-125 #194: Dusza wchodzi w cialo w momencie 
przerwania pepowiny (2011/2/1) 

X-137 #193E: Inexpensive, fast, and effective method 

for prevention of cataclysms by "funding a stipend for a 
totalizt" explained on the example of Christchurch (in 

English - po polsku ponizej) (2011/1/18) 
X-148 #193: Tania, szybka i efektywna metoda 

zapobiegania kataklizmom poprzez "ufundowanie 

stypednium dla totalizty" wyjasniona na przykladzie 
miasta Christchurch (2011/1/18) 
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X-160 #192E: Mischievous inanimate nature, illnesses 

and problems control most effectively through 
corrections in own believes (in English - po polsku 

ponizej) (2011/1/5) 

X-166 #192: Zlosliwosci rzeczy martwych, choroby i 
problemy pokonuj najefektywniej poprzez korygowanie 

swoich wierzen (2011/1/5) 
X-173 #191E: Filmed proof that the completion of 

"time vehicles", shifting back in time, and time travel, are 
possible (in English - po polsku ponizej)  (2010/12/19) 

X-180 #191: Sfilmowany dowod, ze jednak jest 

mozliwe zbudowanie "wehikulow czasu", cofanie sie w 
czasie, oraz podrozowanie przez czas (2010/12/19) 

X-188 #190E: Formal proof that DNA stores in memory 
software "programs of life and fate" (in English - po 

polsku ponizej) (2010/12/3) 

X-205 #190: Formalny dowód ze DNA zawiera w 
pamieci softwarowe "programy zycia i losu" (2010/12/3) 

X-223 #189E: The "ghost-rocket" captured on video - is 
it a modern substitute for prophetic "comets" from 

medieval plagues? (in English - po polsku ponizej) 
(2010/11/17) 

X-236 #189: "Rakieta-duch" uchwycona na wideo - czy 

jest ona nowoczesnym substytutem przepowiedniowych 
"komet" ze sredniowiecznych plag? (2010/11/17) 

X-249 #188E: Chaos and primeval beginnings - the 
evolutionary power of movements of the intelligent 

substance (in English - po polsku ponizej) (2010/11/2) 

X-262 #188: Chaos a prapoczatek - czyli ewolucyjna 
moc chaotycznego ruchu inteligentnej substancji 
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(2010/11/2) 

X-276 #187E: Mysteries and puzzles of the earthquake 
in Christchurch, New Zealand  (in English - po polsku 

ponizej) (2010/10/1) 

X-297 #187: Zagadki i tajemnice trzesienia ziemi w 
Christchurch, Nowa Zelandia (2010/10/1) 

X-320 #186E: Learn laws which rule human lives and 
your life ceases to be chaotic (in English - po polsku 

ponizej)  (2010/9/6) 
X-339 #186: "Koncept Dipolarmej Grawitacji" oraz 

"totalizm" ujawniaja prawa jakie rzadza naszym pozornie 

chaotycznym zyciem (2010/9/6) 
X-359 #185E: 2012 is NOT the end of world: these 

recent raises in earthquakes, floods, and other natural 
disasters do NOT mean that in 2012 the "end of world" is 

coming (in English - po polsku ponizej) (2010/8/23) 

X-379 #185: 2012 rok to NIE koniec swiata: lawinowe 
ostatnio nasilanie sie trzesien ziemi, powodzi i innych 

naturalnych katastrof wcale NIE oznacza iz w 2012 
nastapi "koniec swiata" (2010/8/23) 

X-381 #184E: Treasures and valuables of the township 
Milicz and the vicinity of it (in English - po polsku ponizej) 

(2010/8/4) 

X-387 #184: #184: Skarby i ukryte kosztownosci 
miasteczka Milicza oraz jego okolic (2010/8/4) 

X-392 #183E: Wiping out the immoral city of Wineta 
(also called Vineta or Veneta) from the surface of Baltic 

(in English - polska wersja ponizej) (2010/7/5) 

X-402 #183: Zatopienie niemoralnego miasta Baltyku o 
legendarnych bogactwach, po polsku zwanego "Wineta" 
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(po niemiecku - "Vineta", po angielsku - "Veneta") 

(2010/7/5) 
X-412 #182E: The nirvana of crowd experienced by 

students of the Technical University of Wroclaw in Poland 

during the occupational strike of 1968 (in English - 
polska wersja ponizej) (2010/6/2) 

X-421 #182: Nirwana tlumu doswiadczona przez 
studentów Politechniki Wroclawskiej podczas strajku 

okupacyjnego z 1968 roku (2010/6/2) 
X-430- #181E: As it is demonstrated by the medieval 

Madonna from Malbork, "not everything is holy that hides 

behind holy names" (in English - polska wersja ponizej) 
(2010/5/2) 

X-437 #181: Jak to demonstruje nam krzyzacka 
Madonna z Malborka, "nie wszystko swiete co sie kryje 

poza swietymi nazwami" (2010/5/2) 

X-444 #180E: Prevention of earthquakes, tsunamis and 
other cataclysms - impotency of sciences versus 

capabilities of totaliztic methods (in English - the Polish 
version below) (2010/4/6) 

X-451 #180: Zapobieganie trzesieniom ziemi, tsunami i 
innym katastrofom - bezradnosc nauki a wyniki metod 

totalizmu (2010/4/6) 

X-458 #179E: The "standard procedure" used by God 
for creation of subsequent races of people - in English 

(polski ponizej) (2010/3/5) 
X-481 #179: Standardowa procedura" uzywana przez 

Boga dla tworzenia kolejnych ras ludzi (2010/3/5) 

X-504 #178E: The earthquake from Haiti confirmed 
that God strikes with catastrophes at lairs of philosophy 
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of parasitism - in English (polski ponizej) (2010/2/2) 

X-523 #178: Trzesienie ziemi z Haiti potwierdzilo ze 
Bóg uderza katastrofami w siedliska filozofii 

pasozytnictwa (2010/2/2) 

X-543 #177E: The arrival of "neo-medieval epoch" to 
the Earth - in English (polski ponizej) (2010/1/5) 

X-571 #177: Tak oto "neo-sredniowiecze" zapanowalo 
na Ziemi (2010/1/5) 

X-598 #176E: Supernatural capabilities of Polish snakes 
- in English (polski ponizej) (2009/12/2) 

X-612 #176: Nadprzyrodzone zdolnosci polskich wezy 

(2009/12/2) 
X-626 #175E: References to DNA in the Bible confirm 

principles of gaining immortality through repetitive 
shifting back in time - English version (polska wersja w 

nastepnym wpisie) (2009/11/2) 

X-642 #175: Opisy DNA w Biblii potwierdzaja zasade 
osiagania niesmiertelnosci poprzez powtarzalne cofanie 

czasu (2009/11/2) 
X-657 #174E: The "curse of inventors" which forces the 

progress along the "line of the highest resistance" - 
English version (polska wersja w nastepnym wpisie) 

(2009/10/11) 

X-671 #174: "Przeklenstwo wynalazcow" ktore topi 
postep w "linii najwiekszego oporu" (2009/10/11) 

X-685 #173E: Stawczyk, "chi" energy, and "Feng Shui" 
- keys to prosperity of Milicz and its county (polska 

wersja w nastepnym wpisie) (2009/10/1) 

X-703 #173: Stawczyk, energia "chi" i "Feng Shui" - 
klucze do zamoznosci Milicza i jego gminy (2009/10/1) 
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X-720 #172E: All religions of the world reveal exactly 

the same truths thus must have the same author, i.e. 
God - English version (polska wersja w nastepnym 

wpisie) (2009/8/21) 

X-737 #172: Wszystkie religie swiata ujawniaja 
dokladnie te same prawdy stad musza miec tego samego 

autora – Boga (2009/8/22) 
X-755 #171E: God's "fabrications" introduced into the 

"nature" invalidate scientific "truths" - English version 
(polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/8/5) 

X-767 #171: Boskie "fabrykacje" powprowadzane do 

"natury" uniewazniaja bazujace na nich naukowe 
"prawdy" (2009/8/5) 

X-779 #170E: Both, theory and evidence confirm that 
"the future is already pre-programmed" - English version 

(polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/7/9) 

X-792 #170: Teoria i material dowodowy potwierdzaja 
ze "nasza przyszlosc jest z gory zaprogramowana" 

(2009/7/9) 
X-805 #169E: The mysterious insight into the future - 

means how my native village Wszewilki will really look in 
the future - English version (polska wersja w nastepnym 

wpisie) (2009/6/4) 

X-821 #169: Tajemniczy wglad do przyszlosci - czyli jak 
moja rodzinna wies Wszewilki faktycznie bedzie kiedys 

wygladala (2009/6/4) 
X-837 #168E: The experiment of supernatural increase 

of weight of body proves the existence of souls - English 

version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/5/2) 
X-848 #168: Prosty eksperyment na nadprzyrodzone 
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zwiekszanie wagi ciala dowodzi istnienia niesmiertelnej 

duszy (2009/5/2) 
X-860 #167E: The existence of immortal souls is 

confirmed by physical and medical evidence, by 

photographs, and even by an experiment - English 
version (polska wersja w nastepnym wpisie) (2009/4/23) 

X-871 #167: Istnienie niesmiertelnej duszy 
potwierdzaja fizykalne i medyczne dowody, zdjecia, a 

nawet prosty eksperyment (2009/4/23) 
X-882 #166E: Here is how the old Polish prophecy is 

going to fulfil, that "they will kiss the ground with 

footsteps of another person" - English version (polska 
wersja w nastepnym wpisie) (2009/4/2) 

X-894 #166: Oto jak wypelni sie staropolska 
przepowiednia ze "czlowiek ucaluje ziemie kiedy zobaczy 

na niej slady innego czlowieka" (2009/4/2) 

X-906 #165E: Did they really die in the "Battle for 
Milicz (Militsch)" for the world which we see now?  - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym 
wpisie) (2009/3/11) 

X-918 #165: Czy mlodziez ktora nawzajem sie 
wystrzelala w "Bitwie o Milicz (Militsch)" umierala dla 

swiata jaki dzisiaj widzimy? (2009/3/11) 

X-929 #164E: How the creation of man helps "relatively 
inperfect" God to increase His knowledge - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 
(2009/2/5) 

X-947 #164: Jak stworzenie ludzi pomaga "wzglednie 

niedoskonalemu" Bogu w powiekszaniu Jego wiedzy 
(2009/2/5) 
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X-965 #163E: Remedies of our future, means how the 

"chase of profit at cost of good of people", that appeared 
in pharmaceutical industry, forces "time vehicles" to 

become "remedies for all illnesses" - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2009/1/3) 
X-982 #163: Medykamenty przyszlosci, czyli jak "pogon 

za zyskiem kosztem ludzkiego dobra" zaistniala w 
farmacji naklania aby "wehikuly czasu" staly sie 

"lekarstwem na wszystko" (2009/1/3) 
X-999 #162E: Is it possible that by fabricating the "big 

bang" and "natural evolution" God just played a joke on 

the pompously negating Him scientists? - English version 
(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/12/5) 

X-1013 #162: Czy pozorujac "wielki bang" oraz 
"naturalna ewolucje" Bog zakpil sobie z pompatycznie Go 

negujacych naukowcow? (2008/12/5) 

X-1027 #161E: Do you know that immortality and life 
which lasts forever can be accomplished in a moral 

manner already at our present level of knowledge and 
technology - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2008/11/19) 
X-1039 #161: Czy wiesz ze niesmiertelnosc i wieczne 

zycie sa do osiagniecia w moralny sposob juz na 

obecnym poziomie nauki i techniki (2008/11/19) 
X-1051 #160E: Here is the proof that we can build time 

vehicles which defeat the death and allow us to live 
forever, but I need assistance in completing this 

invention - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2008/10/29) 
X-1068 #160: Oto dowod ze mozemy zbudowac 
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wehikuly czasu ktore pokonaja smierc i pozwola nam zyc 

bez konca - ja jednak potrzebuje pomocy aby 
urzeczywistnic ten wynalazek (2008/10/27) 
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SPIS TREŚCI: [13] "tom Y" pisany dużym drukiem 20pt 

(Uwaga: spis całości [13] zawiera "Tom SPIS" i "Tom T") 
 

 

Tom Y (wpisy numer #159 do #100): 
Y-str #Nr: tytuł wpisu (data opublikowania) 

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

Y-1  #159E: Almost everyone saw the physical proof 
that time passes in jumps, only that the majority ignored 

it - English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2008/10/23) 
Y-9  #159: Niemal wszyscy widzieli fizykalny dowod 

ze czas uplywa skokami - tyle ze wiekszosc go 
zignorowala (2008/10/23) 

Y-17 #158E: What evidence indicates that the 

certainty of God's existence must be earned - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2008/9/28) 
Y-28 #158: Ktore fakty nam dowodza ze na pewnosc 

istnienia Boga trzeba sobie ciezko zapracowac 
(2008/9/28) 

Y-39 #157E: Why God keeps us in uncertainty of His 

existence - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2008/9/8) 

Y-50 #157: Dlaczego Bog utrzymuje nas w 
niepewnosci co do Jego istnienia (2008/9/8) 

Y-61 #156E: Present "scientific laws" that supposedly 

rule energy, are like warnings of medieval Inquisition 
about the trip to the edge of world - English version 
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(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/7/12) 

Y-73 #156: Dzisiejsze "naukowe prawa" jakoby 
rzadzace energia, sa jak ostrzezenia sredniowiecznej 

inkwizycji na temat podrozy do krancow swiata 

(2008/7/12) 
Y-85 #155E: Senator McCain promised to award 300 

millions dollars for the invention of energy accumulator 
that displays attributes of the Oscillatory Chamber - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym 
wpisie) (2008/6/29) 

Y-95 #155: Senator McCain obiecal 300 milionow 

dolarow nagrody za wynalezionie akumulatora energii o 
cechach "komory oscylacyjnej" (2008/6/29) 

Y-105 #154E: Sources of this extraordinary variation of 
shapes and appearances registered on authentic 

photographs of UFOs - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2008/6/1) 
Y-116 #154: Zrodla owej ogromnej roznorodnosci 

ksztaltow i wygladow utrwalanych na autentycznych 
zdjeciach UFO (2008/6/1) 

Y-126 #153E: Evidence for the earthquake from China 
on 12 May 2008 induced technically by UFOs - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2008/5/26) 
Y-139 #153: Material dowodowy ze trzesienie ziemi w 

Chinach w poniedzialek 12 maja 2008 bylo zaindukowane 
technicznie przez UFO (2008/5/26) 

Y-152 #152E: Evidence which confirms that the cyclone 

"Nargis" that devastated Burma was induced technically 
by UFOs - English version (polska wersja ponizej w 
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nastepnym wpisie) (2008/5/19) 

Y-162 #152: Material dowodowy ze cyklon "Nargis" 
ktory zdewastowal Burme byl zaindukowany technicznie 

przez UFO (2008/5/19) 

Y-172 #151E: Why official science is incompetent in 
UFO research - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2008/5/15) 
Y-181 #151: Dlaczego nauce ziemskiej brak jest 

kompetencji do badan UFO (czyli do badan inteligencji 
ktore NIE kooperuja z badajacymi je naukowcami) 

(2008/5/15) 

Y-190 #150E: "Energy-based model of economy" and 
eye-opening truths that it reveals: - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/5/5) 
Y-201 #150: "Energetyczny model ekonomii" oraz 

otwierajace oczy prawdy ktore on ujawnia (2008/5/5) 

Y-212 #149E: Atheists make progress but neglect 
morality, believers do opposite: - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/4/26) 
Y-222 #149: "Wierzacy w Boga" zwiekszaja moralnosc 

ale eliminuja postep, z kolei "ateisci" wnosza postep ale 
niszcza moralnosc (2008/4/26) 

Y-231 #148E: Special attributes of everything that was, 

or is, recognised to be "holy": - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/4/16) 

Y-240 #148: Niezwykle cechy wszystkiego co bylo, lub 
jest, uznawane za "swiete" (2008/4/16) 

Y-250 #147E: Why even a smallest shred of evidence 

does NOT suggest the non-existence of God: - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 
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(2008/4/9) 

Y-262 #147: Wymowa faktu ze naukowcy nie sa w 
stanie wskazac chocby najmizerniejszego przykladu 

materialu dowodowego ktory by sugerowal nieistnienie 

Boga (2008/4/8) 
Y-273 #146E: The mechanical "perpetual motion" 

device which rotates infinitively on principles of the so-
called "Coriolis effect" - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2008/3/4) 
Y-290 #146: Mechaniczne perpetum mobile wiecznie 

obracajace sie na zasadzie tzw. "efektu Coriolisa" 

(2008/3/4) 
Y-310 #145E: Shocking history of revolutionary boiler 

which bits all records - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2008/2/23) 

Y-323 #145: Szokujaca historia rewolucyjnej grzalki 

która bije wszelkie rekordy (2008/2/21) 
Y-335 #144E: The stone which through supernatural 

walks proves the present physics to be wrong - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2008/2/21) 
Y-347 #144: Kamien który swoja nadprzyrodzona 

wedrówka dowodzi blednosci dzisiejszej fizyki 

(2008/2/21) 
Y-359 #143E: Let sleeping "serpent" sleep - i.e. instead 

of rebuilding the old prophetic statue of Madonna, rather 
the fate of lands that it supervised should be symbolised 

with the design of a new statue - English version (polska 

wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2008/1/) 
Y-371 #143: Nie wolno budzic "serpenta" - zamiast 
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wiec odrestaurowac dawny proroczy posag Madonny, 

raczej nalezy usymbolizowac losy kiedys nadzorowanych 
przez nia ziem scena nowego posagu (2008/1/) 

Y-383 #142E: Which evidence on God, soul, another 

world, etc., conceal biologists - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/12/9) 

Y-398 #142: Jakie dowody na istnienie Boga, innego 
swiata, duszy, itp., biolodzy zatajaja przed 

spoleczenstwem (2007/12/9) 
Y-413 #141E: Why physicists conceal the evidence on 

God, eternal soul, etc. - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2007/12/1) 
Y-428 #141: Dlaczego fizycy zatajaja dowody na 

istnienie Boga, innego swiata, niesmiertelnej duszy, itp. 
(2007/12/1) 

Y-443 #140E: UFOnauts are swarming like ants, 

everyone can count them - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/11/24) 

Y-455 #140: Serpentów-UFOnautow na Ziemi jest jak 
mrowek, co kazdy moze sobie policzyc (2007/11/24) 

Y-467 #139E: Proof that the Bible is authorized by God 
- English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2007/11/12) 

Y-476- #139: Formalny dowód naukowy ze "Biblia jest 
autoryzowana przez samego Boga" przeprowadzony 

metodami logiki matematycznej (2007/11/9) 
Y-485 #138E: Evidence on our sharing the Earth with 

UFOnauts" - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/10/31) 
Y-495 #138: Potwierdzenie dowodami ze ludzkosc 
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wspolzamieszkuje Ziemie z moralnie zboczonymi 

"serpentami" (tj. "UFOnautami") (2007/10/27) 
Y-508 #137E: A formal proof that people have eternal 

souls - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/10/14) 
Y-519 #137: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy 

ze "ludzie posiadaja niesmiertelna dusze", sformulowany 
zgodnie z zasadami logiki matematycznej (2007/10/12) 

Y-533 #136E: A formal proof that God created people - 
English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2007/10/9) 

Y-551 #136: Formalny dowód naukowy potwierdzajacy 
ze to "Bóg stworzyl ludzi", sformulowany zgodnie z 

zasadami logiki matematycznej (2007/10/6) 
Y-570 #135E: A formal proof for the existence of God - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2007/9/30) 
Y-580 #135: Formalny dowód naukowy totalizmu ze 

"Bog istnieje", sformulowany zgodnie z zasadami logiki 
matematycznej (2007/9/30) 

Y-594 #134E: The formal proof for the existence of 
"afterworld" - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/9/24) 

Y-606 #134: Formalny dowód naukowy totalizmu na 
istnienie "przeciw-swiata", sformulowany zgodnie z 

zasadami logiki matematycznej (2007/9/21) 
Y-619 #133: Bogate skarby czy ogromnie wazna 

tajemnica - co naprawde jest ukryte w podziemiach 

Milicza (2007/9/15) 
Y-626 #132: "A czynic beda wielkie cuda i znaki" - cud: 
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UFOnauci spowodowali znikniecie rzezby "diablicy-

UFOnautki" (2007/9/8) 
Y-633 #131: Bitwa o Milicz, a dzialanie praw moralnych 

(2007/8/31) 

Y-644 #130: Niskie materialistyczne korzysci które 
UFOnauci odnosza poprzez skryte utrzymywanie 

ludzkosci w ciemnocie i zniewoleniu (2007/8/21) 
Y-652 #129: "Lewitujacy kran" ktory sika woda 

(2007/8/14) 
Y-659 #128: "Licho Pajaka" ktore pozwala otwarcie 

mowic o wstydliwie przemilczanych sprawach (2007/8/6) 

Y-670 #127: Dla tych o "dostatnim wygladzie": oto 
zupelnie bezbolesna metoda na odzyskanie "szczuplego 

ksztaltu" (2007/7/15) 
Y-677 #126: Oto sprawdzalne przez kazdego dowody 

zdjeciowe na oszukanstwo UFOnautow podwazajace 

wiarygodnosc autentycznych fotografii UFO (2007/7/9) 
Y-685 #125E: Act, but be cautious of vindictive 

UFOnauts - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/6/25) 

Y-692 #125: Rozprzestrzenienie Zlotu we Wszewlkach 
na kazdy dzien kazdego roku (2007/6/18) 

Y-703 #124E: Even sabotages convey an important 

message - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/6/2) 

Y-713 #124: Sabotaze tez zawieraja wiadomosc - 
trzeba tylko zwrócic na nia uwage (2007/6/2) 

Y-723 #123E: Nonsense and lies: UFOnauts are too 

stupid to create humans - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2007/5/22) 
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Y-734 #123: Niewydarzone potwory - czyli przyklady 

chorych owoców bawienia sie UFOnautow w Boga 
(2007/5/20) 

Y-744 #122E: Finally my autobiographical web page is 

updated - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/5/14) 

Y-754 #122: Strona autobiograficzna w koncu 
zaktualizowana - po niemal kwartale chodzenia wokól 

niej jak "pies chodzi wokól jeza" (2007/5/13) 
Y-764 #121E: The beginning of everything - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2007/5/6) 
Y-774 #121: Poczatek wszystkiego - czyli jak powstaly 

prawa moralne i gdzie zawarty jest ich program 
(2007/5/5) 

Y-783 #120E: A male witch named Sapieha from the 

area of Milicz - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/4/29) 

Y-793 #120: Sapieha z okolic Milicza: latajacy 
"czarnoksieznik" z ogromnymi nietoperzymi skrzydlami 

(2007/4/28) 
Y-803 #119E: Build a museum and exhibits will find 

you - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/4/21) 
Y-812 #119: Komu kolekcje ornamentalnych swinek - 

czyli "zbudujcie muzeum a eksponaty same Was znajda" 
(2007/4/21) 

Y-823 #118E: Miracles of the Bible: "Living Word", 

"Code", etc. - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym (2007/4/16) 
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Y-831 #118: Cudowne cechy tekstu Biblii - np. 

ponadczasowa aktualnosc, "Zywe Slowo", "Kod Biblii", 
itp. (2007/4/16) 

Y-838 117E: The evolution of God and the creation of 

physical world and man - English version (polska wersja 
ponizej w nastepnym wpisie) (2007/4/8) 

Y-844 #117: Ewolucja Boga oraz stworznie swiata 
fizycznego i czlowieka obecnie juz wylozone "kawa na 

lawe" (2007/4/8) 
Y-851 #116E: Forces of evil "out of my space out of my 

planet" - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/4/1) 
Y-860 #116: Sila zlego na jednego - czyli "diabli-

UFOnauci won z mojej przestrzeni, won z naszej planety" 
(2007/4/1) 

Y-870 #115E: Programs called "fate", "destiny", and 

"karma" - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/3/25) 

Y-881 #115: Nasz los, przeznaczenie, wolna wola i 
karma to precyzyjnie dzialajace programy softwarowego 

wszechswiata (2007/3/25) 
Y-893 #114E: Science - or rather a "smoke screen" - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2007/3/18) 
Y-903 #114: Nauka - czy tez tylko "zaslona dymna" 

(2007/3/17) 
Y-913 #113E: "Once professor, always professor" 

means it is God who decides our fate - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/11) 
Y-924 #113: "Raz profesor, zawsze profesor" - czyli to 
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Bog a nie UFOnauci (diabli) decyduja o naszych losach 

(2007/3/10) 
Y-935 #112E: Time is the execution control within the 

program of our lives - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie) (2007/3/4) 
Y-943 #112: Czas jest przeplywem kontroli 

wykonawczej przez program naszego zycia (2007/3/4) 
Y-952 #111E: Cancellation of "limbo", means the 

removal of evidence on UFOs - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/24) 

Y-962 #111: Uniewaznienie "limbo" - kolejne 

posuniecie usuwajace wpisane w tradycje referencje 
kosciola do okupacji Ziemi przez UFO (2007/2/24) 

Y-972 #110E: Do not count there is no God to make 
you pay for it - English version (polska wersja ponizej w 

nastepnym wpisie) (2007/2/17) 

Y-979 #110: A oni w swym bezdennym samozadufaniu 
wierza ze Boga nie ma a stad wszystko to ujdzie im na 

sucho (2007/2/17) 
Y-987 #109E: The evolution of God and the creation of 

man - English version (polska wersja ponizej w 
nastepnym wpisie) (2007/2/10) 

Y-998 #109: Jak przebiegala ewolucja Boga oraz jak 

potem Bog stworzyl czlowieka (2007/2/10) 
Y-1009 #108E: Of course we can, but is it wise - English 

version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 
(2007/2/3) 

Y-1020 #108: Illusion of time travellers that they can 

escape God's punishments - English version (polska 
wersja ponizej w nastepnym wpisie) (2007/2/3) 
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Y-1031 #107E: Skad u posiadaczy wehikulow czasu 

bierze sie aroganckie zludzenie ze potrafia oni unikac kar 
za lamanie praw moralnych (2007/1/27) 

Y-1039 #107: Skad u posiadaczy wehikulow czasu bierze 

sie aroganckie zludzenie ze potrafia oni unikac kar za 
lamanie praw moralnych (2007/1/27) 

Y-1049 #106E: The lack of search for better solutions 
shift back our civilisation - English version (polska wersja 

ponizej w nastepnym wpisie (2007/1/20) 
Y-1057 #106: Obecny zanik poszukiwan coraz lepszych 

rozwiazan cofa nasza cywilizacje do tylu (2007/1/20) 

Y-1068 #105E: "Totalizm" or "parasitism": whom we are 
- English version (polska wersja ponizej w nastepnym 

wpisie) (2007/1/13) 
Y-1078 #105: "Totalizm" czy "pasozytnictwo" - ktora z 

tych filozofii my wyznajemy (2007/1/13) 

Y-1089 #104E: How the party of totalizm would 
eliminate money - English version (polska wersja ponizej 

w nastepnym wpisie) (2007/1/6) 
Y-1099 #104: "Pieniadze szczescia nie daja" a sa 

powodem wielu zla - stad partia totalizmu postara sie je 
usunac z uzycia (2007/1/6) 

Y-1109 #103E: "Non-existing existence" - means why 

they torment us although they do not exist - English 
version (polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 

(2006/12/30) 
Y-1119 #103: Nieistniejace istnienie - czyli dlaczego nas 

tak wyniszczaja, chociaz kiedys okaze sie ze nie istnieli 

(2006/12/30) 
Y-1130 #102E: Telepathy - the key to a different world 
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and a window to minds of others - English version 

(polska wersja ponizej w nastepnym wpisie) 
(2006/12/23) 

Y-1140 #102: Telepatia - klucz do innego swiata oraz 

okno do cudzych umyslow (2006/12/23) 
Y-1151 #101E: Australia is just being burned on stake - 

English version (polska wersja ponizej w nastepnym 
wpisie) (2006/12/16) 

Y-1162 #101: Australia wlasnie plonie na stosie - 
UFOnauci spalili juz tam obszar wielkosci Polski 

(2006/12/16) 

Y-1173 #100: Dlaczego UFOnauci sa tacy diabelscy i jak 
gleboka jest ta ich szatanskosc (2006/12/9) 

 



 
  75 

Tom Z z [13] - (wpisy nr #99 do #1): 

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

 

Z-1  #99: Proces "sadu ostatecznego" wlasnie sie 
rozpoczal na Ziemi - zas ty jestes w nim zarowno sedzia 

jak i osadzanym (2006/12/3) 

Z-11 #98: Ja podnosze halas, decydenci chowaja 
glowy w piasek, zas UFOnauci dalej robia swoje 

(2006/11/25) 

Z-21 #97: Jak zaobserwowalem "orba" gołymi oczami 

(2006/11/25) 

Z-29 #96: Korzysci jakie czytajacy uzyska z 
zapoznania sie ze strona internetowa o nirwanie 

(2006/11/19) 

Z-39 #95: Strona internetowa o metodzie ukladania 
duzej kostki Rubika (4x4=16) jest juz gotowa 

(2006/11/11) 

Z-49 #94: Jak wehikuly UFO ocieplaja nam klimat na 

Ziemi (2006/11/4) 

Z-56 #93: Kostka Rubika: indukuje skromnosc, 
trenuje cierpliwosc, uczy szacunku dla dorobku innych, 

itp. (2006/10/30) 

Z-66 #92: Kiedy biedny zmaga sie aby dzialac 
moralnie, bogaty tylko maskuje swa niemoralnosc jako 

moralnosc (2006/10/22) 

Z-76 #91: A swiat pelen jest nowin rosnacych pod 
gore glowy, tak jak wlosy Hitlera, Stalina, czy Mao Tse 

Tunga (2006/10/23) 

Z-85 #90: Pozostaje nam tylko indywidualna obrona 

(2006/10/8) 
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Z-95 #89: Bandyci z UFO znalezli moje slabe miejsce 

- zamordowali mi ukochanego Teecee (2006/10/1) 

Z-105 #88: Rozbicie lustra ktore odzwierciedla wyglad 
- a rozwiazanie problemu czyjejs szkaradnosci 

(2006/9/30) 

Z-114 #87: Czasowe zamkniecie komentarzy pod 

wpisami z tego bloga (2006/9/27) 

Z-119 #86: Totalizm przez jakis czas pozostanie bez 

glownodowodzacego (2006/9/13) 

Z-121 #85: Zmiana na pozycji "Commander in Chief" 

totalizmu (2006/9/13) 

Z-131 #84: Oto proptotyp ogniwa telekinetycznego - 

czas teraz na wdrozenie seryjnej produkcji (2006/8/30) 

Z-141 #83: To nie galaktyki, a zezwierzecenie, ktore 

naprawde nas dzieli (2006/8/23) 

Z-150 #82: ... a totalizm idzie dalej (2006/8/19) 

Z-160 #81: Nie mam serca wyciszac tych UFOnautow 

ktorzy rowniez sa okupowani (2006/8/12) 

Z-171 #80: Dobra robota - dalej tak trzymac (2006/8/5) 

Z-182 #79: Jak wyplenic UFOnautow z oficjalnego 

bloga totalizmu (2006/7/27) 

Z-191 #78: Raport ze zlotu "Wszewilki-2006" 

(2006/7/19) 

Z-199 #77: Po-zlotowe udoskonalenia metod 

ugruntowywania totalizmu (2006/7/12) 

Z-209 #76: Dziekuje za wklad do Zlotu "Wszewilki-

2006" (2006/7/9) 

Z-217 #75: Dlaczego syrena a nie malpa jest naszym 

faktycznym przodkiem? (2006/7/5) 

Z-226 #74: Jak z przebiegu zdarzen na Wszewilkach 
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poznamy prawdziwe intencje UFOnautow (2006/6/27) 

Z-236 #73: Juz wkrotce wszystko sie wyjasni dzieki 

Zlotowi na Wszewilkach (2006/6/20) 

Z-246 #72: Ci niehigieniczni, smierdzacy, brudni i 

zarobaczeni UFOnauci (2006/6/13) 

Z-256 #71: Poznaj jak sterowac pogoda na Ziemi, a 

zapracujesz sobie na lepsza pogode (2006/6/6) 

Z-265 #70: Czy UFOnauci zdolaja wystawic druzyne 

(2006/5/31) 

Z-273 #69: Co naprawde uderzylo w Pentagon 

(2006/5/27) 

Z-282 #68: Dlaczego ja tylko wspolczuje UFOnautom 

(2006/5/23) 

Z-292 #67: Totalizm przywraca nam szczescie 
zrabowane przez UFOnautow oraz przez niemoralne 

zycie (2006/5/17) 

Z-301 #66: Po czynach ich poznacie - jesli sprawdzicie 
jak ich czyny biegna wzgledem pola moralnego 

(2006/5/6) 

Z-311 #65: Nowe metody UFOnautow - czyli nowy 

komendant (2006/4/28) 

Z-320 #64: Wszewilkowski zlot w dniu 8/7/6 - czyli na 

rok przed Zjazdem z dnia 7/7/7 (2006/4/21) 

Z-329 #63: Cud na zamowienie - czyli czy UFOnauci 
spowoduja deszcz zywych rybek podczas Zjazdu 

"Wszewilki-2007" (2006/4/15) 

Z-338 #62: Wszewilki-2007, czyli Pierwszy Zjazd 

Totalizmu (2006/4/9) 

Z-347 #61: Odetnijmy sie od naszych blizniakow - dla 
naszegio i ich dobra, oraz aby zakonczyc nasze 

uwiezienie (2006/4/3) 
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Z-355 #60: Kumotrzy UFOnauci - prosimy i apelujemy, 
NIE wyniszczajcie ludzkosci wirusem ptasiej grypy 

(2006/2/24) 

Z-366 #59: Kolejna zbrodnia UFOnautow - lawina 

blotna z Filipin (2006/2/19) 

Z-372 #58: Stare jeszcze raz od nowa - czyli co 

nowego w totalizmie (2006/2/16) 

Z-384 #57: Dowody potwierdzajace ze hale w 

Chorzowie zawalili UFOnauci (2006/2/2) 

Z-396 #56: Przewidywania a zycie - czyli jak wygladaja 

szanse partii totalizmu (2006/1/15) 

Z-406 #55: Kim jestes dla Boga: zolnierzem, 

dezerterem, czy zdrajca (2006/1/10) 

Z-416 #54: Czeka nas kolejny (6-ty) rok oblezenia 

Ziemi przez UFOnautow (2006/1/5) 

Z-426 #53: Najwyzszy czas aby wydrzec UFOnautom 

ich monopol polityczny (2005/12/29) 

Z-437 #52: Totalizm - utopimy go w slowach czy 

scementujemy czynami (2005/12/23) 

Z-447 #51: Samoniszczace sie SMSy - czyli diabel 

ktory wylazl z worka (2005/12/19) 

Z-457 #50: Jak UFOnauci indukuja w Australii rozruchy 

rasowe (2005/12/13) 

Z-468 #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-477 #48: UFOnauci spartaczyli cud - nieudolnosc 
UFOnautow czy kolejny znak dany nam przez Boga? 

(2005/11/28) 

Z-487 #47: Tamiflu i "haluscynacje" - efekt uboczny 
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czy machinacje UFOnautow? (2005/11/22) 

Z-495 #46: Paradoks ptasiej grypy - UFOnauci 
zamierzaja wymordowac jedynych sojusznikow jakich 

maja (2005/11/21) 

Z-501 #45: Definicja "wygranej" - czy UFOnauci wyjda 

na niej jak "Zablocki na mydle" (2005/11/9) 

Z-508 #44: Zamiast palenia na stosie UFOnauci 
uzywaja teraz anty-terroryzmu dla zniewalania ludzkosci 

(2005/11/4) 

Z-512 #43: Sposoby leczenia grypy (2005/11/2) 

Z-516 #42: Nie sama "tamiflu" czlowiek (prze)zyje - 
czyli przedyskutujmy problem przetrwania "ptasiej grypy" 

(2005/10/26) 

Z-526 #41: Produktywne bezrobocie (2005/10/20) 

Z-530 #40: Pole owego UFO ktore odparowalo WTC 

pulsowalo z czestoscia ok. 3000 Hz (2005/10/14) 

Z-535 #39: Gdzie ty sie chowasz kiedy my walczymy z 

UFOnautami? (2005/10/10) 

Z-542 #38: Czy UFOnauci szykują nam neo-

średniowieczną plagę "ptasiej grypy"? (2005/10/6) 

Z-549 #37: Strefa wolna od telekinezy (2005/9/30) 

Z-551 #36: Krzywdzenie Pajaka przynosi pecha? 

(2005/9/23) 

Z-555 #35: Skad sie bierze cale to zlo na Ziemi? 

(2005/9/20) 

Z-559 #34: Jesli UFOnauci kwicza, znaczy ze trafilo sie 

w sedno sprawy (2005/9/14) 

Z-563 #33: UFOnauci systematycznie morduja 
swiadkow odparowania WTC w Nowym Jorku 

(2005/9/13) 

Z-571 #32: Nowy Orlean: nieudolnosc czy celowy 
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sabotaz (2005/9/7) 

Z-576 #31: Dlaczego UFOnauci zlapali mnie w swoja 

pulapke (2005/9/5) 

Z-581 #30: Morderca w naszym wlasnym domu 

(2005/9/2) 

Z-591 #29: Dlaczego UFOnauci przyczepili sie do 

malej wsi Wszewilki? (2005/8/30) 

Z-595 #28: Na boga, podarujmy helikopter 

ambulansowi malezyjskich altruistow! (2005/8/25) 

Z-602 #27: Sobowtory wplywowych ludzi - czyli jak 
UFOnauci-podmiency manipuluja nasza cywilizacja 

(2005/8/19) 

Z-608 #26: Nagonki - kto za nimi sie kryje (2005/8/10) 

Z-613 #25: Kto przesladuje tworczych ludzi (2005/8/4) 

Z-622 #24: "Wszystko w jednym" - nowa idea 

komputeryzacji (2005/7/28) 

Z-627 #23: Reakcja UFOnautow: jesli wygrywasz 

powyrywamy ci rece (2005/7/25) 

Z-633 #22: "Bombowe" zaprzeczenie w stylu 

UFOnautow (2005/7/22) 

Z-638 #21: Zostan generalem w armii totalizmu 

(2005/7/18) 

Z-643 #20: Jednak UFOnauci zbombardowali Londyn 

(2005/7/14) 

Z-649 #19: Czy UFOnauci wykrwawiaja Londyn? 

(2005/7/8) 

Z-653 #18: Z linii frontu w bitwie o totalizm: jak 

UFOnauci kontroluja nasze komputery (2005/7/5) 

Z-660 #17: Darmowa rosyjska klawiatura wirtualna 

(2005/6/23) 
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Z-664 #16: Energia moralna, czyli tlen dla naszego 

ducha (2005/6/22) 

Z-669 #15: UFOnauci znowu "wciskaja ludziskom 

ciemnote" (2005/6/21) 

Z-676 #14: Illiada a UFOnauci, czyli Australia versus 

Indonezja (2005/6/10) 

Z-682 #13: Tornada i trzesienia ziemi - jak je wykrywac 

zanim uderza (2005/6/7) 

Z-686 #12: UFOnauci - rece precz od Wroclawia 

(2005/6/3) 

Z-690 #11: Zemsta UFOnautow: tornado we Wroclawiu 

(2005/6/3) 

Z-693 #10: Jak rozpoznac tornado wywolane przez 

UFO (2005/5/31) 

Z-699 #9: Niszczycielskie tornada formowane przez 

wehikuly UFO (2005/5/20) 

Z-703 #8: Zdjecie UFOnautow nurkujacych do 
podziemnych jaskin (2005/5/11) 

Z-707 #7: Jeszcze jedno poszerzenie strony 

"cloud_ufo.htm" (2005/5/10) 

Z-710 #6: "Bitwa o totalizm" ostatnio wzmocniona 

przez witryne http://energia.sl.pl (2005/5/5) 

Z-714 #5: Zapoczatkowanie pracy nad nowa strona 
"wtc.htm" (2005/5/2) 

Z-716 #4: Zakonczenie budowy strony "aliens.htm" 

(2005/5/2) 
Z-719 #3: Uwaga na pseudonimy: admirowanie nimi 

mordercow i gwalcicieli wszakze nie ujdzie bazkarnie 

(2005/4/29) 
Z-723 #2: Dalsze poszerzenie strony "cloud_ufo.htm" o 
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"chmurach-UFO" (2005/4/28) 

Z-725 #1: Aktualizacja stron: day26.htm, 
przepowiednie.htm, god.htm, aliens.htm (2005/4/25) 

 



 
  Q-893 

Dr inż. Jan Pająk 
 

TOM Q (wpisy #360 do #337): 
 
 

WPIS (na trzech blogach) - numer #347 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 
drjanpajak.blogspot.com  

Daty opublikowania: 2022/6/1, 2022/6/1, 2022/6/1 
Adoptowany z i rozwijany w: #K1 totaliztycznej 

strony o nazwie "petone_pl.htm"; a także "tomie Q" 

(niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze strony o 
nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 

polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 
numer #347. 

 

Tytuły wpisów #347: 
#347: Ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm 

wzrostu wytopione zimną jesienną nocą w twardym 
asfalcie NZ chodnika (totalizm.wordpress.com) 

#347: Ślady UFOnautki o 3 palcach i 80cm wzrostu 
wytopione zimną nocą w twardym asfalcie NZ chodnika 

(kodig.blogi.pl) 

#347: UFOnautka ok. 80cm wzrostu wytopiła ślady 
trzypalcowych stóp zimną jesienną nocą w twardym 

asfalcie NZ chodnika (drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

 

Streszczenie: Dokumentuje i ilustruje zdjęciami oraz 
opisuje ślady stóp wytopione zimną jesienną nocą w 

../petone_pl.htm
../tekst_13.htm
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twardym asfalcie NZ chodnika, o których inżynierskie 
"jak" (tj. "jak" wyjaśnione w #G3 do #G5 ze strony 

"wroclaw.htm" i we wpisie #341 do blogów totalizmu) 

ujawnia zrywanie się do lotu w powietrzu nieziemskiej 
istoty mającej około 80 cm wzrostu i tylko trzy szponiaste 

palce - największym z których jest środkowy (u ludzi 
zawsze największym jest palec na wewnętrznym 

obrzeżu). Raportuje też już poznane przez ludzi wyglądy, 

cechy i postępowania tych nieziemskich, nocnych i 
ukrywających się przed ludźmi istotek, jakich istnienie i 

fizyczne szkodzenie ludzkości potwierdzają badania 
licznych UFOlogów, Biblia, oraz mądrość ludowego 

folkloru, jednak uparcie zaprzeczają liczni "eksperci" - 

specjalnie ci, którzy sami też zwykle wykazują 
pozaziemskie cechy anatomiczne i szczegóły wyglądu. 

 
Motto: "Istnieje już szeroko dostępne zatrzęsienie 

materiału dowodowego o niepodważalnej jakości, który 
w wielu ziemskich sądach czasami umożliwiałby 

skazywanie oskarżonych nawet na karę śmierci i który 

już od tysiącleci dowodzi iż ludzkość jest sekretnie 
okupowana, eksploatowana i zamęczana przez 

nieziemskie istoty o szatańskiej moralności, obecnie 
nazywane "UFOnautami" zaś przez religie zwane 

"diabłami", jakie dysponują niewypowiedzianie 

nadrzędniejszą niż ludzka techniką, wiedzą, organizacją i 
dyscypliną, a także jakie używają swych 

zaawansowanych urządzeń, opanowania telepatii i 
technicznego wydawania po-hipnotycznych nakazów 

skrupulatnie wypełnianych potem przez ludzi, aby móc 
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nieustająco pobudzać ludzi do sąsiedzkiej niezgody, 
wojen, przestępstw, niemoralności, zachłanności, 

rabunkowej gospodarki, wyniszczania natury, odwracania 

się od Boga, itp., a także do zatrudniania na kluczowych 
stanowiskach decyzji, doradctwa i ekspertyzy 

reprezentantów owych nieziemskich istot wykazujących 
bliskie pokrewieństwo i podobieństwo do ludzi, co 

pozwala im potem np. nakłaniać rządzących do unikania 

badania UFO lub budowania urządzeń technicznych 
broniących ludzkość przed UFO - choć konstrukcja i 

działanie tych urządzeń była darowana ludzkości przez 
pomagającącą nam totaliztyczną cywilizację z gwiazd, tj. 

unikania budowy urządzeń obronnych w rodzaju: 

'urządzenia wykrywającego' te z owych nieziemskich istot 
jakie podszywają się pod ludzi (patrz traktat z 

"tekst_7b.htm"), albo 'piramidy telepatycznej' 
pozwalającej natychmiastowo komunikować się z 

pomagającą nam cywilizacją z gwiazd (patrz traktat z 
'7_tekst.htm'), czy też 'Seismografu Zhang Henga' (patrz 

strona 'seismograph_pl.htm') jaki umożliwia zdalne 

wykrywanie nadchodzących trzęsień ziemi - sporo z 
których to trzęsień ziemi też zostaje sekretnie 

spowodowane właśnie przez UFOnautów, tak jak ujawnia 
to strona 'day26_pl.htm'." (Gorzka prawda o potędze 

infiltracji, rządzenia ludzkością i wpływu na nasze 

postępowania skrycie podszywających się pod ludzi 
nieziemskich istot o ludzkim wyglądzie jednak szatańskiej 

moralności jakie okupują, eksploatują, zamartwiają, 
utrzymują w prymitywiźmie, zwodzą, podjudzają do 

wojen i powtarzalnie wyniszczają zarazami naszą 
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cywilizację od wielu tysięcy już lat.) 
 

 

#K1. Trzypalcowa UFOnautka o wzroście około 80 
cm jaka zimną jesienną nocą ślady swych stóp i 

wzlotu w powietrze wytopiła w twardym NZ 
asfalcie chodnika z Petone: 

 

Był jesienny wtorek dnia 24 maja 2022 roku. Pogoda w 
Petone była bezdeszczowa ale chłodna (dniem jedynie 

około 13 stopni Celsjusza, uprzedniej zaś nocy około 7 
stopni). Około godziny 16:30 wybrałem się więc na 

spacer po petońskiej plaży. Przechodząc obok narożnika 

płotu naszej sąsiadki, na chodniku przy skrzyżowaniu 
naszej ulicy z prostopadłą do niej ulicą odnotowałem 

wytopione w asfalcie cztery ślady trzypalcowych stóp 
jakich uprzednio tam NIE było - patrz Fot. #K1abc 

poniżej. Sprawdziłem ręką czy ich asfalt nadal jest miękki 
i lepki, ale był już twardy jak kamień. Widać ślady te były 

wytopione uprzedniej nocy - tj. w czasie kiedy po 

miasteczku grasują formujące je nieziemskie istoty. 
Wróciłem więc do domu po linijkę aby ukazać rozmiar 

śladów i sfotografowałem z nią najwyraźniejszy z nich. 
Jego zdjęcie pokazuję na Fot. #K1a poniżej. W swym 

ogrodzie mam termometr, sprawdziłem więc też 

temperaturę powietrza tego dnia - wynosiła 13 stopni 
Celsjusza. Wieczorem myślami powróciłem do owych 

śladów. Pamięć narastającej mocy ich wytapiania 
sugerowała iż znana z latania w powietrzu istotka 

wytopiła je pędnikami spod swoich stóp, kiedy właśnie 
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podrywała się do lotu w powietrzu. Zdecydowałem więc, 
że następnego dnia powinienem sfotografować wszystkie 

cztery wytopienia stóp, chociaż pozostałe z nich NIE były 

aż tak dobrze widoczne, aby ich inżynierskim 
zinterpretowaniem "jak" móc udokumentować potem 

podrywanie się tej istotki do lotu w powietrzu. 
 

Jak wyglądała trzypalcowa istotka jaka wytopiła owe 

ślady w twardym asfalcie, najlepiej opisuje to ballada 
"Pani Twardowska" pióra polsko-litewskiego poety 

Adama Mickiewicza (patrz 
https://www.google.pl/search?q=Mickiewicz+Pani+Twar

dowska ). Oto cytat odnośnego opisu: "... Diablik to był 

w wódce na dnie: Istny Niemiec, sztuczka kusa; Skłonił 
się gościom układnie, Zdjął kapelusz i dał susa Z kielicha 

aż na podłogę Pada, rośnie na dwa łokcie, Nos jak 
haczyk, kurzą nogę, I krogulcze ma paznokcie ..." W tej 

balladzie wyjaśnienia wymaga aż kilka staropolskich 
wyrażeń i faktów. Przykładowo, warto wiedzieć iż 

staropolski "łokieć" był długi na 57.6 cm (patrz 

https://www.google.pl/search?q=polski+%C5%82okie%
C4%87+ile ). Stąd "dwa łokcie" w dzisiejszych czasach 

oznaczają około 115 cm - co informuje o przybliżonym 
wzroście Mickiewiczowego "Diablika". Fakt jego małych 

rozmiarów potwierdza też użycie wyrażenia "sztuczka 

kusa" od staropolskiego "kusy" znaczącego "mini, krótki, 
niedługi" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=synonimy+s%C5%82o
wa+kusy ) - przykładowo rozważ staropolską nazwę 

"kusyk" lub "kucyk" dla małego konika - po angielsku 
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zwanego "pony" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=pony ). Stąd wyrażenie 

"sztuczka kusa" dzisiaj można rozumieć np. jako "w 

wersji mini". Nic więc dziwnego iż będąc takiego 
miniaturowego wzrostu, ich maleńkie kobietki-diablice (w 

polskim folklorze dawniej zwykle nazywane "zmora" albo 
"mara") preferują nocne hipnotyzowanie i gwałcenie 

około 9-letnich chłopców ich wzrostu, zamiast czynić to 

ze zbyt dla nich ogromnymi dorosłymi ludzkimi 
mężczyznami - tak jak opisałem to np. w #H3 ze strony 

"wszewilki.htm". Być może iż UFOnautka która wytopiła 
opisywane tu ślady właśnie poszukiwała jakiegoś 

samotnie śpiącego około 9-letniego chłopca aby po 

zahipnotyzowaniu móc go zgwałcić, wszakże aż kilku 
takich chłpców mieszka w bliskości owych śladów. 

Wyrażenie "Nos jak haczyk" oznacza typowy dla polskiej 
"zmory", "Baby Jagi" oraz angielskiej "witch" czyli 

"czarownicy" nos jaki pokazałem na Fot. #E2b ze swej 
strony o nazwie "ufo_pl.htm". Powinienem jednak dodać, 

że niektórzy UFOnauci posiadają podobnie długie i 

"marchewkowate" nosy, ale wyprostowane czyli bez 
haczykowatego zagięcia, ale z takim samym cieniutkim 

końcem mającym rowek na czubku - patrz Fot. #G1c ze 
swej strony o nazwie "evil_pl.htm". Z kolei dawne 

wyrażenie "kurzą nogę" oznacza właśnie trzypalcowe 

stopy i dłonie z krogulczymi paznokciami, podobne do 
kurzych stopek - czyli dokładnie takie jakie wykonały 

wytopienie asfaltu pokazane poniżej na Fot. #K1a (góra) 
a także o jakich opowiadają staropolskie i słowiańskie 

legendy o Baba Yaga (tj. "Baba Jaga" - patrz 
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https://www.youtube.com/results?search_query=Baba+
Yaga ). Natomiast w podrozdziale V9.1 z tomu 16 mojej 

monografii [1/4] (upowszechnianej poprzez stronę 

"tekst_1_4.htm") zaprezentowałem mój formalny dowód 
naukowy jaki wykazuje iż szatańskie istoty które 

Mickiewicz i dawni ludzie nazywali "diabłami", obecnie dla 
mylenia ludzi nazywane są "UFOnautami" (tj. dowód iż 

dawni "diabły" i obecni "UFOnauci" to dwie nazwy tych 

samych fizykalnych i możliwych do zwalczenia istot o 
nadrzędnej technice i wiedzy). 

 
Na temat UFOnautów (kiedyś zwanych "diabły") wiemy 

już bardzo wiele. Tyle, że decydenci naszej cywilizacji 

infiltrowani i hipnotycznie programowani przez tychże 
UFOnautów ulegają ich intrygom oraz zaawansowanej 

technice i medycynie, pozwalając raczej aby ludzkimi 
rękami, wojnami i zarazami UFOnauci wyniszczali całą 

ludzką cywilizację i powtarzalnie wysłali nas z powrotem 
do jaskiń i na drzewa. Ludzkość nadal więc czeka na 

kogoś o faktycznym przywódczym talencie i odwadze, kto 

tak jak przystało na prawdziwego przywódcę, po 
wodzowsku poprowadzi ludzkość do wyzwolenia się spod 

tysięcy lat okupacji, eksploatacji i wyniszczania przez 
UFOnautów. Wszakże UFOnauci podszywający się pod 

ludzi i programujący naszych decydentów zwykle 

charakteryzują się dość nietypowymi szczegółami 
wyglądu - jakie opisałem np. w #C9a ze strony 

"nirvana_pl.htm" czy np. w punkcie #I5 ze strony o 
nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" i w bazującym na 

owym #I5 wpisie numer #346 do blogów totalizmu. 
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Ponieważ jednak podobne szczegóły wyglądu 
prawdopodobnie mają również niektórzy z ludzi, stąd 

owych UFOnautów podszywających się pod ludzi 

ostatecznie pozwolą nam identyfikować tylko 
zaawansowane instrumenty, których budowę w ramach 

"dostaw urządzeń obronnych" ludzkość już otrzymała od 
pomagającej nam cywilizacji z gwiazd, zaś opisuje je np. 

upowszechniany stroną "tekst_7b.htm" traktat [7b] 

omawiający budowę "urządzenia ujawniającego UFO i 
UFOnautów ukrywających się przed ludźmi w stanie 

telekinetycznego migotania". Niestety, ludzkość 
konfundowana przez telepatycznie i po-hipnotycznie 

programowanych decydentów jacy NIE wykazują 

zdolności przywódczych i wymaganej dla swej roli 
odwagi, nadal skupia swoją energię i uwagę na walce z 

symptomami bycia okupowaną przez UFOnautów, tj. 
ludzkość nadal skupia się na wojnach, kryzysach, głodzie, 

alkoholu, nikotynie, narkotykach, zarazach, zmianie 
klimatu, itp. - indukowanych intrygami oraz 

zaawansowaną medycyną i techniką UFOnautów, zamiast 

skoncentrować swe wysiłki na walce z samym źródłem 
wszelkiego zła, czyli na pokonaniu i wyeliminowaniu z 

Ziemi wyniszczających nas UFOnautów oraz narzędzi ich 
przewagi nad nami. 

 

Dokładniejszy wygląd żeńskiej wersji tych istot poniżej 
pokazuje zdjęcie jej rzeźby z Suwon, Korea, zilustrowane 

tu jako Fot. #K1c (dół). Ich ulubiony sposób ubierania 
się ilustruje zaś Fot. #F2b ze strony o nazwie 

"aliens_pl.htm". Z kolei w locie (zaraz po przeniknięciu 
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przez mury zamku w Malborku dzięki lotowi w stanie 
telekinetycznego migotania opisanym w #C1 strony 

"dipolar_gravity_pl.htm") taki lecący w powietrzu 

UFOnauta "dwu-łokciowego" wzrostu udokumentowany 
jest na Fot. #G1a ze strony o nazwie "malbork.htm". 

 
Warto tu dodać, że użycie przez UFOnautów 

"magnetycznego napędu osobistego" powoduje iż tylko 

przy lotach wzdłuż linii sił pola magnetycznego Ziemi (tj. 
tylko przy lotach w kierunkach na północ albo na 

południe oraz pionowo w górę lub w dół) NIE wytwarzają 
oni jarzenia powodowanego przez wir magnetyczny ich 

napędu. Natomiast jeśli składowa pozioma ich kierunku 

lotu przecina linie sił pola magnetycznego, wówczas w 
locie ich napęd wytwarza silne jarzenie jakie mogłoby 

zaalarmuować ludzi a zaistnienie jakiego ilustruje np. 
1:05 minutowe wideo "Was This an Alien Abduction or 

Illusion?" z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=a31gXfVO4AU . 

 

Spory już materiał dowodowy potwierdza iż UFOnauci 
którzy infiltrują ludzkość i podszywają się pod ludzi 

imitują wszystkie ludzkie rasy jakie zamieszkują 
kontrolowany przez tych UFOnautów obszar Ziemi. 

Jednak równocześnie omawiane w moich publikacjach 

drobne szczegóły wyglądu ich uszu, oczu, rowka 
pomiędzy brwiami, włosów, nosa i podbródka pozostają 

u nich identyczne do tych widywanych na pokładach 
UFO. I tak, zależnie jacy ludzie zamieszkują dany obszar, 

operujący tam i uprowadzający ludzi UFOnauci mogą NIE 
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tylko mieć wygląd Europejczyków, ale także osób o 
czarnej skórze (tj. Murzynów), Azjatów, lub 

reprezentantów wszelkich innych ludzkich ras. To 

reprezentowanie przez UFOnautów wszelkich ras ludności 
zamieszkującej Ziemię potwierdza aż cały szereg 

kategorii materiału dowodowego, przykładowo: (a) 
widywanie na Ziemi UFOnautów o cechach wszelkich 

ludzkich ras - co np. dla murzynów dokumentuje 

paragraf numer {3820} z naszego traktatu [3b] 
"Kosmiczna układanka" upowszechnianego stroną 

"tekst_3b.htm"; (b) występowanie we wszystkich rasach 
ludzi indywidułów jacy zarówno popełniają nieludzkie 

niegodziwości a jednocześnie wykazują się owymi 

typowo posiadanymi przez UFOnautów szczegółami 
wyglądu wspominanymi np. we wyżej wymienionym 

#C9a ze strony "nirvana_pl.htm", zaś zilustrowanymi np. 
Fot. #G2f ze strony o nazwie "evil_pl.htm"; (c) istnienie 

szczegółów w mitologii niektórych narodów jakie opisują 
stworzenie człowieka a jakie po przeinterpretowaniu na 

dzisiejszą wiedzę o UFO pozwalają ustalić iż Ziemia 

została zaludniona w wyniku przywiezienia na nią ludzi w 
wehikułach UFO typu K7 lecących poprzez pozbawiony 

grawitacji kosmos - przykład właśnie takich wyników 
naukowego zinterpretowania opisów Raju ze starej 

mitologii hebrajskiej opublikowałem np. w podrozdziale 

P6.1 z tomu 14 swojej monografii [1/5] upowszechnianej 
stroną "tekst_1_5.htm". 

 
UFOnauci wykazują też wszelkie znane zachowania 

okupantów eksploatujących ludzkość i świadomych iż 
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operują wśród wrogiej sobie ludności miejscowej - co 
Polakom najlepiej zademonstrowali Hitlerowcy. 

Przykładowo: (a) swoje bazy dla wehikułów UFO 

zakładają w dobrze bronionych i trudno lub niemożliwie 
dostępnych dla ludzi miejscach - np. w podziemnych 

jaskiniach, na Antarktydzie, na Księżycu lub innych 
planetach, a być może nawet na orbicie Ziemi - co 

wyjaśniałoby motyw dlaczego prom kosmiczny 

"Columbia" został zniszczony przez UFO (jeśli np. jego 
załoga udokumentowała coś niedozwolonego) - tak jak 

implikuje materiał dowodowy ze strony "shuttle_pl.htm"; 
(b) zawsze do działania ruszają w grupach i nawet w tak 

zdawałoby się intymnej sprawie jak seksualne gwałcenie 

ludzi - dla własnego bezpieczeństwa czynią to tylko gdy 
oprócz gwałcącego w pobliżu dla ochrony i dla 

ewentualnego ratowania gwałtowi temu przyglądają się 
jego/jej kamraci; (c) wchodząc do ludzkich domów lub 

pomiędzy ludzkie zgromadzenia zawsze dla swego 
bezpieczeństwa zabierają ze sobą broń (np. urządzenia 

do natychmiastowego hipnotyzowania i paraliżowania 

ludzi) oraz włączają stan telekinetycznego migotania jaki 
czyni ich ciała fizykalnie niezniszczalnymi; (d) działając 

na Ziemi wszystko co uczynią lub planują utajniają przed 
ludźmi; (e) systematycznie niszczą lub w inny sposób 

unieważniają każdy dowód materialny jaki ludziom 

potwierdza ich istnienie lub zdradza ich cechy, używane 
urządzenia techniczne i metody działania. 

 
Zilustrowane tutaj ślady wytapiane lub wypalane przez 

urządzenia napędowe UFOnautów NIE są jedynymi na 
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jakie natknąłem się w swych wieloletnich badaniach 
naszych skrytych okupantów i dręczycieli z kosmosu. 

Inny przykład śladów takiego UFOnauty opisałem i 

zilustrowałem np. w Fot. #D18 ze strony o nazwie 
"wroclaw.htm", oraz w podrozdziale R3 i na Rys. R6 z 

tomu 15 swej monografii [1/5] upowszechnianej stroną 
"tekst_1_5.htm". Tyle iż tamte ślady wypalone zostały 

pędnikami spod stóp UFOnauty, który używał odmiennie 

działającego i bardziej zaawansowanego "osobistego 
napędu telekinetycznego" (zamiast opisywanego tutaj 

"osobistego napędu magnetycznego"). Pędniki bowiem 
napędu telekinetycznego NIE wytapiają, a telekinetyzują, 

nadają białego koloru, utrwalają, udoskonalają i ozonują 

strukturę chemiczną tego na co zadziałają - patrz strona 
"telekinesis_pl.htm". Moje publikacje pokazują także 

ślady fizyczne wypalane na ziemi przez napęd 
gwiazdolotów UFO. Przykłady takich śladów od całych 

gwiazdolotów UFO opisałem i zilustrowałem w wielu 
swych publikacjach, np. na Fot. #D7c ze strony o nazwie 

"explain_pl.htm", czy w podrozdziale V5.1 i na Rys. V1 z 

tomu 17 swej monografii [1/5]. 
 

Jest już wiadomo, iż owe 3-palcowe istoty NIE są 
dobrych zamiarów wobec ludzi. Okupują one, 

eksploatują, oraz umęczają ludzi. Jak z nami postępują 

po uprowadzeniu do UFO doskonale to ilustruje bazujący 
na prawdziwym uprowadzeniu film "Fire in the Sky" 

(patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=fire+in

+the+sky+movie ) omówiony szerzej w #A2 do #A2cd i 
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w #B4 mojej strony o nazwie "ufo_pl.htm" - szczegółnie 
oglądnij tam krótki film "Alien Experiments" z "Filmy 

#A2ab" dostępny np. pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc . 
Niestety, nieopisanie naiwni, pasywni i bez szemrań 

poddający się eksploatowaniu ludziska nawet w sprawie 
tego dobrze udokumentowanego uprowadzenia do UFO 

ponownie raczej wolą wierzyć owym konfundującym 

ludzkość decydentom programowanym i kontrolowanym 
przez UFOnautów, zamiast wierzyć samemu 

uprowadzonemu do UFO i jego kolegom z pracy - którzy 
na własne oczy widzieli jego porwanie do UFO. Tak 

nawiasem mowiąc to czytelniku NIE dawaj się zwieść w 

sprawie pokazywanej tu dokumentacji fizycznego 
istnienia oraz boleśnie doświadczanego umęczania i 

eksploatacji każdego z nas przez tych potwornych 
okupantów, bowiem i w sprawie tej dokumentacji 

UFOnauci natychmiast zrealizują swe ukryte ale 
efektywne metody eliminowania materiału dowodowego i 

zasiewania "propagandy" nastawionej na zwodzenie ludzi 

i kontynuowanie swej okupacji, eksploatacji i 
wyniszczania naszej prymitywnej, niesamowicie naiwnej i 

pasywnej cywilizacji - tak jak dla poprzednich swych 
wysiłków zbudzenia ludzkości z omamu to systematyczne 

eliminowanie dowodów działania UFO na Ziemi opisałem 

np. w #A5 strony "totalizm_pl.htm", zaś zilustrowałem 
np. na Fot. #G1c ze strony o nazwie 

"sw_andrzej_bobola.htm". Ponadto młodym czytelnikom 
chciałbym tu zagwarantować, że niezwykłe i tajemnicze 

zdarzenia, których "jak" NIE przyśniło się nawet 
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Szekspirowym filozofom, dzieją się także tuż przy (i w) 
waszym miejscu zamieszkania, a NIE jedynie w dalekich i 

egzotycznych krajach. Tyle, że aby zacząć odnotowywać, 

dokumentować i rozumieć ich zaistnienie i znaczenie 
najpierw trzeba zaprzestać ograniczania swego widzenia 

otaczającej rzeczywistości do jedynie starannie 
dobranych i spreparowanych wiadomości oficjalnej TV 

czy do SMSów ze swej komórki, a trzeba wyjść do ludzi i 

do natury oraz o wszystkim co się widzi, słyszy i odczuwa 
nauczyć się zadawać właściwe pytania w rodzaju "skąd" 

się to wzięło, "jak" i "dlaczego" powstało i działa, itp. 
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#K1a: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_footprint.jpg 

#K1b: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien.jpg 

#K1c: http://pajak.org.nz/bobola/she_devil.jpg 

Fot. #K1abc: Oto zdjęcia wytopionych w asfalcie 
chodnika odcisków stóp 3-palcowej około 80 cm wysokiej 

istotki (tj. UFOnautki o wyglądzie pokaznym na 
najniższym zdjęciu #K1c), która właśnie zastartowała do 

lotu swoje pędniki podstopowe z używanego przez siebie 

"osobistego napędu magnetycznego" opisywanego 
dokładniej w "rozdziale E" z tomu 2 mojej monografii 

[1/5]. Wytopienia te odkryłem we wtorek dnia 2022/5/24 
o godzinie 16:30 przy skrzyżowaniu ulic koło domu mojej 

sąsiadki w Petone. W dniu gdy odnotowałem iż owe 
wytopione odciski stóp tej nieziemskiej istotki właśnie 

pojawiły się na tamtym chodniku, temperatura powietrza 

wynosiła jedynie 13 stopni Celsjusza. Wszakże miesiąc 
maj w NZ ma pogodę będącą odpowiednikiem 

listopadowej pogody w Polsce. Wszystkie pokazane tu 
zdjęcia tych wytopień są wykonane w takim samym 

zorientowaniu geograficznym. Ich kierunek od dołu do 

góry zdjęcia wskazuje kierunek ze wschodu na zachód 
magnetyczny, zaś kierunek marszu stóp owej istotki (tj. 

od lewego do prawego boku zdjęcia) wskazuje marsz od 
południa na północ magnetyczną. To właśnie 

zastartowanie działania tych pędników do lotu w tzw. 

"trybie bijącym" z południa na północ (który to tryb NIE 
indukuje silnego świecenia jakie nocą mogłoby 

zaalarmować ludzi) spowodowało wytopienie na tym 
asfaltowym chodniku tylko czterech kolejnych stąpnięć 

owej istotki. Fakt iż owa istotka pozostawiła jedynie 
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cztery wytopienia swych stóp na twardym NZ asfalcie 
chodnika - który to asfat NIE topnieje nawet w 

najgorętsze dni NZ lata, w połączeniu z faktem iż 

kierunek zmierzania tej istotki wyraźnie pokrywał się z 
kontynuacją tego wyasfaltowanego chodnika 

prowadzącego dokładnie ku północy magnetycznej, 
inżynierskim "jak" daje nam do zrozumienia, iż istotka ta 

uprzednio spacerowała sobie po owym chodniku, jednak 

zdecydowała się poderwać do lotu w powietrzu poprzez 
włączenie pędników swego napędu osobistego. Fakt tego 

włączenia pędników potwierdza też narastająca moc 
wytopienia asfaltu w każdym następnym z jej czterech 

kroków. Pierwsze bowiem dwa ślady, tj. te najbardziej 

lewe dwa pierwsze ślady z "Fot. #K1b (środek)", jakie 
sfotografowałem i pokazałem też oddzielnie na 

http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg , wykazują 
jedynie nieznaczne wytopienia asfaltu pod oboma 

stopami owej istotki. Trzeci zaś od lewej ślad, widoczny 
około środka zdjęcia "Fot. #K1b (środek)", wykazuje już 

nieco większe wytopienie pod lewą stopą tej istotki. 

Czwarty zaś i ostatni ślad widoczny tuż nad dniem 25 z 
daty wykonania środkowego zdjęcia, zaś pokazany w 

zbliżeniu na zdjęciu "Fot. #K1a (góra)", wykazuje 
najsilniejsze wytopienie asfaltu pod prawą stopą tej trzy-

palcowej istotki. Magnetyczny napęd osobisty, pędniki 

jakiego wytopiły w asfalcie powyższe ślady, pokazałem i 
omówiłem na szeregu swych publikacji, np. jako Fot. 

#H3 ze strony o nazwie "wszewilki.htm". 
 

Fot. #K1a (góra) Oto zdjęcie wytopionego asfaltu 



 
  Q-876 

chodnika jaki uwidacznia najwyraźniej wytopiony odcisk 
prawej stopy 3-palcowej nieziemskiej istotki (UFOnautki), 

która po włączeniu pędników swego napędu 

magnetycznego podrywała się do lotu na chodniku ze 
skrzyżowania ulic przy domu mojej sąsiadki. Odcisk tej 

stopy ma długość 12 centymetrów, a szerokość w 
najszerszym miejscu (tj. u nasady palców) 5.6 cm. To 

oznacza, że jeśli stosunek jej wzrostu do długości jej 

stopy byłby taki sam jak u mnie (u mnie on wynosi 
167/25) wówczas istotka jaka ślad ten wytopiła w 

asfalcie miałaby 80 cm wzrostu. Z kolei jej wysokość 
wynosząca jedynie około 80 cm - zamiast 

Mickiewiczowych "dwóch łokci", oznacza iż była ona 

żeńską UFOnautką, bowiem UFOnautki (tak jak ludzkie 
kobiety) typowo są odnotowalnie niższe od męskich 

UFOnautów. Ów nieludzki wytop odcisku stopy wyraźnie 
dokumentuje nieziemskie pochodzenie owej istotki - 

wszakże: (a) jej największym palcem jest środkowy - 
podczas gdy u ludzi zawsze największy jest palec przy 

wewnętrznym obrzeżu stopy, (b) stopa ma tylko trzy 

palce rozstawione szeroko czyli inaczej niż u ludzi ale 
dokładnie tak jak ilustruje to rzeźba z "Fot. #K1c", (c) 

zamontowane pod stopami tej istotki są pędniki 
"osobistego napędu magnetycznego" bowiem tylko moc 

takich pędników mogła zimną jesienną nocą wytopić 

twardy asfalt NZ chodnika jakiego NIE potrafi wytopić 
nawet letnie NZ słońce, oraz (d) wszystkie cztery odciski 

na chodniku ilustrują zrywanie się do lotu ich 
miniaturowej właścicielki - choć wiadomo iż ludzie NIE 

opanowali jeszcze tej zdolności, a nawet gdyby ją już 
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mieli NIE pozwoliliby nocą latać 80cm maleńkim 
dzieciom. Zastanawiające, że zgrubnie daje się 

oszacować iż obok powyższego śladu codziennie 

przechodzi co najmniej około 100 osób. Jednak poza 
mną samym jakby nikogo innego ów ślad NIE 

zainteresował. Zaiste dzisiejsi ludzie "patrzą a NIE widzą" 
(Biblia, Mateusz 13:14), a ściślej "patrzą ale NIE chcą 

widzieć". Najpierw usiłowałem więc namówić swoją żonę, 

potem zaś wizytującego mnie od dawna znanego mi 
znajomego, że pokażę im ów ślad - jednak każdy z nich 

odmówił przejścia ze mną kilkudziesięciu metrów aby 
ślad zobaczyć. Miejsce tego śladu leży też w zasięgu 

widzenia czegoś, co mi wygląda na kamerę TV jakichś 

oficjalnych służb. Jeśli zaś jest to działającą kamerą, 
wówczas dla tych co nadzorują jej obraz najwyraźniej 

widok istotki wyglądającej jak mała dziewczynka 
spacerująca bez rodziców w środku nocy i nagle 

ulatująca w powietrze NIE wygląda na cokolwiek warte 
uwagi i zbadania. Najpopularniejsza oficjalna nazwa dla 

tej maleńkiej rasy UFOnautów po polsku brzmi sukkuby 

(demony nocne - patrz 
https://www.google.pl/search?q=sukkuby+demony+noc

ne ) zaś staropolski folklor ludowy nazywa je "zmory" - 
patrz opisy mojego bycia "duszonym" przez żeńską 

zmorę w wieku około 9 lat zawarte w punkcie #H3 

strony "wszewilki.htm" (oficjalne opisy zmór wyszukuj 
rozkazem 

https://www.google.pl/search?q=zmora+nocna ). Jednak 
inne narody nazywają je też odmiennie. Przykładowo w 

krajach angielskojęzycznych nazywają je też Gremlin 
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(patrz https://www.google.pl/search?q=gremlin+demon 
), zaś np. w Malezji - Toyol (patrz 

https://www.google.com/search?q=toyol+malaysia ) lub 

Pontianak (patrz 
https://www.google.com/search?q=pontianak+malaysia

+demon ). Faktycznie jednak wszystkie istoty opisywane 
tymi nazwami i wykazujące przypisywane im przez folklor 

cechy, widywane są na pokładach UFO. Stąd wszystkie 

one faktycznie reprezentują sekretnie okupujących nas 
UFOnautów. Warto też wiedzieć iż folklor ludowy wielu 

narodów opisuje nawyki UFOnautów jak niemal u 
seksualnych maniaków. Przykładowo męskie wersje tych 

istot według folkloru wielu krajów mają się lubować w 

nocnym gwałceniu zahipnotyzowanych przez siebie 
ludzkich kobiet we własnych domach i łóżkach tychże 

kobiet. Po takich gwałtach na rękach, biodrach, lub 
nogach zgwałconych przez UFOnautów kobiet często 

pozostawiają wyraźnie widoczne sińce - tyle iż są one 
pozbawiane przez technikę UFOnautów typowej dla 

ludzkich sińców bolesności. Przez Chińczyków te 

bezbolesne sińce są nazywane ghost pinch (co znaczy 
"uszczypnięcia ducha"). Ich opisy zawiera podrozdział 

U3.3 z tomu 15 monografii [1/4]. Co nawet jeszcze 
bardziej bulwersujące, takie właśnie bezbolesne sińce 

dość regularnie i powtarzalnie pojawiają się u wielu ludzi 

- w tym zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Ponadto 
opisy raportów z uprowadzeń ludzi do UFO zbyt często 

zawierają opisy zostania zgwałconym na pokładach UFO. 
Istnieją też przypadki ciąży u kobiet, które NIE miały 

stosunku z ludzkim mężczyzną. 
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Fot. #K1b (środek) Oto zdjęcie pokazujące wszystkie 

cztery ślady stóp wytopione w twardym asfalcie NZ 

chodnika jaki NIE topnieje nawet w najgorętsze dni lata, 
sfotografowane przy domu mojej sąsiadki przy 

zachmurzonym niebie (jak wyglądają one po oświetleniu 
ich słońcem pokazuje zdjęcie 

http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien_in_sun.jpg - dla 

oglądnięcia kliknij na jego link). Poodalane one są 
wzajemnie od siebie o 64 centymetry. Najwyraźniejsze 

wytopinie z górnego zdjęcia Fot. #K1a na niniejszym 
zdjęciu jest widoczne tuż ponad dniem 25 z daty tego 

zdjęcia. Wytopienia te obejmują: dwa od prawej nogi i 

dwa (jeden w środku zdjęcia) od lewej nogi. Jeśli 
połączyć linią prostą oba odciski prawej nogi, wówczas 

odcisk lewej nogi ze środka zdjęcia jest oddalony od tej 
linii o 13 centymetrów - co oznacza iż uruchomione 

pędniki w podeszwach tej istotki już odpychały od siebie 
obie jej nogi. Podobnie oddalone są dwa pierwsze 

wytopienia udokumentowane na NIE pokazanym powyżej 

zdjęciu http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg , 
ale oglądalnym po kliknięciu na ów jego link. Ciekawe iż 

chodnik i owa wzlatująca istotka są skierowane dokładnie 
z południa ku północy, co oznacza, iż istotka ta 

wzlatywała w tzw. "bijącym" trybie działania jej 

magnetycznego napędu osobistego - tj. trybie który 
nocami NIE indukuje jasnego jarzenia jakie zwracałoby 

na nią uwagę ludzi. Jednak dwa pierwsze NIE aż tak 
wyraźne wytopienia ujawniają iż przed 

udokumentowanym tu swym wzlotem istotka ta 
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wędrowała piechotą (tj. z wyłączonymi pędnikami) 
wzdłuż chodnika wiodącego od wchodu ku zachodowi, 

aby na sfotografowanym tu skrzyżowaniu ulic skręcić w 

prawo i ulecieć ku północy. Intrygująco, dwa 
skrzyżowania wcześniej w kierunku z jakiego ona 

przywędrowała, prawdopodobnie pod ziemią mieści się 
pieczara używana przez te istoty na bazę gdzie ukrywają 

siebie i swe gwiazdoloty. Wszakże to tam w 2006 roku 

zaobserwowałem orba (tj. miniaturową sondę UFO) jaki 
wyłonił się spod ziemi, a jakiego opisałem w #I3 ze swej 

strony "explain_pl.htm" oraz we wpisie #97 do blogów 
totalizmu (o adresach z #Z3 poniżej). Zgromadzony więc 

do dzisiaj materiał dowodowy indukuje pytanie czy takie 

podziemne bazy UFO istnieją pod każdą miejscowością w 
jakiej mieszkają osoby mające wpływ na decyzje i 

działania większej liczby ludzi? Wszakże taką możliwość 
zdaje się potwierdzać dzisiejszy wpływ UFOnautów na 

ludzi jaki wszechogarnia wszystkie decyzje i działania 
ludzkości, a także zdaje się potwierdzać odwieczny 

zwyczaj UFOnautów iż od najdawniejszych czasów ich 

reprezentanci bywali cichymi doradcami i osobistościami 
wpływającymi na decyzje wszystkich królów - jako 

przykłady rozważ Stańczyka, karła króla Zygmunta 
Starego, który współorganizował "Hołd Pruski" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=Sta%C5%84czyk+karz

e%C5%82+Zygmunta+Starego ), albo rozważ diabła o 
nazwie Procopius (patrz 

https://www.google.com/search?q=Justinian+devil+Proc
opius ) jaki cesarzowi Justynianowi pomagał zbudować w 

Istambule bazylikę "Aya Sophia" - co opisałem w punkcie 
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#K2 ze swej strony "god_istnieje.htm", czy też rozważ 
podziemną bazę UFO pod zamkiem krzyżackim w 

Malborku jaką opisałem w punkcie #G1 swej strony o 

nazwie "malbork.htm", oraz bazę UFO we wnętrzu 
dominującej NZ miasto Dunedin góry "Saddle Hill", którą 

pokazałem na Fot. #B3a a krótko omówiłem w puncie 
#F2 ze strony o nazwie "newzealand_pl.htm" i także pod 

Fot. #E1 ze swej strony "telekinetyka.htm". 

 
Fot. #K1c (dół) Rzeźba pokazująca 3-palcową, żeńską 

wersję diablicy-UFOnautki, sfotografowaną w widoku z 
boku. Folklor niemal wszystkich narodów twierdzi iż w 

oczach tych ludzi którym istotki te ochotniczo pozwalają 

się zobaczyć, wyglądają one na urzekająco piękne i 
ponętne - aczkolwiek kiedy są rozochocone seksualnie 

wówczas gryzą, drapią, szczypią i zgniatają jak 
krwiożercze tygrysice. Ponieważ zaś ich broń oraz 

napędowe i wspomagające urządzenia nadają im 
ogromnej siły i zdolności do zdalnego hipnotyzowania, 

pomimo swego czaru i miniaturowej wielkości są w stanie 

obezwładnić i sobie podporządkować nawet 
najsilniejszych wojowników. To takie właśnie stopy jak 

"trzypalcówki" tej "diablicy" nadtopiły asfalt chodnika 
przy domu mojej sąsiadki - co pokazują obie poprzednie 

fotografie. Jej rzeźba szczególnie dobrze ujawnia 

ułożenie i boczny wygląd szponiastych palców na rękach 
(patrz jej ręce z "krogulczymi paznokciami" widoczne na 

czubku peleryny z kombinezonu jej napędu osobistego) i 
na nogach tejże istotki. Aby oglądnąć jej nogi warto się 

dobrze przyglądnąć jej lewej nodze. Ponadto zdjęcie to 
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dobrze też ukazuje wygląd ich 3+1 palcowych dłoni. (Jej 
prawdziwe dłonie są te wzniesione do góry aby 

rozpostrzeć dołączną do nich pelerynę ułatwiającą 

manewrowanie podczas lotów w powietrzu.) Niniejsze 
zdjęcie "diablicy-UFOnautki" w obu jej widokach 

oryginalnie opublikowałem oraz szerzej objaśniłem na 
Fot. #G1 z mojej innej strony internetowej o nazwie 

"sw_andrzej_bobola.htm", a także z boku i z przodu na 

Fot. #H2 z mojej innej strony internetowej o nazwie 
"korea_pl.htm". 

 
NIE włączone do pokazania powyżej zdjęcie zbliżenia 

dwóch pierwszych najmniej widocznych wytopień stóp tej 

istotki - które można zobaczyć np. klikając na link: 
http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg . Są to 

najmniej wyraźnie widoczne wytopienia powstałe w 
pierwszej chwili zaraz po włączeniu przez tę istotkę jej 

napędu osobistego. Ich inżynierska analiza "jak" ujawnia 
iż napęd uniósł ją nieco ponad asfalt chodnika, tak że 

wytopienia są niewyrażne, zaś jej ruchy nieco je 

wydłużyły. Przykładowo prawy z nich (dolny - nadal 
skierowany ku zachodowi, widoczny tuż ponad rokiem 

2022 z daty i pokazujący zarys trzech szponów z palców 
stopy) ma długość 16 cm, zaś górny lewej nogi, powstały 

już po częściowym skierowaniu się ku północy, ma 

długość 19 cm. Wzajemna odległość czubków palców z 
obu tych wytopień wynosi 18.5 cm. Natomiast wzjemna 

odległość od siebie końców ich pięt - 39 cm. Takie ich 
rozmieszczenie potwierdza, iż powstały one zaraz po 

włączeniu napędu osobistego jako wynik lekkiego 
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podniesienia istotki i zatrzymania jej poprzedniego ruchu 
ku zachodowi (prawa stopa) oraz nieużywanego przez 

ludzi obrotu lewej stopy i zainicjowania jej poślizgiem 

nowego kierunku ruchu ku magnetycznej północy. Warto 
dodać, że ustawienia nóg owej istotki utrwalone tym 

zdjęciem dość dobrze dokumentują wykonywanie przez 
nią poruszeń nogami niemal niemożliwych do 

wykonywania przez nogi ludzi. Takie zaś właśnie 

nieludzkie poruszenia nocnych miniaturowych istotek 
utrwalane są na świecie np. przez CCTV - po przykład 2-

minutowego widea z US "Weird Alien in Surveillance" jaki 
je udokumentował patrz pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=kzSNLqx6O6c , zaś 

wyszukuj inne filmy tej samej istoty rozkazem 
https://www.youtube.com/results?search_query=Creatur

e+LaJunta+home+Colorado . 
 

 
Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk 

 

* * * 
 

Treść niniejszego wpisu #347 oryginalnie była 
opublikowana w punkcie #K1 strony internetowej o 

nazwie "petone_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 maja 

2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i 
dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/petone_pl.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/petone_pl.htm 

http://nirwana.hstn.me/petone_pl.htm 
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http://drobina.rf.gd/petone_pl.htm 
http://pajak.org.nz/petone_pl.htm 

 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 
głównymi publikacjami wielokrotnie potem 

aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 
totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 

aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 
bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 
ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 

powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 
kontynuowanych badań. 

 
Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 
http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , wystarczy jeśli w 

adresie tym nazwę strony "petone_pl.htm" zastąpi się 
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nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 
wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 

adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 

sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 
czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 

stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 
powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 

Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 

jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 
uruchomić stronę o nazwie "explain_pl.htm" powiedzmy z 

witryny o adresie http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , 
wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 

następujący nowy adres 

http://pajak.org.nz/explain_pl.htm w okienku adresowym 
swej wyszukiwarki. 

 
Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 

już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 
"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 

tym i temat z niniejszego wpisu #347, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 
które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 
utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 
przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 
Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie 

blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 
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naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 
z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 

istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 
następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 
https://kodig.blogi.pl  

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 
totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 

bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 
udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 
i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 

normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 
wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 
mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 
Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #347: 

#346, 2022/4/27 - jak Biblia koryguje wypaczenia 
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oficjalnej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm") 
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż 

to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" (#I1 to 

#I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm") 
#341, 2021/12/1 - tylko "prace fizyczne" uczą mądrości 

"jak" (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm") 
#216, 2012/2/25 - przykłady niekompetencji monopolu 

oficjalnej nauki (#K3 z "tornado_pl.htm") 

#151, 2008/5/15 - dlaczego nauce ziemskiej brak jest 
kompetencji do badań UFO (#B1 z "ufo_proof_pl.htm") 

#101, 2006/12/16 - jak UFOnauci gnebią Australię 
pożarami (#E15.1 z "military_magnocraft_pl.htm") 

#97, 2006/11/25 - jak zaobserwowałem "orba" (małe 

UFO) gołymi oczami (#I3 z "explain_pl.htm") 
#94, 2006/11/4 - jak UFOnauci ocieplają klimat Ziemi 

(#E16 z "military_magnocraft_pl.htm") 
#57, 2006/2/2 - jak UFO zawaliło halę w Chorzowie 

(#H1 z "katowice.htm") 
#40, 2005/10/14 - pole gwiazdolotu UFO który 

odparował WTC pulsowało 3000 Hz (#14 w #B4 z 

"wtc_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 
Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #346E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2022/5/17, 2022/5/12, 2022/5/15 

Elaborated in: #I5 from my web page named 
"1985_theory_of_everything.htm"; as well as in 

item #346E from "volume Q" (this one) of the free 

publication [13] downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #346E: 

#346E: How 21 letters of the "[Ω] Seals of God" from 
the Bible turned the old era of scientific speculation 

about time into a new era of knowledge of truth about 
the lack of elapse of time in "nature" 

(totalizm.wordpress.com) 
#346_1E: How the Bible's "[Ω] Seal of God" replaced 

scientific speculations about time with the knowledge of 

the truth about the universe and time (part 1) 
(kodig.blogi.pl) 

#346_2E: Meaning of "[Ω] God's Seal" from the Bible 
confirming the discovery of the lack of elapse of time in 

"nature" (part 2) (kodig.blogi.pl) 

#346E: How 21 letters of "[Ω] God's Seals" from the 
Bible replaced the old era of scientific speculations 

regarding time into a new era of knowing the truth about 
the lack of elapse of time in "nature" 

(drjanpajak.blogspot.com) 

../1985_theory_of_everything.htm
../tekst_13.htm
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The next post #346 is the Polish language version of 

this English post #346E (następny wpis #346 jest 
polskojęzyczną wersją niniejszego angielskiego wpisu 

#346E). In Polish the text of this post #346E is 
published as item #I5 at web page 

"1985_teoria_wszystkiego.htm" and as post #346 to 

blogs of totalizm repeated also in volume Q of 
publication [13] in PDF avaibalble via "tekst_13.htm". 

 
Summary: In this post #346E adapted from item #I5 of 

the web page named "1985_theory_of_everything.htm", 

I briefly report a large group of my newest discoveries 
which I made in February 2022, and which were inspired 

by my "Theory of Everything of 1985" (see web page 
"dipolar_gravity.htm"). Detailed descriptions of this 

group of newest discoveries are provided in the entire 
"part #I" of the web page named 

"1985_theory_of_everything.htm", while this post #346E 

(and item #I5 in there) mainly tries to summarize their 
essence and to present conclusions that result from their 

discovery. The most important from this group of my 
discoveries of February 2022 states that in the so-called 

"nature" there is neither the "elapse of time" nor the 

aging work of "time", thus originally all movements and 
all actions in nature occur with infinite speed. There is 

also a large body of empirical evidence confirming the 
existence and operation in "nature" of this infinite speed, 

for example: "God's Clocks", telepathy, telekinesis, 
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hypnosis, near-death phenomena, etc. This body of 
evidence is described in item #I3 from the web page 

"1985_theory_of_everything.htm" presenting my "Theory 

of Everything" of 1985" and in the post number #345E to 
blogs of totalizm. However note that for vital reasons in 

the "world of matter" in which we live, all movements 
and actions were technically slowed down due to pre-

programming into the operation of our "world of matter" 

the invention of the "elapse of time" and the aging work 
of "time". 

 
The second also immensely important amongst my 

discoveries from February 2022, reveals that using only 

11+10=21 letters, two expressions from two different 
verses of the Bible for over two thousand of years have 

been announcing and confirming the essence and truth 
of my scientific discovery made in 1985, which states 

that the entire "universe" consists of two separate worlds 
of a physical nature. These two expressions from the 

Bible are also the only case that I know of when the 

Bible confirms the essence and truth of the 
fundamental scientific theory of present times. 

After all, for example, none of the theories of today's 
"official atheistic science", eg the "big bang theory", 

"theory of evolution" or "theory of relativity", can prove 

that the Bible confirms their truth and essence. Both 
these confirmed by the Bible worlds are described more 

comprehensively in this post #346E to blogs of totalizm. 
The existence of these two worlds is empirically indicated 

also by the "suck in" action of gravity. After all, the 
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vectors of gravity behaving as dipoles act similarly like a 
stream of water from a fountain which causes centripetal 

phenomenon of "suck in" experienced e.g. by a ping-

pong ball held by this "suck in" phenomenon in the 
stream of water from a fountain (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=ping-
pong+ball+fountain , also note that Bernoulli-like 

phenomenon of gravity is briefly explained in this post 

#346E to blogs of totalizm). Note, however, that only 
one out of these two physical worlds of the universe is of 

"natural" origin. I call it the "counter-world" because 
everything in it is opposite to what exists in our created 

by God "world of matter". Because God lives in it and our 

"souls" are also stored in there, in the first of the two 
Bible verses discussed here this "counter-world" is called 

"with the Lord" - see the KJV Bible, verse 3:8 of "2 Peter" 
quoted below. In turn the second of both these physical 

worlds of the universe was technically created by God. I 
call it our "world of matter". Since it is separate from the 

world in which God lives, verse 90:4 from "Book of 

Psalms" of the same KJV Bible refers to this "world of 
matter" as to the world seen "in thy sight". After all, God 

only looks at our "world of matter", while He stays and 
lives in the "counter-world". Notice that although the 

confirmation of this discovery (about the existence of 

two physical worlds in the universe) is encoded in the 
Bible, unfortunately its details you will never learn from 

priests of the religion you practice. After all, NOT without 
reason the Bible accuses priests of "rejecting knowledge" 

(see verses 4:4-9 from the "Book of Hosea"). 
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Furthermore, notice, that since with the use above of 
only 11+10=21 letters God managed to reveal in the 

Bible the existence of two worlds of the universe, you 

can imagine how many further extremely important and 
still unknown to humanity scientific discoveries remain 

encoded in verses of small volume of the Bible. 
 

This my "Theory of Everything from 1985", which 

constantly generates newer and newer discoveries, until 
today I keep disseminating for 37 years. Unfortunately, 

in spite of numerous efforts - some of which I described 
more comprehensively in #A5 to #A5bc from my web 

page named "totalizm.htm", I never managed to publish 

it in scientific journals. Furthermore, until now many 
people who want to get to know it, still are unable to find 

it on the Internet, where references to my Theory of 
Everything are cleverly hidden. This in turn should 

convince and serve as a sign (omen), that my "Theory of 
Everything from 1985" has an enormously influential 

enemy with a global reach, which in numerous clever 

and hidden ways disallow this theory as well as its 
findings and discoveries, to be made public. After all, 

also the Bible tells us about the existence of such an 
enemy of mankind. In turn, because in the period from 

1985 to 2007 I carried out intensive research on people 

abducted to UFO decks - see some conclusions from this 
research which I present in #A2 to #A2cd and #B4 from 

my web page named "ufo.htm", I have valid reasons to 
suspect that this enormously influential enemy humanity 

described in the Bible, is also the same enemy that many 
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people see on UFO decks. Only that this enemy has 
numerous allies among the inhabitants of the Earth. After 

all, this would explain why some anatomical details of 

the appearance of faces of human-like creatures seen on 
UFO decks coincide with similar anatomical details 

demonstrated on our TVs by some of the most influential 
decision makers, and also why practically all inhabitants 

of Earth are intensively exploited on UFO decks - 

including reproductive exploitation. Most clearly the 
inhabitants of the Earth are the main suppliers of a huge 

number of human embryos that UFOnauts use both for 
populating new planets - which they will also exploit in 

the future as now they are doing this with people from 

Earth, and people are also suppliers of genetic material 
growing into so-called biorobots (in Polish: bioroboty) 

who on home planets of UFOnauts work as slaves, while 
who more comprehensively are described e.g. in our 

Polish treatise [3b] available via the web page 
"tekst_3b.htm". Notice also, that this exploitation of 

people as suppliers of reproductive material explains why 

on the planet Earth secretly occupied by the so-called 
"UFOnauts", our rulers and decision makers so forcefully 

implement anti-abortion laws, the content of which is 
contradictory to the Bible and breaks the commandment 

of God - which contradiction and breaking I already 

explained comprehensively in item #C6 from the web 
page named "soul_proof.htm" and in item #L2 from 

another my web page on named "2020life.htm", as well 
as in posts number #194 and #342 to blogs of totalizm 

based on these items #C6 and #L2. Unfortunately, after 



 
  Q-858 

each exploitory abduction to UFO decks the memory of 
UFO-abductees is erased, while each abductee receives 

post-hypnotic order (see 

https://www.google.com/search?q=post-
hypnotic+suggestion ) to ignore the marks that these 

abductions leave on his/her body - which marks I 
described and illustrated e.g. in #A2 to #A2ab and #B4 

from the web page named "ufo.htm", and also to actively 

contradict and eliminate all information stating that UFOs 
do exist and operate on Earth. 

 
The discoveries presented in this post #346E lead to 

many intriguing conclusions. The most surprising out of 

them, is that similarly to all other scientific discoveries 
which express timeless truths, also the essence and truth 

of my discoveries described above, for over 2000 years is 
announced in the Bible verses. This announcement of 

truth I call the "[Ω] Seal of God" and I described it in 
item #I2 of the web page 

"1985_theory_of_everything.htm" and of post #345E to 

blogs of totalizm. After all, I discovered a long time ago 
that God stamps this seal to confirm the truth and 

essence of everything that is important for the good of 
humanity - only that so far people remained blind to the 

existence of this seal. On the other hand, the systematic 

stamping of this seal onto everything that expresses the 
timeless truth and that is important for people, should 

already teach humanity, that if any e.g. scientific 
discovery, theory, or life idea, did NOT receive such a 

"[Ω] Seal of God" encoded in verses of the Bible, 
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similarly as this seal was NOT stamped e.g. for the "big 
bang theory", "theory of evolution", or "theory of 

relativity", then people in the above-referenced verse 3:8 

called "beloved" - because they keep God's 
commandments and seek the truth, should NOT accept 

whatever any such discovery, theory, or idea states and 
actively express their opposition to it, because: these do 

NOT express the truth, deceive people, and cause 

destructive effects which will only harm individual people 
and our entire civilization. 

 
 

Motto of this post #346E to blogs of totalizm: 'How 

can we expect that the monopolistic "official atheistic 
science" will understand and recognize the operation of 

something as complicated as the transcendent wise 
"invention" and pre-programming by God of the 

existence of the reversible "elapse of time" and the aging 
work of "time" into only our "world of matter", or that 

this science will understand and admits that in the 

counter-world from the other end of the gravity dipole 
there is neither the "elapse of time" nor the "aging work 

of time" - both of which shocking truths were discovered 
due to the knowledge-creative power of my Theory of 

Everything from 1985, if this science is lacking even the 

competence to understand and recognize so obvious 
truth as the existence and operation of UFOs, although 

since the discovery of the existence of UFOs on June 24, 
1947 by Arnold A. Kenneth (see 

https://www.google.com/search?q=Arnold+Kenneth+UF
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O+1947 ), numerous further witnesses, photos and 
videos already for 75 years have been constantly 

documenting the activity of UFOs on Earth and in the 

cosmos that surrounds us (while it is worth noting that in 
the big world practically every day someone probably 

sees a UFO, or makes photographs or films of a UFO), 
while since 1980, i.e. already for over 42 years, the 

design and operation of UFOs is explained in detail to 

scientists by my invention of the starships called the 
Magnocraft.' (The bitter truth about the level of 

incompetence and drawing away from the truth of our 
monopolistic and corrupt "official atheistic science" in the 

areas of research of other intelligences who do NOT 

cooperate with scientists that research them and who 
with knowledge and intelligence are immeasurably 

superior to people, e.g. see post #151E for blogs of 
totalizm or see item #B1 from the web page named 

"ufo_proof.htm", or see item #J2 from the web page 
"explain.htm" - all of which sources document that "UFOs 

are the already completed my Magnocrafts" illustrated 

e.g. on the web page "magnocraft.htm".) 
 

 
#I5. How 11+10=21 letters from two verses of 

the Bible, which in today's reality of searching for 

salvation from the rapidly approaching 
destruction of mankind, positively: (a) confirm the 

truth of my "Theory of Everything from 1985" by 
stamping the "[Ω] Seal of God" to its fundamental 

statement that the universe is composed of two 
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worlds; (b) expose how the monopoly of "official 
atheistic science" has been lying to humanity 

about God for many years; (c) announce the 

coming of a new era of correct knowledge about 
the structure of the universe and about the non-

existence of neither the "elapse of time" nor the 
aging work of "time" in the original counter-world 

(means in the so-called "nature"); and, in 

addition, (d) warn against forcing false views: 
 

As the reader probably remembers from teaching at 
school or university, the institution of "official atheistic 

science" long ago adopted an unproven assumption 

about which we already know that it is fundamentally 
wrong, which can be briefly summarized by the 

statement that the gravitational field is a kind of static 
"attraction" caused by the existence of two different 

monopolies of matter and its components, e.g. by 
"matter" and "antimatter". The problem, however, is that 

the existence of stable "antimatter" was never 

discovered. Meanwhile, in 1985 I discovered that the 
gravitational field is a kind of centripetal dynamic "suck 

in" of Bernoulli (see 
https://www.google.com/search?q=Bernoulli+principle ), 

almost identical to that which keeps the ping-pong ball in 

the stream of water from the fountain (illustrated at 
https://www.youtube.com/results?search_query=ping-

pong+ball+fountain ) and which results from the dipole 
of the flow of programs and data between our "world of 

matter" and the invisible "counter-world" - which 
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dynamic "suck in" I explained in more detail with the 
descriptions of the theory formulated at that time, 

initially called the "Concept of Dipolar Gravity" (see the 

web page "dipolar_gravity.htm"), which a few months 
later I renamed into the "Theory of Everything" and 

described it later under this new name for already 
around 37 years. In turn when after 2014 I discovered 

more and more numerous aspirations of the "official 

atheistic science" to deny my development and 
authorship of this Theory of Everything, to its name I 

added the year 1985 of its formulation, calling it the 
"Theory of Everything of 1985" (that describes my newer 

web page "1985_theory_of_everything.htm"). But 

because it scientifically confirms the existence of God, 
providing a whole range of scientific and indisputable 

proofs that God does exist, and thus opening the 
possibility of scientific learning more about our God, this 

my Theory of Everything from 1985 drew upon itself a 
fury of persecution and hidden sabotages served to me 

and to my theory by the institution of the "official 

atheistic science" - which clearly is NOT happy that God 
is proven to exist because "luminaries of science" try to 

usurp the role of God for themselves. 
 

My Theory of Everything of 1985 mentioned in this post 

#346E, allowed me to discover so many new and so-far 
unknown truths about the structure and operation of the 

reality that surrounds us, that these truths are sufficient 
to create a completely new science, which I call the 

"totaliztic science" (see the web page "telekinetics.htm") 
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because it is competitive to our still monopolistic and 
corrupt "official atheistic science". The feature of this 

new "totaliztic science" is that its discoveries bring the 

potential to correct accumulated errors, distortions and 
lies of our "official atheistic science" which forces people 

to views that are inconsistent with the present level of 
knowledge and documented facts, and thus are biased 

and corrupt views, deprived of scientific balancing and 

causing confusion, deviation towards untruth and moral 
"distortion" of actions in present people. These numerous 

discoveries of my "Theory of Everything from 1985" I am 
NOT going to list here, because they are described in my 

numerous publications, the contents of which and links 

to which everyone can find on the Polish web page 
named "skorowidz.htm" - for example see the summary 

of the most important of them in item #A1 from the 
Polish web page named "milicz.htm". I only emphasize 

here that in my opinion the most important of these 
discoveries was made in February 2022. It states that 

the measurable "elapses of time" and aging work of 

"time" do NOT exist in "nature" but they were "invented" 
by God and then pre-programmed into our "world of 

matter" that God created - as I described it more 
comprehensively in items #I1 to #I5 of the web page 

"1985_theory_of_everything.htm". This discovery 

destroys practically all foundations on which our 
monopolistic "official atheistic science" stands. It also 

reveals the falsity of these foundations, starting a 
completely new era in the history of human knowledge 

and consciousness - this is probably why the "God's 
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Adversary" (see 
https://www.google.com/search?q=God+Adversary ) 

and his earthly helpers synchronized the moment of my 

discovery from February 2022 with the unleashed by 
them real "hell on Earth" that distracts humanity's eyes 

from what is happening in matters of science, 
knowledge, awareness, progress and the future. This is 

why I intend to devote here a little more attention to this 

my discovery from February 2022. 
 

In item #I2 of the web page 
"1985_theory_of_everything.htm" I documented that in 

two verses of the Bible the occurrence of my discovery 

from February 2022 was foretold, and its essence is 
confirmed in there by stamping the "[Ω] God's Seal". So 

let us quote here again both these verses from the KJV 
Bible. And so, in that KJV Bible verse 3:8 from "2 Peter" 

states - quote: "But, beloved, be not ignorant of this 
one thing, that one day is with the Lord as a 

thousand years, and a thousand years as one day." 

In turn, verse 90:4 from the "Book of Psalms" of the 
same KJV Bible states - quote: "For a thousand years 

in thy sight are but as yesterday when it is past, 
and as a watch in the night." 

 

If someone analyzes at least these two verses, then 
he/she discovers that with only 21 letters that make up 

the two expressions contained in them, God very wisely 
and foresightedly coded the confirmation with the 

[&Omega] Seal of God" of the fundamental truths 
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contained in the statements of my "Theory of Everything 
of 1985" - which already for 37 years I am forced to 

publish exclusively in a number of my internet 

monographs and web pages because of stubborn and 
prejudiced preventing its publication in scientific journals. 

But despite of these confirmations in the Bible and the 
huge empirical evidence which is unanimously consistent 

with the truths of my "Theory of Everything of 1985", our 

monopolistic "official atheistic science" refuses to 
recognize this theory and the truths revealed with it, and 

still tries by force and with use of deceptions to stand by 
its lies. These two expressions state - I quote from the 

above KJV verses: (3:8) "with the Lord" and (90:4) "in 

thy sight". So if we remember that every word of the 
Bible was inspired by the omniscient God who tries to 

teach us to discover the whole truth about what He 
created, then we begin to notice that with the 11+10=21 

letters of both these expressions God confirms in the 
Bible that there are two separate worlds of physical 

characteristics, in one of which God lives (i.e. that there 

is a "counter-world" located "with the Lord"), while the 
other world (i.e. our "world of matter") is only viewed by 

God (i.e. that for God it is visible "in thy sight"). On the 
other hand, the existence of these two physical worlds, 

i.e. the original "counter-world", as well as our "world of 

matter" created by God, forms the foundations of my 
"Theory of Everything of 1985". So, the dear reader, can 

you see that since God with only 21 letters was able to 
express the truth, the explanation of which to people 

took me a number of long monographs and web pages 
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and it still is ignored by people, what a huge number of 
further unknown truths and future scientific discoveries 

must still remain wisely coded and not understood yet by 

humanity in just one small Bible? Only that in order for 
people it is NOT "secret" nor hidden by some anti-

progressive institution, the requirement is that in the 
eyes of God (i.e. "in thy sight") these people must 

deserve the name "beloved", i.e. that they do NOT act 

like "a watch in the night" from the dark period "when it 
is past" e.g. "as yesterday". Isn't it arrogance e.g. to 

consider in the light of the above that the "official 
atheistic science" has learned and already knows almost 

everything that was to be learned and known? After all, 

the cockiness of such implication is equally clearly 
revealed by the secular content of items #J4.1 to #J4.6 

from my web page "propulsion.htm" and by our equally 
secular video entitled "Future Propulsions" - the English-

language version of which is disseminated from the 
address 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak , as 

well as by verses 1:27-29 from the biblical "1 
Corinthians" stating: "God chose what is foolish in the 

eyes of the world, to shame the wise, He chose what is 
weak to humiliate the strong, and what is not nobly born 

according to the world and despised, and what is what is 

not, God chose to annihilate what is, so that no creature 
would boast before God." So the conclusion which 

immediately emerges from both, the truths revealed in 
this post #346E, as well as in the previous post #345E 

for blogs of totalizm based on items #I1 to #I4 of the 
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web page "1985_theory_of_everything.htm", states: 
people pull yourself together regarding lies that those 

scientific "authorities" thinking only in dictionary 

categories of "what" and therefore unable to develop 
procedures "how" are forcing upon you - after all, the 

"official atheistic science" in formulating its most 
important foundations is in a cardinal error, while 

maintaining a lucrative monopoly on research and on 

education inclines it to lie to humanity. 
 

Independently from the above confirmation by both 
verses of the Bible that the universe consists of two 

physical worlds which in publications about my "Theory 

of Everything from 1985" are called "counter-world" and 
our "world of matter", these two verses hide also the 

entire series of different confirmations and information. 
Another example of these, is expressed by the words "as 

yesterday when it is past" from verse 90:4 of the "Book 
of Psalms". After all, such words always describe 

"something" that was, but no longer exists. In turn what 

this "something" can be, it is easy to guess from the 
verses which confirm such "scientifically important truth", 

as the "non-existence of the elapse of time in the 
counter-world" - means also lack of "time" in the original 

so-called "nature". After all, on the consequences of the 

existence and work of the "elapse of time" was based to-
date the entire era of the erroneous philosophy of the 

"official atheistic science", which elevated "time" to the 
rank of being "another dimension". So if my 

comprehensively confirmed discovery is accepted that in 
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fact the "elapse of time" and the aging work of "time" do 
NOT exist in so-called "nature" (means outside our 

"world of matter" - as our "world of matter" cannot be 

considered "existing in nature" because it was technically 
created by God), then the entire period of the cardinal 

error of science will end - means it will become the 
period that has passed "as yesterday when it is past" 

from verse 90:4 of the "Book of Psalms". Thus, summing 

up the words "as yesterday when it is past" from verse 
90:4 of the "Book of Psalms", they announce the promise 

of God that to the discovery of the non-existence of 
"time elapse" in the counter-world is tied the ending of 

the entire previous era of staying in erroneous constancy 

by our monopolistic "official atheistic science". 
 

Along with this promise from God, there is also a warning 
in these verses. This is because God knows (predicted) 

that the institution of our monopolistic, money-minded 
(#A1 to #A4 at web page "partia_totalizmu_uk.htm"), 

"official atheistic science", as usual, will NOT voluntarily 

cease insisting on its erroneous views, just because some 
Polish emigrant, Dr Eng. Jan Pająk, has already managed 

to discover the truth. Therefore, in the same verse 90:4 
of the "Book of Psalms", God added the highly 

meaningful words "as a watch in the night". These words 

warn that the "official atheistic science" for hiding its 
unrighteousness and interests will use various forms of 

violence symbolized with words "as a watch in the night". 
Of course, a single discoverer, such as myself, has NO 

chance of winning with a powerful institution that uses 
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the violence of this symbolic "as a watch in the night". 
This is why the next verse 3:9 from "2 Peter" affirms that 

God Himself will fulfil the promise related to the 

confirmation of the discovery of the non-existence of the 
elapse of time in the counter-world. On the other hand, 

shortly before that, verse 2:6 of the same "2 Peter" 
warns with a reminder of Sodom and Gomorrah that in 

the event of continued violence by decision-makers who 

by force are to insist on old and erroneous views, this 
time God Himself will fulfil His promise. (It is worth 

noting here, that although the entire letter from "2 
Peter" is formulated in a general manner so that it could 

explain a number of different life situations, if it is 

analyzed in detail then it becomes obvious that the entire 
text of it serves to encode an additional extension and 

supplement to the breakthrough meanings of its verse 
3:8.) After all, the reader of these words is probably 

aware of the differences in the fate of sinful cities of 
Sodom and Gomorrah - in the Bible described e.g. in 

verses 19:24-28 of the "Book of Genesis", from e.g. the 

fate of the also sinful city of Nineveh - in the Bible 
described in verses 3:4-10 of the "Book of Jonah". If the 

reader is NOT aware of it, I will remind here in two 
sentences their fates: the inhabitants of Sodom and 

Gomorrah stubbornly and arrogantly persisted in their 

sinfulness, therefore they had to die and get extinct 
forever. On the other hand, the inhabitants of Nineveh, 

along with their king, took seriously the warning given to 
them, humbled themselves and changed their behaviour, 

hence God forgave them and allowed them to avoid 
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destruction. But are you, the reader, aware of the depth 
of the sinful behaviour that is already practiced by even 

those of today's people who consider themselves 

believers in God, and even is practiced by some of the 
priests who in the Bible verses 4:4-9 from the "Book of 

Hosea" are warn what is to happen to them for "rejecting 
knowledge"? If you are NOT aware of this depth, at least 

look at our half-hour free videos (in the Polish language, 

but with English subtitles) entitled "Zagłada ludzkości 
2030" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) and 
"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ), or 

read e.g. my web page named "2030_uk.htm" or any 
other my web page, while these will remind you of this 

bitter truth. Here you will probably think that this is how 
we all behave now, because it is a sign of living in 

modern times of progress, the availability of scientific 
knowledge, democracy, freedom of opinion and speech, 

etc. But do you realize how far all this is from the truth, 

from 10 commandments of God, and from the standards 
of actual morality? For example, read item #A2.12 from 

the web page named "totalizm.htm", to learn how far 
even just motivations for actions of almost every present 

person, are from the motivations really required by the 

standard of morality from the Bible. And do you know 
the verse 6:23 from the biblical "Romans" stating: "For 

the wages of sin is death" or the verse 4:17 from the 
"Letter of St. James the Apostle": "And whoever can do 

good and does not do, sins". So it is NOT time for a 
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further continuation of the passivity to-date and for 
supporting the deceitful views of the era for which God 

already acknowledged that it has passed. After all it must 

be remembered that underground, on the ground and 
above the ground there are numerous sources of evil, 

such as: lava, volcanoes, earthquakes, tsunamis, floods, 
fires, pandemics, carcinogenic pollution, corrupt 

politicians, criminals, wars, locusts, hail, tornadoes, 

hurricanes, meteorites, murderous cosmic emissions, 
UFOs, etc., etc. Furthermore only God keeps them all 

under His control and protects against their attack 
individually every person who deserves God's protection - 

this is why during the Second World War in the bomb 

craters it was impossible to find atheists hiding in there 
from the bombing (see 

https://www.google.com/search?q=there+are+no+athei
sts+in+foxholes ), while my father survived the bungled 

Allied bombing of "Peenemunde" (see 
https://www.google.com/search?q=Peenemunde - and 

he believed throughout his life, to be the only Prisoner of 

War who survived in there) because he did not pay 
attention to what other prisoners were doing and he just 

by himself jumped into the crater of the first Allied bomb 
that fell in there to hide in it (then, after the war, he 

explained to us that he believed that the bombs did NOT 

fall again in previously hit place) - while the other 
prisoners were hiding in the barracks so all of them got 

killed. In turn this "official atheistic science" which still 
officially does NOT recognize the existence of God and 

secretly blocks my "Theory of Everything from 1985" 
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which reveals, among others, just the truth about the 
existence, origins and powers of God, it still cannot even 

predict when and where any of these sources of evil will 

crawl out from hiding to join the destruction of people. 
So for sure this science will NOT save those who believe 

in its "discoveries", instead of trusting the timeless truths 
that are taught to us by the Bible and which are so 

openly confirmed by the huge empirical evidence 

described in items #I1 to #I5 of the web page 
"1985_theory_of_everything.htm". Therefore, dear 

reader, it is never too late to return to God and to count 
on His grace, after actively changing your actions and 

motivations, and after taking actual care of your fellow 

human beings, nature and everything that represents 
truth and goodness. After all, according to the verse 15:3 

from the biblical "Book of Proverbs" stating "In every 
place are the eyes of the Lord, they look for good and 

bad" - God carefully observes you with thousands of eyes 
of His "God Drobinas" and knows even your innermost 

thoughts - He is also the One who judges your further 

fate. 
 

Since we are already discussing the truths encoded in 
the Bible with verses "2 Peter", I would like to draw the 

reader's attention to the information from the verses 

1:20 and 3:16 given there. Both of them emphasize that 
the truths contained in any verses of the Bible require to 

be explained using terms revealed in other verses of the 
Bible and avoiding ignorance (i.e. "rejection of 

knowledge" - see verses 4:4-9 from the "Book of Hosea" 
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in the Bible) and avoiding the small reinforcement in 
faith. In other words, the path to truth leads through 

gaining the certainty of God's existence and adhering to 

His laws and requirements, plus choosing the narrow 
gate and way of learning and using wisdom, knowledge, 

logic, and experience. 
 

These God's requirements of finding a path to truth are 

best illustrated by the incredibly wise and foreseeing 
manner in which God encrypted against the unauthorized 

understanding by various frauds and doubters the 
confirmations discussed in the "part #I" of the web page 

"1985_theory_of_everything.htm" - means also the 

confirmation of my discovery that "with the Lord" (means 
in the counter-world) the "elapse of time" does NOT 

exist, therefore "time" was invented only by God and 
then God pre-programmed its work into our "world of 

matter". This encryption is already described in item #I2 
of the web page "1985_theory_of_everything.htm". In 

turn, its correct decoding boils down to understanding 

under what conditions the expression contained in verse 
3:8 of "2 Peter" stating: "one day is with the Lord as a 

thousand years, and a thousand years as one day", 
would express the logical truth and only the truth - just 

as truth alone, and truth only, are expressed in the entire 

content of the Bible. After all, in accordance with the 
logic, if the "elapse of time" existed in the place which 

this verse indicates, i.e. "with the Lord" (means in the 
"counter-world"), this expression would NOT express the 

truth, because either it would be true in there that "one 
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day is like a thousand years" so then it would have to be 
untrue that "a thousand years is like one day" or it would 

be true that "a thousand years is like one day" and then 

it would have to be untrue that "one day is like a 
thousand years" - however never in a world where "time 

passes" logically both of these parts simultaneously 
would express the truth. And one should remember that 

the role and authority of God does NOT allow for stating 

untruths, even if these are used only symbolically - 
means e.g. used in a way aimed at secretly teaching 

people to lie, to which we are irresponsibly accustomed 
by poets and other artists whose way of thinking do not 

know real limitations, e.g. consider the song "Set Fire To 

The Rain" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=set+fir

e+to+the+rain ) implying that the rain can be set on 
fire. On the other hand, when "with the Lord" (means in 

the "counter-world"), the elapse of time does NOT exist, 
then in fact both parts of this expression constitute truth, 

because in fact when "with the Lord" time does NOT 

exist nor elapses, then in fact always one day with the 
Lord is like a thousand human years, and a thousand 

human years as one day with the Lord. Seeing such an 
enormous wisdom and farsightedness in a few words of 

the Bible's scientific prophecy that just come true but 

was written thousands of years ago, one can only feel 
pity and regret for those unfortunates who still do not 

see in the Bible anything more than the tales of ancient 
shepherds and farmers. 
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"[7] Cause for alarm" - humanity has NOT yet 
developed nor implemented wherever necessary, the 

reliable and effective safeguards preventing anti-human 

actions such as an increase in corruption, lying, 
distortions, avoiding correcting mistakes made, 

persecuting those who express views based on facts, 
unequal treatment and destroying fellow humans, etc., 

etc. In turn from the lessons that history gives to us, we 

already know exactly what happens if, in the absence of 
such safeguards, a person or institution is allowed to 

maintain a monopoly on authority over an area of human 
activity for too long time. On the other hand, in order to 

be effective such safeguards must necessarily exist at 

several levels of operation. For example, from my own 
observations it appears that if the same person for more 

than 7 years works in a given institution and on the same 
position of authority, then the temptations that starts to 

appear to him/her, usually manage to persuade him/her 
to try some anti fellow humans behaviour. Thus, the first 

level of required safeguards should be that a given 

person is NOT allowed to work for more than 7 years in 
the same institution exercising any authority over others 

or being responsible for any sphere of security, growth, 
progress and welfare of others. Another source of anti-

human behaviour is nepotism and cronyism (see 

https://www.google.com/search?q=nepotism and 
https://www.google.com/search?q=cronyism ). For 

example, the mostly anti-human and corrupt 
governments and institutions are those in which all 

positions of power are occupied by members of the same 
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family or e.g. by former friends from the same school 
and student class. Hence, the next level of safeguards 

should be a mechanism for eliminating informal ties that 

form such ruling cliques. Yet another reason are laws 
favouring anti-human behaviour. So we know that if the 

monopoly and power of a person or institution is NOT 
balanced e.g. by establishing and strict observance of 

laws that guarantee the freedom to express views about 

growing problems nor the freedom to democratically 
develop directions and rules for making a better future of 

people it manages - i.e. it will NOT balance with e.g. 
laws similar to, for example, the so-called "Bill of Rights" 

in 1791 amending the first US constitution, then such a 

person or institution becomes a "tyrant" capable of 
destroying a multitude of people and threatening the 

safety of entire humanity. Another reason is when the 
balancing of monopoly and power is neglected - i.e. if no 

competition is officially established which would 
proverbially "look at hands to correct mistakes and start 

alarms". Deficiencies of safeguards of the type described 

here cause persons or institutions to grow into the role of 
monstrous tyrants of their fellow humans. This is well 

illustrated by many examples from NOT distant past. 
What me alarms the most, is that in front of our eyes 

and with our permission, the institution of "official 

atheistic science" is quickly growing into such a 
destructive role. So it is high time that we wake up from 

current lethargy and start checking "whether" and "how 
much" humanity is already threatened by symptoms of 

lies, errors, distortions, and corruption of our "official 
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atheistic science" and whether it is NOT high time to e.g. 
limit the length of work in the same institution by its 

decision-makers, remove informal arrangements in it, 

create appropriate laws for it, and establish a 
competition for it in the form of a new "totaliztic science" 

for the absolute need to establish which I have been 
arguing for many years in my publications - e.g. in items 

#C1 to #C6 from my web page named 

"telekinetics.htm". 
 

Of course, the above-mentioned "[7] Cause for alarm" 
reveals the danger that the growing in the form of our 

"official atheistic science" tendency for corruption, lies, 

distortions, errors, persecuting for telling the truth based 
on facts, unequal treatment and destroying those with 

different views, crusade against God and blindness to the 
secretive exploitation and occupation of the Earth by 

UFOnauts technically advanced incomparably higher than 
humanity. This danger do NOT ends on just lying to 

humanity about the truth regarding the existence of our 

"world of matter" (where we live) and the "counter-
world" (in which God lives), nor on the linked to this 

existence of two physical worlds the prevention of people 
by the official atheistic science from learning the truth 

about the non-existence of neither the "elapse of time" 

or the ageing work of "time" in the so-called "nature" - 
as confirmed in the Bible by the "[Ω] Seal of God" in the 

manner explained in item #I2 of the web page 
"1985_theory_of_everything.htm", nor on the prevention 

of learning the truth about the existence in the counter-
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world of infinite speed of all movements and actions. 
After all, e.g. the existence of an infinite speed of 

movements and actions in there reveals also how big a 

mistake and departure from the truth is the insistence of 
the "official atheistic science" that there is NO speed 

higher than the "speed of light", and how immoral it is to 
force humanity into the belief that so-called the "theory 

of relativity" supposedly expresses the truth - while 

actually the main "achievement" of this theory is the 
distortion of the old and correctly derived formula for 

"kinetic energy" (E = m*v*v/2). Simultaneously, insisting 
on the supposed truth of this "theory of relativity" allows 

the monopolistic official atheistic science to persecute 

and destroy all researchers who have the courage to 
document the untruth of this statement of the "theory of 

relativity". In fact, the lies, distortions, and corruption of 
this science are only the beginning of a long chain of lies, 

distortions, and corruption with which it already 
saturated practically every fragment of human social life 

on Earth. The most important of them are illustrated by 

our two half-hour long videos, i.e. a Polish-language 
video with additional subtitles in English, entitled in 

Polish "Zagłada ludzkości 2030" while published at 
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , and 

a similar Polish-language video with subtitles in English 

entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" available 
at the Internet address 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 
 

In order to remind here at least a few most common 
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examples from this long chain of lies, distortions and 
corruption, regardless of the lie that God supposedly 

does NOT exist (although only I myself developed a 

number of scientifically irrefutable formal proofs 
confirming the existence of God, which the reader can 

learn from items #G2 and #G3 of the web page named 
"god_proof.htm" and from items #D1 to #D3 on another 

web page named "2020life.htm"), another example of 

such fundamental lies, distortions and corruption can be, 
among others: a lie that is forced onto present people in 

a bigoted and unbalanced ways by universal education, 
which states that life supposedly arose as a result of 

"natural evolution" - although item #D3 of my "Theory of 

Life of 2020" at "2020life.htm" proves in an engineering 
manner that in inanimate matter life is NOT able to arise 

just by itself. Yet another example of such fundamental 
lies, distortions and corruption can be the increasingly 

powerful trend of today's pharmaceutical manufacturers 
that they supposedly care about people's health, when 

they are actually mainly interested in "money" and 

income (see at "smart_tvs.htm") - which causes that e.g. 
instead of developing and producing drugs that heal 

diseases, they supply the market with drugs that only 
alleviate the symptoms of disease, making patients 

dependent on the constant purchase and consumption of 

these drugs for the entire life - as described e.g. in items 
#I1, #I2, #G2.3, from my web page named 

"healing.htm", while is illustrated in more detail on our 
Polish free video with English subtitles entitled "Świat bez 

pieniędzy: Ustrój Nirwany". Another example of these 



 
  Q-836 

can be the existence of the entire discipline of science 
and engineering which in English is called "Planned 

Obsolescence" (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=planne
d+obsolescence" ) while the Polish name of which is 

"planowane postarzanie się" (meaning the "planned 
aging"). This is because that discipline of knowledge and 

engineering is dedicated to deliberately lowering the 

quality of manufactured goods, so that they break down 
after a short time - forcing the inhabitants of our planet 

to throw away their old models and constantly buy newer 
models. That is, it is dedicated to the secret construction 

and building of manufactured products in a clever way 

that they would break down as quickly as possible, or to 
force buyers in other way to buy newer models of these 

products. In the result, e.g. an ordinary light bulb with 
graphite filament produced around 1901 by "Shelby 

Electric" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=Shelby

+Electric+oldest+bulb ), shines light until today - which I 

briefly remind my readers (amongst others) in [1] from 
item #C8 of my web page named "nirvana.htm", while I 

discuss in detail in item #G2 from my web page named 
"newzealand_visit.htm". Meanwhile, due to the 

conspiratorial collusion of producers of incandescent 

filament bulbs, then known as "Phoebus Cartel" (see 
https://www.google.pl/search?q=phoebus+cartel ), the 

life of the later produced bulbs was deliberately reduced 
to only 1000 hours of operation, that is to about 42 days. 

In turn, e.g. the service life of present cell phones was 
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cleverly reduced to around 2 years, while the typical 
present cars - to only around 10 years. Of course, the 

above examples are just a small drop in the huge ocean 

of such lies, distortions, corruption, collusion and hidden 
conspiracies, which reduce the quality of life for all 

mankind, turn the Earth's surface and water from the 
oceans into rubbish dumps, and already since a long 

time they have been sources of disease and death for a 

large proportion of the Earth's inhabitants. Although this 
problem of the existence and secret activities of the 

discipline "Planned Obsolescence" finally slowly began to 
reach the public knowledge, as so far the only country in 

the world about which I know that a law has been 

passed in it which recognizes the deliberate reduction of 
the viability of a product as illegal, is France, while 

practically all over the world still there is NO even a 
single country in which it would be illegal and 

punishable, for example, to sell such products with a 
deliberately reduced duration of correct operation. 

 

And we must also remember here, that each of these 
types of official lies of science and its sponsors, in 

practice represents a whole series of its component lies. 
For example, let us list here only components of the lie 

of official science indicated in the "motto" of this post 

#346E that there is NO evidence for the continuous 
presence on Earth of vehicles and creatures from areas 

of the universe other than Earth, and thus that it was 
necessary to establish a new, expensive discipline "SETI" 

of this science (see 
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https://www.youtube.com/results?search_query=SETI ) 
to search in distant galaxies for primitive extraterrestrial 

intelligences like ours still using only slow radio 

communication instead of instant telepathic 
communication (see INTRODUCTION to web page 

"telepathy.htm"). And in fact, this lie hides from people 
the truth that is extremely dangerous for us, namely the 

truth that for thousands of years humanity and the Earth 

has been under a secret occupation of evil creatures that 
are revealed to us even by the Bible, and that exploit and 

destroy each person in hundreds of different ways, while 
who repetitively destroy with plagues, wars and disasters 

that are secretly caused by them the greater part of 

humanity, and who in hundreds of hidden ways inhibit 
the scientific and technical development of humanity, as 

well as the dissemination of all truths. Furthermore, this 
lie hides numerous empirical evidence of the continuous 

presence and hidden activity on Earth of representatives 
of as many as a whole confederation of human-like 

creatures of many different races and appearances, the 

high level of technical advancement of which makes 
people believe that they have almost supernatural 

powers. It also hides the fact that UFO abductees see 
there also a race of relatives of people, from the race of 

which we certainly originate, because their anatomy 

appears to differ from human by only a few small details 
which I describe, among others, in #A2 to #A2cd and 

#E2 from my web page named "ufo.htm", and whose 
anatomy details most often include a single vertical 

wrinkle between the eyebrows, hair naturally growing up 
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the head, no hanging folds in the ears, and a slightly 
different nose and chin - examples of which details are 

now often illustrated in TV by appearance of various 

decision makers. The problem with the appearance, 
however, is that probably some people have exactly the 

same anatomical details. Therefore, it is worth 
remembering the old proverb "Do NOT judge a book by 

its cover" and follow the valuable advice from the Bible 

given in verse 7:16 from "Matthew" and in verse 6:44 
from "Luke" - which states "You will know them by their 

fruits". Furthermore such misleading claim of the "official 
atheistic science" also intentionally implies the sowing of 

the alleged untruth by patriotically oriented people who 

expose themselves to various persecutions in order to 
make their fellow humans aware of the bitter truth about 

their repetitive abductions to UFOs, about painful and 
degrading experiments and methods of exploitation 

(including sexual exploitation) which they experience on 
UFOs, about material traces of the incessant presence of 

UFOs on Earth, about the structure and operation of 

UFOs, about UFO sightings made, about UFOs 
persecutions of the entire humanity, etc., etc. 

 
My research also discovered the reason why the "official 

atheistic science" currently became so distorted and 

corrupted - this reason is explained in items #G3 to #G5 
from my web page named "wroclaw_uk.htm" and in the 

post number #341E to blogs of totalizm based on these 
items - which reveal the actual differences in the 

scientific meanings of "what" and "how". It turns out that 
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this reason is that most of employees of this official 
atheistic science do NOT perform any productive 

"physical works" throughout their lives. On the other 

hand, it is the performance of productive "physical 
works" that teaches people the "wisdom" which allows to 

find procedures "how" that are able to correctly and 
effectively overcome, solve, or avoid obstacles, and to 

fulfil various requirements imposed in real life on every 

productive human creativity. In turn, in order NOT to 
reveal their incompetence in finding the correct 

procedure "how" for the problems they research, the 
decision makers of the "official atheistic science" 

invented and are constantly implementing an excellent 

trick based on presenting everything in a dictionary 
description of "what" - which perfectly hides the lack of 

competence of the person describing a given problem 
because it allows such wisdom-revealing "how" 

procedures to be replaced by "what" products of 
imagination detached from reality and not respecting the 

truth. As a result, instead of being oriented towards 

developing correct procedures "how", the entire our 
"official atheistic science" is oriented towards providing in 

the problems it researches only descriptions of "what" 
that effectively hide the deficiencies and incompetence in 

researchers of these problems. What is worse, the 

monopoly of the "official atheistic science" already 
managed to limit the entire present education to only 

memorized learning of "what", instead of supporting 
thinking and the rational and practical exploration of the 

wisdom "how". Thus, just in order to help people to 
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accept the voluntary performing of productive physical 
works that will teach them to master correct procedures 

"how", God wisely pre-programmed into people the 

phenomenon of happiness of earned nirvana (see the 
web page "nirvana.htm"), that in order to earn the 

experiencing of this nirvana, it is absolutely necessary to 
perform heavy physical work. Notice that the ability to 

earn "nirvana" allows us to remove "money" from the 

Earth, which is the source of all evil on Earth, creating a 
new and perfect future "Nirvana System" illustrated in 

our Polish movie but with English subtitles, entitled 
"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", (meaning "The 

Nirvana System: World that rid of money"), in which 

non-selective rewarding of all human actions with 
"money" (including even criminal activities) will be 

replaced by the future selective rewarding of exclusively 
productive "physical works" with the earned "happiness 

of nirvana". As a result of such avoiding of the 
performance of physical works by present scientists, in 

their lives they do NOT know how to develop correct and 

well-functioning "how" procedures to solve real problems 
confronted by people. In result, to at least pretend that 

scientists are competent in matters about which they 
speak authoritatively, they formulate everything that 

they say only as dictionary descriptions stating "what" 

but avoiding explaining "how". Examples of such "what" 
without "how" are practically all so-called "physical laws" 

disseminated by the "official atheistic science" - as this 
lack of "how" in publications of science is explained in 

more detail in item #G4 from my web page named 
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"wroclaw_uk.htm" and in the post number #341E to 
blogs of totalizm. Modern formulations of these laws of 

physics - but excluding the laws such as "Archimedes 

Principle" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=Archim

edes+principle ) developed still in antiquity, almost never 
explain "how" phenomena described by a given law are 

implemented, and thus almost none of them allows 

"engineering" verification whether whatever it states is 
true, thus forcing recipients of this law to "believe what 

scientists say just at face value of their word". In 
this way, this unverifiable dictionary "knowledge" of 

science and scientists (and also the decision-makers 

educated by this science) stating only "what" but 
deprived of "wisdom" of procedures "how" that 

supplements it, prevents people from distinguishing the 
proverbial "stuffed eagles" from "real eagles", and also 

the truth from lies, facts from fiction, good from evil, and 
thus does NOT enable decision-makers to acquire the 

ability to find correct and effective solutions to problems 

bothering people - which preventing is best evidenced by 
the events of the present times. 

 
The best example that reveals the incompetence of the 

scientific "what" approach to problem solving, compared 

to the "how" approach, is illustrated by the example of 
my solution to the "descending page numbering" 

problem with the word processor WORD. This example is 
described in items #I2 (in English) and #I1 (in Polish) 

from my web page named "tekst_13.htm" and in posts 
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numbers #304E and #304 to blogs of totalizm. As I 
explained in there, today's education which is oriented 

on memorizing and teaching only "what" does NOT teach 

the skill that allows to find "how" for the problem of this 
decreasing numbering of pages. As a result, 

programmers educated in the present spirit of "what" 
education were NOT able to correctly pre-program the 

decreasing page numbering, claiming that such a 

numbering in the word processor WORD is NOT possible 
at all. After all, in order to work out "how" for the 

decreasing numbering of pages with the simple tools that 
WORD provides, it is necessary to first learn "how" the 

computer really carries out simple mathematical 

operations. In turn, only knowing the way "how" the 
computer carries out mathematical operations, it 

becomes possible to develop a formula "how" that allows 
in WORD to implement such decreasing page numbering 

- which I use in repetitively updated volumes of my 
internet publication [13] available at "tekst_13.htm" in 

PDF format and in two sizes of print (12pt and 20pt) (i.e. 

in publication [13] compiling all my posts for blogs of 
totalizm - around a half of which is in English). 

 
It is obvious that by realizing here the wisdom-

generating role of teaching all people, especially young 

people, how to work out the procedure "how" and avoid 
thinking in terms of the dictionary "what", which is 

currently forced upon humanity and which mainly serves 
to hide authoritative incompetence, it is also worth 

recalling the importance of the school subject "manual 
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work" for shaping the proper attitude of trained youth to 
teaching them "how" to do productive "physical work". 

From what I remember from my own schooling, the 

subject of "manual work" was usually entrusted to the 
most boring and incompetent teachers to whom the 

school management was afraid to entrust any 
"responsible" subject to teach. On the other hand, e.g. in 

primary schools, where students can safely be taught, 

e.g. the miraculous phenomenon of using seeds to grow 
vegetables eaten raw, or grow cereals which crops can 

be later ground and baked by students, or even grow 
less known fruit trees of NOT only a supermarket type, 

but also of the type like edible chestnuts, beeches, bird 

cherry, or pine trees "pinia" - the fruits of all which are 
able to expand the variety of nature's crops eaten by 

people, it would be worth entrusting this subject of 
"manual work" to the most competent teachers, who 

themselves have gardens or plots well-cared for and are 
known for their love of nature. For such teachers, who 

are open to nature and reality, will draw their students' 

attention to the fact that each productive "physical work" 
gives the best product only if its execution meets various 

requirements, rules, choices, dates, skills, and thus it 
teaches people to find generating life "wisdom" of 

procedures "how" - as it is described in items #G3 to 

#G5 from the web page named "wroclaw_uk.htm". In 
turn, if, within this subject, the school allows such a 

teacher to organize for children the expedition to real 
terrain to plant (e.g. to wastelands, by road sides, on the 

banks of streams, and even on the bounds of friendly 
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farmers) fruiting trees of the type indicated, for example, 
in the caption under Fot. #A1 from the Polish web page 

named "cielcza.htm", or trees which children previously 

grew out of seeds collected personally by them in 
autumn, then the essence of such lessons will probably 

remain for them as a guide of morally correct behaviour 
throughout the rest of their lives. Similarly, "manual 

work" subjects in secondary schools may already be 

directed at drawing students' attention to the strict 
fulfilment of the requirements of "how" in the productive 

making of anything useful - e.g. at least only highly safe 
in the production, spatial geometric configurations 

formed by tying with threads of appropriately sized 

miniature planks or sticks. On the other hand, university 
students, for the same purpose of drawing their attention 

to those activities teaching them "how", can be entrusted 
with the duties of actual "production practice" that 

requires the real production of simple but useful products 
which obligatorily meet various criteria and requirements 

of quality and usefulness. In turn priests which are 

responsible for the future of humanity that is agreeable 
with God's will, in my opinion at universities that teach 

them should minimum do industrial practice for a whole 
semester which would acquaint them with productive 

realities and requirements of actual physical work. After 

all, such physical works would reveal to them the key to 
learning "how" - that was lost by religions in times of 

liquidation of monasteries and productive life of monks. 
This in turn would provide them with a tool of knowing 

"how" that later would enable them to distinguish the 
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correct and timeless knowledge and truth from modern 
lies, and thus also enable to incorporate this knowledge 

and truth into their world view and to actively 

disseminate this knowledge for the prevention of what is 
announced in verses 4:4-9 of the "Book of Hosea" from 

the Bible as punishable "rejection of knowledge." 
 

It is also worth adding here, that these two short verses 

of the Bible analyzed here, which confirm the non-
existence of "elapse of time" in the counter-world (i.e. 

"with the Lord"), also express a whole list of various 
other truths. Most important out of these truths I already 

discussed in the place of analyzing these verses in item 

#I2 of the web page "1985_theory_of_everything.htm". 
For example, they confirm the truth proved in "part #I" 

of the web page "1985_theory_of_everything.htm", that 
in fact the "elapse of time" does NOT exist in the 

counter-world, while since the counter-world is the only 
one that exists "naturally", means is the original and 

primeval from both physical worlds of the universe, this 

confirmation also confirms my discovery that in "nature" 
the "elapse of time" does NOT exist, but it was 

technically pre-programmed only for the God-created our 
"world of matter". Furthermore, these verses comfort us 

in the matter of the depressing picture of our times, in 

which almost all authorities - including the "official 
atheistic science" dedicated to truth, chronically lie to 

humanity. After all, one of the information encoded in 
these verses, and decoded in item #I2 of the web page 

"1985_theory_of_everything.htm", reveals the promise of 
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God, that the discovery about the NOT existence of 
"elapse of time" in "nature" described here, will begin a 

completely new era of proclaiming the truth on Earth. So 

there is some hope that God will make sure that the 
present, ever darker times, will end, and the actual 

enlightenment and truth will return to humanity in the 
future. 

 

Both from what I presented in this post #346E, as well 
as from the content of "part #I" and the entire web page 

"1985_theory_of_everything.htm", one can see quite a 
fundamental conclusion, the need of implementing 

which, however, wants to accept neither the present 

"official atheistic science", nor the current decision 
makers, nor even the nations of the Earth. On the other 

hand, this conclusion states that every kind of anyone's 
research, including all research carried out by our 

monopolistic, "official atheistic science", in fact boils 
down to determining "how" God pre-programmed the 

operation of this part of the reality that surrounds us and 

that a given research concerns. Means, the essence of 
every kind of research boils down to researching God 

with an intention to establish the "how" explained more 
comprehensively in #G3 to #G5 from the web page 

named "wroclaw_uk.htm". After all, since God created 

everything that exists in our "world of matter", thus for 
any part of this creation that would be scientifically 

researched, always this research is limited to learning 
"how" a given something God created, and "how" works 

a given fragment of reality that God created. But how to 
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research God and search for the truth about God and 
about what God created, if (as it is deceptively done by 

today's "official atheistic science") someone turned his 

back to God and claims that God does NOT exist, or if 
(as do, e.g. present priests - see verses 4: 4-9 from the 

biblical "Book of Hosea") someone "rejects knowledge" 
and does NOT want to learn this "how" explained in #G3 

to #G5 from my web page named "wroclaw_uk.htm". No 

wonder that this departure from the truth and rejection 
of the knowledge by both the official science and by 

most of priests, has already changed the Earth into the 
"vestibule of hell" that we can see around, while the 

depth of the fall of which is revealed e.g. on my web 

page "2030_uk.htm" or our half-hour free Polish movies 
with titles "Zagłada ludzkości 2030" (meaning: "The 

Great Purification of Humanity of 2030s") and "Świat bez 
pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning "World that Got Rid 

of Money: The Nirvana System"). So it is high time to 
NOT wait until everything on Earth will collapse 

irreversibly while the destruction of nature will be so 

enormous that the further life of people becomes 
impossible, but all individual nations democratically and 

peacefully "persuaded" their decision-makers and 
politicians that for the sake of progress and also for 

protection of humanity against self-destruction it is 

urgent and necessary to officially establish a new 
"totaliztic science" described in items #C1, #C4 and #C6 

from my web page named "telekinetics.htm" - so that 
this new "totaliztic science" that recognizes the role of 

God, could eliminate the monopoly (that destroys 
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everything) of our "official atheistic science" and direct 
humanity and the Earth on the path of actual scientific-

secular research of God and the search for the scientific 

truth explaining "how" and regarding everything that 
God created in His infinite creativity and knowledge. 

 

 
http://pajak.org.nz/14/14_n01h.jpg 

Fig. #I5a: Here is me (Dr. Eng. Jan Pająk) holding in 

my hand the prototype of the "Telepathic Pyramid" built 
by the Wrocław (Poland) people who cooperated with 

me, according to the guidelines of its construction given 
to humanity through the former Miss Italy, Mrs. Daniela 

Giordano, by a totaliztic being in nirvana living in a 

distant galaxy. Originally the above photograph of this 
intergalactic "telepathyser" is shown and discussed as 

"Fig. K1" from volume 9 of my monograph [1/5] 
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available via "text_1_5.htm" and then repeated as "Fig. 
#2" from the web page named "telepathy.htm". In turn 

the prototype of this "Telepathic Pyramid" originally 

made by Mrs. Daniela Giordano named 
"1995_05_03_emilio_daniela_jan_sicily.jpg " is shown on 

the photo from the address pajak.org.nz/cr/, which I first 
published as "Fig. #I2b" from my autobiographical web 

page "pajak_jan_uk.htm", then in turn I included it in the 

post number #330E to blogs of totalizm. 
 

I have an obligation to add here, that none of the above 
two prototypes of this telepathic pyramid so far built on 

Earth did work. The reason is that in order for them to 

work, it is necessary to build two perfectly tuned to each 
other prototypes of this "telepathyser" - which exceeded 

the financial and manufacturing capabilities of both Mrs. 
Daniela Giordano and mine. Of course, the monopoly of 

the "official atheistic science" has the means and 
equipment that allows to build and to tune two 

prototypes of such devices - for example, it was able to 

spend large sums on building in 2015 the so-called LIGO 
installation (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=LIGO ) 
which I described in item #E1.1 from my web page 

named "telepathy.htm" and in post #268E to blogs of 

totalizm, while which LIGO is just a simplified version of 
the above "telepathic pyramid" given to humanity by a 

totaliztic being from stars. Unfortunately, by dealing 
mainly with spreading around the world what does NOT 

exist and what supposedly cannot be done, the present 
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"official atheistic science" will never have the will to show 
what thanks to the help and wisdom of God as well as 

human dedication and inventiveness, in the right 

conditions of supporting inventiveness, we could all do 
for good our entire civilization and future generations. So 

it is a pity that until the time when the first university is 
established on Earth that practices the principles of 

"totaliztic science" stating that "everything that is 

possible to think, is also possible to implement - only that 
with work and wisdom one has to find a way 'how' to do 

it", probably no-one from people will have the will or 
strength to expose himself to the fury of official hostility 

and attacks described in item #A1 from the Polish web 

page named "milicz.htm", only to build this miraculously 
given to us telepathic device, which on the one hand is 

able to prove to everyone empirically that telepathy 
propagates at infinitely fast speed while on the other 

hand, it will allow us to keep in regular contact by means 
of telepathy with a totaliztic civilization that inhabits a 

distant galaxy, which tries to help us in freeing ourselves 

from the hidden occupation and exploitation of humanity 
by maliciously pushing us towards the abyss practitioners 

of the "philosophy of evil parasitism" explained at web 
page "parasitism.htm". 

 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 
 

The above post #346E was adopted from item #I5 of 
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my web page (in English) named 
"1985_theory_of_everything.htm" (update of 2022/3/17, 

or later) and is available, among others, at the following 

addresses: 
http://www.geocities.ws/immortality/1985_theory_of_ev

erything.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_theory_of_everythi

ng.htm 

http://nirwana.hstn.me/1985_theory_of_everything.htm 
http://drobina.rf.gd/1985_theory_of_everything.htm 

http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 

hand, this post #346E to blogs of totalizm is only a 
"harbinger" of publishing the presented here results of 

my research - which later is NOT updated. Therefore, 
these web pages typically contain texts that are more 

improved than this post to blogs of totalizm, with the 
elapse of time they collect more evidence and fewer 

research mistakes or writing errors, and because of their 

repeated updating they also contain the latest findings of 
my continuously carried out research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 
from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then at the above addresses he/she may start run 
of the web page "menu2.htm" that contains green links 

to names and topics of all web pages that I developed 
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so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the 
link to the web page that he/she wishes to view, and 

through clicking the "mouse" start that web page. For 

example, in order to start this "menu2.htm" from the 
above-indicated address 

http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is 
enough if in that address the name of the web page 

"1985_theory_of_everything.htm" is replaced with the 

name of the web page "menu2.htm" - then to the search 
engine will be entered the new address 

http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a 
similar manner as starting this "menu2.htm", the reader 

can also start instantly any of my web pages, the name 

of which he/she already knows, because e.g. I provided 
it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
web page of mine, the physical name of which I have 

already given anywhere - e.g. to run the web page 
named "immortality.htm", let's say from a web site with 

the address 

http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is 
enough that instead the previous website address, 

he/she entered the following new address 
http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of 

a search engine. 

 
It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 
the new "totaliztic science" and presented on this blog, 

including the topic from this post #346E, is later 
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repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 
Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 

only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 
totalizm still have NOT been deleted by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 
moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana 

System", my still only in the world true scientific "Theory 

of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 
2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm 
can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 

posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 

posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 
available via NZ address 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 
and working links of all my posts that I published so far 

on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 
publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 
can free download, for example, through the web page 

named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
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indicated above, including, for example, at 
http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 

the English language version, and thus they will be 
understandable for inhabitants of countries other than 

Poland. 
 

Other posts extending and supplementing this #346E: 

#345E, 2022/3/21 - my discovery from February 2022 
that it was God (i.e. NOT "nature") who created "elapse 

of time" (#I1 to #I4 from 
"1985_theory_of_everything.htm") 

#344E, 2022/3/1 - "snake pearls" as sensors of "moral 

energy" density - (#J2 from "stawczyk_uk.htm") 
#343E 2022/2/20 - roles of God and people in 

eliminating the sources of evil from the world of matter 
(#C8 from "nirvana.htm") 

#342E, 2022/1/1 - forbidding women to have abortions 
runs against the truth of the Bible (#L1 to #L3 of 

"2020life.htm") 

#341E, 2021/12/1 - only "physical works" teach wisdom 
"how" (#G3 and #G4 of "wroclaw_uk.htm") 

#330E, 2021/1/1 - most important of the newly 
discovered truths about God (#I2 of 

"pajak_jan_uk.htm") 

#325E, 2020/8/1 - appearance, structure and operation 
of male "God Drobinas" (#K1 of "god_exists.htm") 

#312E, 2019/8/15 - acceleration of time elapse during 
older age (L3 of "oscillatory_chamber.htm") 

#299E, 2018/7/1 - Elijah's Kabbalah from the Bible and 
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its tree of life (#J5 of "petone.htm") 
#297E, 2018/5/12 - Polish movie "Zagłada ludzkości 

2030" with English subtitles (#N1 of "2030_uk.htm") 

#294E, 2017/12/20 - every "perpetual motion" is also a 
proof that God does exist (#D3 of "god_proof.htm") 

#273E, 2016/7/1 - constant density of "counter-matter" 
is a proof of the infinity of the universe (#D4 of 

"dipolar_gravity.htm") 

#242E, 2014/2/18 - two different kinds of time - 
irreversible aging atoms while reversible - people (#A1 

and #C4.1 of "immortality.htm") 
#236E, 2013/8/30 - "Omniplan" controlling our lives in 

"reversible software time" (#C4 of "immortality.htm") 

#230E, 2013/2/1 - ancient "telepathic telephone" from 
the church in Polish Gdansk (#D1 to #D5 of 

"artefact.htm") 
 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #346 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2022/4/25, 2022/4/25, 

2022/4/25 
Adoptowany z i rozwijany w: #I5 totaliztycznej 

strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm"; a 

także "tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] 
(dostępnego ze strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie 

jego pełny polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako 
niniejszy wpis numer #346. 

 

Tytuły wpisów #346: 
#346: Jak starą erę naukowych spekulacji o czasie, 18 

liter "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii zmieniło w nową erę 
wiedzy i prawdy o braku upływu czasu w "naturze" 

(totalizm.wordpress.com) 
#346_1: Jak "[Ω] Pieczęć Boga" z Biblii naukowe 

spekulacje o czasie zastąpiła wiedzą prawdy o 

wszechświecie i czasie (część 1) (kodig.blogi.pl) 
#346_2: Znaczenie "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii 

potwierdzającej odkrycie o braku upływu czasu w 
"naturze" (część 2) (kodig.blogi.pl) 

#346: Jak 18 liter "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii zastąpiło 

starą erę naukowych spekulacji o czasie w nową erę 
poznania prawdy o braku upływu czasu w "naturze" 

(drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

 

../1985_teoria_wszystkiego.htm
../tekst_13.htm
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Poprzedni wpis #346E jest angielskojęzyczną 
wersją niniejszego polskiego wpisu #346 (the previous 

post #346E is the English language version of this Polish 

post #346E). Po angielsku tłumaczenie #346E tego 
wpisu #346 jest opublikowane w punkcie #I5 strony 

"1985_theory_of_everything.htm" i jako wpis #346E do 
blogów totalizmu powtórzony w opracowaniu [13] (w 

PDF) upowszechnianym stroną "tekst_13.htm". 

 
Streszczenie: W niniejszym wpisie #346 do blogów 

totalizmu (oryginalnie publikowanym jako punkt #I5 
strony internetowej o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm") skrótowo raportuję 

sporą grupę swych najnowszych odkryć jakie dokonałem 
w lutym 2022 roku, a jakie zainspirowała moja "Teoria 

Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona 
"dipolar_gravity_pl.htm"). Szczegółowe opisy owej grupy 

odkryć zawarte są w całej "części #I" strony 
"1985_teoria_wszystkiego.htm", zaś niniejszy wpis #346 

głównie stara się podsumować ich esencję i 

zaprezentować wnioski jakie wynikają z ich odkrycia. 
Najważniesze z tej grupy moich odkryć z lutego 2022 

roku stwierdza, że w tzw. "naturze" NIE istnieje ani 
"upływ czasu" ani starzejące działanie "czasu", stąd 

oryginalnie wszystkie ruchy i wszystkie postępowania w 

naturze następują z nieskończoną szybkością. Istnieje też 
wiele empirycznych dowodów potwierdzających istnienie 

i działanie w "naturze" owej nieskończonej szybkości, 
np.: "Zegary Boga", telepatia, telekineza, hipnoza, 

zjawiska przyśmiertne, itp. Dowody te opisałem w 
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punkcie #I3 ze strony o nazwie 
"1985_teoria_wszystkiego.htm" z najnowszą prezentacją 

mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" a także opisałem 

w poprzednim wpisie numer #345 do blogów totalizmu. 
Odnotuj jednak iż dla istotnych powodów w "świecie 

materii" w jakim my żyjemy wszelkie ruchy i 
postępowania zostały technicznie spowolnione poprzez 

wprogramowanie w działanie naszego "świata materii" 

właśnie wynalazku "upływu czasu" i starzejącego 
działania "czasu". 

 
Drugie też ogromnie istotne z moich odkryć z lutego 

2022 roku ujawnia, że używając jedynie 13+5=18 liter, 

dwa wyrażenia z dwóch odmiennych wersetów Biblii już 
od ponad dwóch tysięcy lat zapowiadają i potwierdzają 

esencję i prawdę mojego odkrycia naukowego 
dokonanego jeszcze w 1985 roku, jakie stwierdza iż na 

cały "wszechświat" składają się aż dwa odrębne światy o 
fizykalnej naturze. Te dwa wyrażenia z Biblii stanowią też 

jedyny znany mi przypadek kiedy Biblia 

potwierdza "[Ω] Pieczęcią Boga" esencję i prawdę 
fundamentalnej teorii naukowej dzisiejszych 

czasów. Wszakże przykładowo żadna z teorii dzisiejszej 
"oficjalnej nauki ateistycznej", np. ani "teoria wielkiego 

bangu", "teoria ewolucji" czy "teoria względności", NIE 

mogą się wykazać iż Biblia potwierdza ich prawdę i 
esencję. Oba te potwierdzane Biblią światy opisałem 

dokładniej w niniejszym wpisie #346 do blogow 
totalizmu. Istnienie tych dwóch światów jest empirycznie 

wskazywane też przez "zasysające" działanie grawitacji. 
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Wszakże dipolarnie zachowujące się wektory grawitacji 
działają jak strumień wody z fontanny który powoduje 

dośrodkowe "wsysanie" doświadczane np. przez piłeczkę 

ping-pongową utrzymywaną tym "wsysaniem" w 
strumieniu wody z fontanny (patrz filmy 

https://www.youtube.com/results?search_query=ping-
pong+ball+fountain ilustrujące to Bernoulli-podobne 

zjawisko "zasysania" przez grawitację jakie też krótko 

wyjaśniane w niniejszym wpisie #346 do blogów 
totalizmu). Odnotuj jednak, że tylko jeden z owych 

dwóch fizykalnych światów wszechświata jest 
"naturalnego" pochodzenia. Ja go nazywam "przeciw-

światem" bowiem wszystko w nim jest przeciwstawne do 

tego co istnieje w technicznie stworzonym przez Boga 
naszym "świecie materii". Ponieważ to w nim mieszka 

Bóg i przechowywane są tam także nasze "dusze", w 
pierwszym z omawianych tu dwóch wersetów Biblii ów 

"przeciw-świat" nazywany jest "u Pana" - patrz katolicka 
"Biblia Tysiąclecia", werset 3:8 z "2 Listu św. Piotra 

Apostoła". Natomiast drugi z obu tych fizykalnych 

światów wszechświata został stworzony technicznie przez 
Boga. Ja go nazywam naszym "światem materii". 

Ponieważ jest on odrębny od przeciw-świata w którym 
mieszka Bóg werset 90:4 z "Księgi Psalmów" tej samej 

"Biblii Tysiąclecia" referuje do tego "świata materii" jako 

do świata widzianego "w Twoich oczach". Wszakże Bóg 
na nasz "świat materii" jedynie patrzy, podczas gdy 

przebywa i żyje w owym "przeciw-świecie". Odnotuj, że 
pomimo iż potwierdzenie tego odkrycia (o istnieniu aż 

dwóch fizykalnych światów we wszechświecie) jest 
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zakodowane w Biblii, niestety jego szczegółów nigdy NIE 
poznasz od kapłanów religii jaką praktykujesz. Wszakże 

NIE bez powodu Biblia oskarża kapłanów iż "odrzucają 

wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza"). 
Ponadto odnotuj, że skoro przy pomocy tylko powyższych 

13+5=18 liter Bóg zdołał potwierdzić w Biblii istnienie aż 
dwóch światów wszechświata, można sobie wyobrazić ile 

jeszcze dalszych potwierdzeń esencji i prawdy ogromnie 

ważnych i nadal nieznanych ludzkości odkryć naukowych 
pozostaje zaszyfrowane w wersetach niewielkiej 

objętościowo Biblii. 
 

Tę moją nieustająco generującą coraz to nowsze 

odkrycia "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" do dzisiaj 
nieprzerwanie upowszechniam już przez 37 lat - między 

innymi na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". 
Niestety, pomimo rozlicznych wysiłków - część z których 

opisałem szerzej w #A5 do #A5bc ze swej strony o 
nazwie "totalizm_pl.htm", nigdy NIE zdołałem jej 

opublikować w czasopismach naukowych. Nadal też wielu 

ludzi chcących ją poznać, NIE jest w stanie jej znaleźć w 
internecie, gdzie referencje do niej są zmyślnie 

poukrywane. To zaś powinno przekonywać i służyć jako 
oznaka (omen), że moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" ma jakiegoś ogromnie wpływowego wroga o 

światowym zasięgu działania, który na przeliczne zmyślne 
i ukryte sposoby NIE dopuszcza aby sama ta teoria, ani 

aby jej ustalenia i odkrycia, dostały się do publicznej 
wiadomości. O istnieniu takiego właśnie wroga ludzkości 

informuje nas przecież Biblia. Ponieważ zaś w okresie od 
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1985 roku do 2007 roku dokonywałem dosyć 
intensywnych badań osób uprowadzanych na pokłady 

UFO - patrz niektóre wnioski z tych badań jakie 

prezentuję w #A2 do #A2cd i #B4 ze swej strony o 
nazwie "ufo_pl.htm", mam ważne powody aby posądzać, 

że ów ogromnie wpływowy wróg ludzkości opisywany w 
Biblii, jest także tym samym wrogiem jakiego sporo ludzi 

widuje na pokładach UFO. Tyle, że wróg ten posiada 

rozlicznych swoich sprzymierzeńców w gronie samych 
mieszkańców Ziemi. Wszakże to wyjaśniłoby dlaczego 

niektóre szczegóły anatomiczne wyglądu twarzy u 
ludzko-podobnych istot widywanych na pokładach UFO 

pokrywają się z podobnymi szczegółami anatomicznymi 

demonstrowanynymi w naszych TV u niektórych 
najbardziej wpływowych decydentów, a także dlaczego 

praktycznie wszyscy mieszkańcy Ziemi są intensywnie 
eksploatowani na pokładach UFO - włącznie z 

eksploatacją rozrodczą. Najwyraźniej mieszkańcy Ziemi 
są głównymi dostarczycielami ogromnej liczby ludzkich 

płodów jakie UFOnauci używają zarówno do zaludniania 

nowych planet - które także będą oni eksploatowali w 
przyszłości tak jak obecnie UFOnauci czynią to z ludźmi z 

Ziemi, a ponadto ludzie są też dostarczycielami płodów 
wyrastających na tzw. bioroboty jakie dla UFOnatów są 

niewolnikami usługującymi im na rodzimych planetach 

UFOnautów, zaś dokładniej opisywanymi np. w naszym 
polskojęzycznym traktacie [3b] gratisowo 

upowszechnianym stroną "tekst_3b.htm". Odnotuj też, iż 
to eksploatowanie ludzi jako dostawców materiału 

rozrodczego wyjaśnia dlaczego na skrycie okupowanej 
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przez "UFOnautów" planecie Ziemia, rządzący tak usilnie 
wdrażają antyaborcyjne prawa jakich treść jest sprzeczna 

z Biblią oraz łamie przykazanie Boga - którą to 

sprzeczność i łamianie wyczerpująco już wyjaśniłem w 
punkcie #C6 strony o nazwie "soul_proof_pl.htm" oraz w 

punkcie #L2 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", 
a także we wpisach numer #194 i #342 do blogów 

totalizmu bazujących na owych punktach #C6 i #L2. 

Niestety, po każdym z eksploatacyjnych uprowadzeń do 
UFO pamięć uprowadzonych osób jest wymazywana, zaś 

każdy uprowadzony otrzymuje po-hipnotyczne nakazy 
(patrz https://www.google.pl/search?q=po-

hipnotyczne+nakazy ) aby ignorował ślady jakie 

uprowadzenia te pozostawiają na jego/jej ciele - a jakie 
opisuję i ilustruję np. w #A2 do #A2cd i #B4 strony 

"ufo_pl.htm", a także aby aktywnie zaprzeczał i 
eliminował wszelkie źródła informacji stwierdzające iż 

UFO istnieją i działają na Ziemi. 
 

Odkrycia zaprezentowane w niniejszym wpisie #346 

wiodą do wielu intrygujących wniosków. Najbardziej 
zaskakujący z nich, to że podobnie jak dla wszelkich 

innych odkryć naukowych wyrażających sobą 
ponadczasową prawdę, także esencja i prawda powyżej 

opisanych moich odkryć już od ponad 2000 lat jest 

zapowiadana w wersetach Biblii. To zapowiadanie 
prawdy ja nazywam "[Ω] Pieczęcią Boga" zaś opisałem je 

w punkcie #I2 strony o nazwie 
"1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz wpisu #345 do 

blogów totalizmu. Wszakże już dawno odkryłem iż Bóg 
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przybija Swą pieczęć dla poświadczenia prawdy i esencji 
wszystkiego co istotne dla dobra ludzkości - tyle że jak 

dotąd ludzie pozostawali ślepi na istnienie w Biblii owej 

pieczęci. Tymczasem systematyczne przybijanie tej 
pieczęci do wszystkiego co wyraża prawdę i co istotne 

dla ludzi, powinno zdołać już nauczyć ludzkość, że jeśli 
jakieś odkrycie naukowe, teoria, czy idea życiowa, NIE 

otrzymały takiej "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanej w 

wersety Biblii, podobnie jak pieczęci tej NIE otrzymała 
np. "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji", czy 

"teoria względności", wówczas żadna z osób w powyżej 
referowanym wersecie 3:8 nazywanych "umiłowani" - 

ponieważ przestrzega ona przykazań Boga i poszukuje 

prawdy, NIE powinna zaakceptować tego co one 
stwierdzają i aktywnie wyrażać przeciwko temu swą 

opozycję, bowiem NIE wyrażają one prawdy, zwodzą 
ludzi, oraz powodują niszczycielskie skutki jakie jedynie 

będą szkodziły indywidualnym ludziom i całej naszej 
cywilizacji. 

 

Motto niniejszego wpisu #346: 'Jakże tu spodziewać 
się iż monopolistyczna "oficjalna nauka ateistyczna" 

zrozumie i uzna działanie czegoś tak skomplikowanego 
jak niedoścignienie mądre "wynalezienie" i 

zaprogramowanie przez Boga istnienia nawracalnego 

"upływu czasu" i starzejącego działania "czasu" w 
naszym "świecie materii", czy że zrozumie i uzna iż w 

przeciw-świecie z drugiego końca dipola grawitacyjnego 
NIE istnieje ani "upływ czasu" ani "starzejące działanie 

czasu" - obie które to szokujące prawdy zostały odkryte 
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dzięki wiedzo-twórczej mocy mojej Teorii Wszystkiego z 
1985 roku, jeśli nauce tej brak jest nawet kompetencji 

aby zrozumieć i uznać tak oczywistą prawdę jak istnienie 

i działanie UFO, chociaż od odkrycia istnienia UFO w dniu 
24 czerwca 1947 roku przez Arnold'a A. Kenneth (patrz 

https://www.google.com/search?q=Arnold+Kenneth+UF
O+1947 ) następni przeliczni świadkowie, zdjęcia i widea 

już przez 75 lat nieustannie dokumentują naukowcom 

aktywność UFO na Ziemi i w otaczającym nas kosmosie 
(a odnotować warto, że w dużym świecie ktoś z ludzi 

zapewne obserwuje, fotografuje lub filmuje gdzieś UFO 
praktycznie każdego dnia), zaś od 1980 roku, czyli już 

przez 42 lata, budowę i działanie UFO dokładnie 

wyjaśniają też naukowcom wynalezione przeze mnie 
gwiazdoloty zwane "Magnokraft" opisywane na stronie 

"magnocraft_pl.htm".' (Gorzka prawda o poziomie 
niekompetencji i oddalenia się od prawdy naszej 

monopolistycznej i skorumpowanej "oficjalnej nauki 
ateistycznej" w obszarach badań innych inteligencji jakie 

NIE kooperują z badającymi je naukowcami a swą 

wiedzą oraz inteligencją niemierzalnie przewyższają ludzi 
- np. patrz wpis #151 do blogów totalizmu lub punkt 

#B1 ze strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm", albo patrz 
punkt #J2 ze strony "explain_pl.htm" dokumentującej iż 

"UFO to już zbudowane moje Magnokrafty".) 

 
 

#I5. Jak 13+5=18 liter z dwóch wersetów Biblii, 
które w dzisiejszych czasach poszukiwania 

ratunku przed szybko nadchodzącą zagładą 
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ludzkości pozytywnie: (a) potwierdzają prawdę 
mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" 

przybiciem "[Ω] Pieczęci Boga" do jej 

fundamentalnego stwierdzenia iż na wszechświat 
składają się aż dwa światy; (b) demaskują jak 

monopol "oficjanej nauki ateistycznej" już od 
wielu lat okłamuje ludzkość co do Boga; (c) 

zapowiadają nadejście nowej ery poprawnej 

wiedzy o budowie wszechświata i o nieistnieniu 
ani "upływu czasu" ani następstw "działania 

czasu" w oryginalnym przeciw-świecie (czyli w 
tzw. "naturze"); a ponadto (d) ostrzegają przed 

wmuszaniem kłamliwych poglądów: 

 
Jak czytelnik zapewne pamięta z nauczania w szkole lub 

uczelni, instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" dawno 
temu przyjęła niesprawdzone założenie o jakim już 

wiadomo iż jest fundamentalnie błędne, które krótko 
można streścić stwierdzeniem iż pole grawitacyjne jest 

rodzajem statycznego "przyciągania" powodowanego 

istnieniem dwóch odmiennych monopoli materii i jej 
składowych, np. istnieniem "materii" i "antymaterii". 

Problem jednak iż istnienia stabilnej "antymaterii" nigdy 
NIE zdołano odkryć. Tymczasem ja w 1985 roku 

odkryłem iż pole grawitacyjne jest rodzajem 

dośrodkowego dynamicznego "zasysania" Bernoulli'ego 
(patrz 

https://www.google.com/search?q=Bernoulli+principle ) 
niemal identycznego do tego jakie utrzymuje piłeczkę 

ping-pongową w strumieniu wody z fontanny 
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(pokazywaną na 
https://www.youtube.com/results?search_query=ping-

pong+ball+fountain ) a jakie wynika z dipola przepływu 

programów i danych pomiędzy naszym "światem materii" 
oraz niewidzialnym dla nas "przeciw-światem" - co 

dokładniej wyjaśniłem opisami sformułowanej wówczas 
teorii początkowo nazywanej "Koncept Dipolarnej 

Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") jaką 

jednak już w parę miesięcy później nazwałem "Teorią 
Wszystkiego" i pod taką nazwą potem ją opisywałem już 

przez około 37 lat. Kiedy zaś po roku 2014 odkryłem 
coraz liczniejsze zapędy "oficjalnej nauki ateistycznej" 

aby zaprzeczać mojemu wypracowaniu i autorstwu tejże 

Teorii Wszystkiego, do jej nazwy dodałem rok 1985 jej 
sformułowania, nazywając ją "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (co opisuje moja nowsza strona 
"1985_teoria_wszystkiego.htm"). Ponieważ jednak 

naukowo potwierdza ona istnienie Boga dostarczając aż 
cały szereg naukowo-niepodważalnych dowodów iż Bóg 

istnieje, a w ten sposób otwierając też możliwość coraz 

pełniejszego naukowego poznawania naszego Boga, ta 
moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku ściągnęła na siebie 

furię prześladowań i skrytych sabotaży serwowanych mi i 
jej przez instytucję "oficjalnej nauki ateistycznej" - której 

NIE jest na rękę istnienie Boga ponieważ jej "luminarze 

nauki" sami starają się uzurpować dla siebie rolę Boga. 
 

Opisywana w niniejszym wpisie #346 moja Teoria 
Wszystkiego z 1985 roku pozwoliła poodkrywać aż tyle 

nowych i dotychczas nieznanych prawd o budowie i 
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działaniu otaczającej nas rzeczywistości, iż prawdy te 
wystarczają do stworzenia zupełnie nowej nauki, jaką ja 

nazywam "totaliztyczna nauka" ponieważ jest ona 

konkurencyjna wobec naszej nadal monopolistycznej i 
skorumpowanej "oficjalnej nauki ateistycznej" - patrz 

#C1 do #C6 strony "telekinetyka.htm". Cechą tej nowej 
"nauki totaliztycznej" jest iż jej odkrycia wnoszą potencjał 

do korygowania narosłych błędów, wypaczeń i kłamstw 

naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" wmuszającej 
ludziom poglądy niezgodne z dzisiejszym poziomem 

wiedzy i udokumentowania faktów a stąd będące 
poglądami stronniczymi i korumpującymi, pozbawionymi 

naukowego balansowania i powodującymi konfuzję, 

odchylanie się ku nieprawdzie i moralne "wykrzywianie" 
postępowań dzisiejszych ludzi. Owych licznych odkryć 

tejże "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" NIE będę już tutaj 
wymieniał, bowiem opisują je moje liczne publikacje, 

zawartości których i linki do których każdy może sobie 
wyszukać na stronie o nazwie "skorowidz.htm" - np. 

patrz podsumowanie najważniejszych z nich w punkcie 

#A1 strony "milicz.htm". Podkreślę tu tylko iż moim 
zdaniem najważniejsze z tych odkryć jest to dokonane w 

lutym 2022 roku a stwierdzające iż dające się mierzyć 
"upływy czasu" i starzejące działania "czasu" NIE istnieją 

w "naturze" a zostały one "wynalezione" przez Boga 

poczym wprogramowane w nasz świat materii jaki Bóg 
stworzył - co opisałem już dokładniej w punktach #I1 do 

#I5 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". 
Odkrycie to burzy bowiem praktycznie wszystkie 

fundamenty na jakich stoi nasza monopolistyczna, 
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"oficjalna nauka ateistyczna". Ujawnia ono też fałszywość 
tych fundamentów, zaczynając zupełnie nową erę w 

dziejach ludzkiej wiedzy i świadomości - to zapewne 

dlatego "Przeciwnik Boga" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=Przeciwnik+Boga , po 

angielsku zwany "God's Adversary") i jego pomocnicy 
zesynchronizowali moment tego odkrycia z lutego 2022 

roku z rozpętanym przez siebie istnym piekłem na Ziemi, 

jakie odrywa oczy ludzkości od tego co się dzieje w 
sprawach jej nauki, wiedzy, świadomości, postępu i 

przyszłości. To dlatego owemu odkryciu z lutego 2022 
roku poświęcę tu nieco więcej uwagi. 

 

W punkcie #I2 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" 
udokumentowałem iż w aż dwóch wersetach Biblii 

zaistnienie mojego odkrycia z lutego 2022 roku było 
przepowiadane a jego esencja jest tam potwierdzana 

przybiciem "[Ω] Pieczęci Boga". Zacytujmy więc tu 
ponownie dla przypomnienia oba owe wersety z 

katolickiej "Biblii Tysiąclecia". I tak w tejże Biblii werset 

3:8 z "2 Piotra" stwierdza - cytuję: "Niech zaś dla was, 
umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden 

dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 
jeden dzień". Z kolei werset 90:4 z "Księgi Psalmów" 

stwierdza: "Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak 

wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna". 
 

Jeśli ktoś przeanalizuje choćby tylko te dwa wersety, 
wówczas odkryje iż za pomocą tylko 18 liter składających 

się na dwa wyrażenia w nich zawarte, Bóg bardzo 
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mądrze i przewidująco zakodował potwierdzenie "[Ω] 
Pieczęcią Boga" fundamentalnych prawd zawartych w 

stwierdzeniach mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - 

którą z powodu upartego i uprzedzonego uniemożliwiania 
jej publikowania w czasopismach naukowych ja 

zmuszony jestem już przez 37 lat publikować wyłącznie 
w szeregu swych internetowych monografii i stron 

internetowych. Jednak pomimo tych potwierdzeń w Biblii 

oraz ogromnego empirycznego materiału dowodowego 
jaki też jest jednogłośnie zgodny z prawdami tej mojej 

"Teorii Wszystkiego z 1985 roku", ciągle nasza 
monopolistyczna "oficjalna nauka ateistyczna" odmawia 

uznania tej teorii i ujawnionych nią prawd oraz nadal 

stara się siłą i wybiegami obstawać przy swych 
kłamstwach. Owe dwa wyrażenia stwierdzają - cytuję z 

powyższych wersetów: (3:8) "u Pana" oraz (90:4) "w 
Twoich oczach". Jeśli więc pamięta się iż każde słowo 

Biblii zainspirował wszechwiedzący Bóg jaki stara się nas 
uczyć odkrywania całej prawdy o tym co stworzył, 

wówczas zaczyna się odnotowywać iż 5+13=18 literami 

obu tych wyrażeń Bóg potwierdza też w Biblii iż istnieją 
aż dwa odrębne fizykalne światy, w jednym z których 

mieszka Bóg (tj. iż istnieje "przeciw-świat" zlokalizowany 
"u Pana"), na drugi zaś świat (tj. na nasz "świat materii") 

Bóg jedynie patrzy (tj. dla Boga jest on widoczny "w 

Twoich oczach"). A istnienie owych dwóch fizykalnych 
światów, tj. oryginalnego "przeciw-świata" oraz 

stworzonego przez Boga naszego "świata materii", 
formuje fundamenty całej mojej "Teorii Wszystkiego z 

1985 roku". Czytelniku, czy więc widzisz iż skoro tylko 18 
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literami Bóg potrafił wyrazić prawdę, wyjaśnienie jakiej 
ludziom mi zajęło aż szereg długich monografii i stron 

internetowych jednak nadal jest ignorowane przez ludzi, 

jakże ogromna więc liczba dalszych niepoznanych jeszcze 
prawd i przyszłych odkryć naukowych z pewnością nadal 

pozostaje mądrze zakodowana i przez nas jeszcze NIE 
zrozumiana w jednej niewielkiej Biblii? Tyle, że aby dla 

ludzi dłużej "nie było to tajne" ani ukrywane przez jakąś 

anty-postępową instytucję, wymogiem jest aby w oczach 
Boga (tj. "w Twoich oczach") zasługiwali oni na nazwę 

"umiłowani", tj. aby NIE postępowali jak "straż nocna" 
mrocznego okresu "który minął" podobnie "jak 

wczorajszy dzień". Czy w świetle powyższego NIE jest 

zarozumiałością np. uważać iż "oficjalna nauka 
ateistyczna" poznała i wie już praktycznie niemal 

wszystko co było do poznania - zarozumiałość którego to 
implikowania równie klarownie jest też ujawniana 

zarówno świecką treścią punktów #J4.1 do #J4.6 mojej 
strony "propulsion_pl.htm" oraz naszym równie świeckim 

filmem o tytule "Napędy Przyszłości" - polskojęzyczna 

wersja którego upowszechniana jest z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI , jak i 

wersetami 1:27-29 z biblijnego "1 Koryntian" 
stwierdzającymi - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co 

głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał 

to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest 
szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, 

co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak 
by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga". 

Wniosek jaki więc natychmiast nasuwa się z zarówno 
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prawd ujawnionych w niniejszym wpisie #346, jak i w 
punktach #I1 do #I4 strony internetowej o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz w bazującym na 

nich wpisie numer #345 do blogów totalizmu, stwierdza: 
ludzie opamiętajcie się w sprawie kłamstw jakie myślące 

wyłącznie w słownikowych kategoriach "co" i stąd 
niezdolne do wypracowywania procedur "jak" 

najróżniejsze "autorytety" w was wmuszają - wszakże 

"oficjalna nauka ateistyczna" w sformułowaniu swych 
najważniejszych fundamentów jest w kardynalnym 

błędzie zaś utrzymywanie przez nią lukratywnego 
monopolu na badania i na edukację składnia ją do 

okłamywania ludzkości. 

 
Niezależnie od powyższego potwierdzenia przez oba 

wersety Biblii iż na wszechświat składają się aż dwa 
fizykalne światy jakie w publikacjach omawiających moją 

"Teorię Wszystkiego z 1985 roku" są nazywane "przeciw-
świat" oraz nasz "świat materii", wersety te kryją w sobie 

aż cały szereg odmiennych potwierdzeń i informacji. 

Kolejny ich przykład wyrażają słowa "który minął" z 
wersetu 90:4 "Księgi Psalmów". Wszakże słowa te 

zawsze opisują "coś" co było, jednak przestało już być. 
Czym zaś owo "coś" może być, łatwo się domyślić z 

wersetów jakie potwierdzają aż tak "naukowo świato-

burczą prawdę", jak "nieistnienie upływu czasu w 
przeciw-świecie" czyli też w tzw. "naturze". Przecież na 

następstwach istnienia i działania "upływu czasu" oparta 
była cała dotychczasowa era błędnej filozofii "oficjalnej 

nauki ateistycznej", która "czas" wywyższyła aż do rangi 
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bycia "kolejnym z wymiarów". Jeśli więc zostanie 
zaakceptowane moje wszechstronnie już potwierdzone 

odkrycie iż faktycznie "upływ czasu" ani starzejące 

działanie "czasu" NIE istnieją w tzw. "naturze" (czyli poza 
naszym "światem materii" który przecież NIE istniał "w 

naturze" bowiem jest światem technicznie stworzonym 
dopiero przez Boga), wówczas cały ów okres 

kardynalnego błędu nauki się zakończy - czyli stanie się 

okresem "który minął". Podsumowując więc słowa "który 
minął", w owym wersecie one ogłaszają obietnicę Boga iż 

do odkrycia nieistnienia czasu w przeciw-świecie 
przywiązane jest zakończenie całej ery trwania w błędzie 

naszej monopolistycznej, "oficjalnej nauki ateistycznej". 

 
Równoczesnie z tą obietnicą Boga, w tych samych 

wersetach zawarte jest też ostrzeżenie. Bóg przewidywał 
bowiem iż instytucja naszej monopolistycznej, 

zapatrzonej na "pieniądze" (patrz #A1 do #A4 strony 
"partia_totalizmu.htm") "oficjalnej nauki ateistycznej", 

jak zwykle dobrowolnie NIE zaprzestanie upierania się 

przy swych błędnych poglądach, tylko dlatego iż jakiś 
tam polski emigrant, dr inż. Jan Pająk, zdołał już odkryć 

prawdę. Dlatego w tym samym wersecie 90:4 "Księgi 
Psalmów" Bóg dodał wymowne słowa "niby straż nocna". 

Słowa te ostrzegają więc iż "oficjalna nauka ateistyczna" 

dla ukrycia swej nieprawości i interesów użyje 
najróżniejszych form przemocy symbolizowanych 

słowami "niby straż nocna". Oczywiście, pojedyńczy 
odkrywca, taki jak ja, NIE ma żadnych szans wygrania z 

potężną instytucją używającą przemocy owej 
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symbolicznej "niby straży nocnej". To dlatego już 
następny werset 3:9 z "2 Piotra" zapewnia, iż Bóg 

wypełni jednak obietnicę związaną z potwierdzeniem 

odkrycia nieistanienia upływu czasu w przeciw-świecie. 
Natomiast krótko wcześniej werset 2:6 z tego samego "2 

Piotra" ostrzega przypomnieniem Sodomy i Gomory iż w 
razie kontynuowania przemocy przez decydentów siłą 

obstających przy starych i błędnych poglądach, tym 

razem sam Bóg dokona dopełnienia danej przez siebie 
obietnicy. (Warto tutaj odnotować, że chociaż cały list "2 

Piotra" jest sformułowany w sposób ogólny aby mógł 
wyjaśniać aż szereg odmiennych sytuacji życiowych, jeśli 

się go przeanalizuje szczegółowo wówczas rzuca się w 

oczy iż cały jego tekst służy zakodowaniu dodatkowego 
poszerzenia i uzupełnienia przełomowych znaczeń jego 

wersetu 3:8.) Wszakże czytający te słowa zapewne jest 
świadom odmienności losów owych grzesznych miast 

Sodoma i Gomora - w Biblii opisanego np. w wersetach 
19:24-28 z "Księgi Rodzaju", od losów np. też grzesznego 

miasta Niniwa - w Biblii opisanego w wersetach 3:4-10 z 

"Księgi Jonasza". Jeśli zaś czytelnik NIE jest świadomy, to 
krótko je tu przypomnę: mieszkańcy Sodomy i Gomory 

uparcie oraz arogancko trwali w swej grzeszności, 
dlatego musieli umrzeć i wymrzeć na zawsze. Natomiast 

mieszkańcy Niniwa wraz z ich królem poważnie 

potraktowali przekazane im ostrzeżenie, ukorzyli się i 
zmienili swoje postępowania, stąd Bóg im wybaczył i 

pozwolił uniknąć zagłady. A czy ty czytelniku jesteś 
świadom głębi grzeszności zachowań jakie praktykują już 

nawet ci z dzisiejszych ludzi, którzy uważają siebie za 
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wierzących w Boga, a nawet praktykują już niektórzy z 
kapłanów jakich w Biblii wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" 

ostrzegają co będzie im wymierzone za "odrzucanie 

wiedzy"? Jeśli zaś NIE jesteś świadom tej głębi, to 
chociaż przeglądnij nasze półgodzinne gratisowe filmy o 

tytułach "Zagłada ludzkości 2030" oraz "Świat bez 
pieniędzy: Ustrój Nirwany" - do jakich linkuję w 

niniejszym wpisie #346, lub poczytaj np. moją stronę o 

nazwie "2030.htm" albo dowolną inną, zaś te ci 
przypomną tę gorzką prawdę. Zapewne tutaj pomyślisz, 

że przecież tak wszyscy obecnie się zachowujemy 
ponieważ jest to oznaką życia w nowoczesnych czasach 

postępu, dostępności naukowej wiedzy, demokracji, 

wolności poglądów i słowa, itd. Czy jednak zdajesz sobie 
sprawę, jak odległe jest to wszystko od prawdy, od 10 

przykazań Boga, oraz od wzorców faktycznej moralności? 
Poczytaj np. punkt #A2.12 ze strony "totalizm_pl.htm", 

aby się dowiedzieć jak dalekie są choćby tylko motywacje 
postępowań niemal każdego z dzisiejszych ludzi, od 

motywacji naprawdę wymaganych przez wzorzec 

moralności z Biblii. A czy znasz werset 6:23 z biblijnego 
"Listu do Rzymian" stwierdzający: "Albowiem zapłatą za 

grzech jest śmierć" albo werset 4:17 z "Listu św. Jakuba 
Apostoła": "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, 

grzeszy". NIE czas więc na dalsze kontynuowanie 

dotychczasowej pasywności i popierania kłamliwych 
poglądów ery co do której Bóg już uznał iż minęła. 

Trzeba wszakże pamiętać, że zarówno pod ziemią, jak i 
na ziemi oraz ponad ziemią czyhają przeliczne źródła zła, 

takie jak lawa, wulkany, trzęsienia ziemi, tsunami, 
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powodzie, pożary, pandemie, rakotwórcze 
zanieczyszczenia, skorumpowani politycy, kryminaliści, 

wojny, szarańcza, grad, tornada, huragany, meteoryty, 

mordercze emisje kosmiczne, UFO, itd., itp. Tylko też 
Bóg trzyma je wszystkie pod swoją kontrolą i chroni 

przed ich atakiem indywidualnie każdego z ludzi jaki na 
ochronę Boga zasługuje - to dlatego w czasach drugiej 

wojny światowej w lejach po bombach NIE dało się 

znaleźć ateistów ukrywających się tam przed 
bombardowaniem (patrz 

https://www.google.pl/search?q=w+okopach+nie+ma+
ateist%C3%B3w ), zaś mój ojciec przeżył spartaczone 

alianckie bombardowanie "Peenemunde" (patrz 

http://www.google.com/search?q=Peenemunde ) jak 
przez całe życie wierzył - jako jedyny z tamtejszego 

obozu więźniów wojennych, ponieważ NIE zważał na to 
co czynią inni więźniowie i sam wskoczył do leja 

pierwszej bomby alianckiej jaka tam spadła, aby to w 
nim się ukryć (potem nam wyjaśniał iż wierzył, że bomby 

NIE spadają ponownie w już uderzone uprzednio 

miejsce) - podczas gdy pozostali więźniowie ukrywali się 
w barakach po jakich, jak mój ojciec mówił, "gdy 

bombardowanie się skończyło NIE pozostała nawet jedna 
cała cegła". Natomiast owa "oficjalna nauka ateistyczna" 

która nadal oficjalnie NIE uznaje istnienia Boga i skrycie 

blokuje moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" 
ujawniającą m.in. właśnie prawdę o istnieniu, 

pochodzeniu i mocach Boga, ciągle NIE potrafi nawet 
przewidzieć kiedy i gdzie którekolwiek z owych źródeł zła 

wypełznie z ukrycia aby dołączyć się do wyniszczania 
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ludzi. Z pewnością więc nauka ta NIE uratuje tych co 
wierzą w jej "odkrycia", zamiast zawierzyć 

ponadczasowym prawdom jakich naucza nas Biblia i jakie 

tak otwarcie potwierdza ogromny empiryczny materiał 
dowodowy opisywany w punktach #I1 do #I5 ze strony 

o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Dlatego drogi 
czytelniku, nigdy NIE jest za późno na powrócenie do 

Boga oraz na liczenie na Jego łaskę, po uprzednim 

aktywnym zmienieniu swoich postępowań i motywacji, 
oraz po podjęciu faktycznej opieki nad bliźnimi, naturą i 

wszystkim co reprezentuje sobą prawdę i dobro. Wszakże 
zgodnie z wersetem 15:3 z biblijnej "Księgi Przysłów" 

stwierdzającym "Na każdym miejscu są oczy Pańskie, 

dobrych i złych wypatrują" - Bóg uważnie cię obserwuje 
tysiącami oczu swych "Drobin Boga" i zna nawet twoje 

najskrytsze myśli - to też On osądza twoje dalsze losy. 
 

Skoro już omawiamy prawdy zaszyfrowane w Biblii 
wersetami "2 Piotra", pragnę tu zwrócić też uwagę 

czytelnika na informację z podanych tam wersetów 1:20 

oraz 3:16. Oba one podkreślają bowiem, że prawdy 
zawarte w dowolnych wersetach Biblii wymagają aby je 

wyjaśniać używając pojęć ujawnianych innymi wersetami 
Biblii i unikając niedouczenia (czyli "odrzucania wiedzy" - 

patrz wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" w Biblii) oraz 

unikając małego utwierdzenia w wierze. Innymi słowy, 
droga do prawdy wiedzie poprzez nabywanie pewności 

istnienia Boga i stosowanie się do Jego praw i wymogów, 
plus wybieranie wąskiej bramy i drogi uczenia się i 

używania mądrości, wiedzy, logiki oraz doświadczenia. 
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Najlepiej te boskie wymogi znajdowania drogi do prawdy 

ilustruje niesamowicie mądry i przewidujący sposób, na 

jaki Bóg zaszyfrował przed niepowołanym zrozumieniem 
przez najróżniejszych oszustów i niedowiarków 

potwierdzenia (dokładnie omawianego w "części #I" 
strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm") 

odkrycia iż "u Pana", czyli w przeciw-świecie, "upływ 

czasu" NIE istnieje, stąd iż "czas" wynalazł dopiero Bóg 
poczym wprogramował jego działanie w nasz "świat 

materii". Zaszyfrowanie to opisałem już w punkcie #I2 ze 
strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Jego 

zaś poprawne rozszyfrowanie sprowadza się do 

zrozumienia w jakich warunkach wyrażenie zawarte w 
wersecie 3:8 z "2 Piotra" stwierdzające: "jeden dzień u 

Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień" 
wyrażałoby sobą logiczną prawdę i tylko prawdę - tak jak 

wyłącznie prawdę i tylko prawdę wyraża sobą cała treść 
Biblii. Wszakże w zgodzie z logiką, gdyby "upływ czasu" 

istniał w miejscu o którym werset ów mówi, tj. "u Pana" 

(czyli w "przeciw-świecie"), wyrażenie owo NIE 
wyrażałoby sobą prawdy, bowiem albo prawdą byłoby 

tam iż "jeden dzień jest jak tysiąc lat" czyli wówczas 
musiałoby być nieprawdą iż "tysiąc lat jest jak jeden 

dzień" albo też prawdą byłoby iż "tysiąc lat jest jak jeden 

dzień" a wówczas nieprawdą musiałoby być iż "jeden 
dzień jest jak tysiąc lat" - jednak nigdy w świecie gdzie 

"czas upływa" zgodnie z logiką obie te części 
równocześnie wyrażałyby prawdę. A pamiętać trzeba iż 

rola i autorytet Boga NIE pozwala na stwierdzanie 
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nieprawdy nawet użytej tylko symbolicznie - czyli np. 
użytej na skrycie nauczający kłamania sposób do jakiego 

nas ludzi nieodpowiedzialnie przyzwyczajają unikający 

trzymania się prawdy i nieznający rzeczywistych 
ograniczeń poeci i inni artyści, np. piosenką "Set Fire To 

The Rain" (patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=set+fir

e+to+the+rain ) implikujący iż jakoby deszcz daje się 

podpalić. Tymczasem kiedy "u Pana" czyli w "przeciw-
świecie" upływ czasu NIE istnieje, wówczas faktycznie 

obie części tego wyrażenia stanowią prawdę, ponieważ 
faktycznie kiedy "u Pana" czas NIE istnieje ani NIE 

upływa, wówczas rzeczywiście zawsze jeden dzień u 

Pana jest jak ludzkie tysiąc lat, a tysiąc ludzkich lat jak 
jeden dzień u Pana. Widząc aż tak ogromną mądrość i 

dalekowzroczność właśnie spradzającego się naukowego 
proroctwa wpisanego w kilka słów Biblii, można tylko 

odczuwać litość i wyrazy pożałowania dla tych 
nieszczęśników, którzy w Biblii nadal NIE dopatrują się 

niczego więcej niż jedynie bajdurzenia starożytnych 

pastuchów i rolników. 
 

"[7] Powód do alarmu" - ludzkość NIE wypracowała 
jeszcze ani NIE powdrażała tam gdzie to potrzebne 

niezawodnych i efektywnie działających zabezpieczeń 

zapobiegających anty-ludzkim postępowaniom, takim jak 
wzrost korupcji, kłamania, wypaczeń, unikania naprawy 

popełnionych błędów, prześladowania tych co wyrażają 
bazujące na faktach poglądy, nierównego traktowania i 

wyniszczania bliźnich, itd., itp. Z lekcji zaś jakie udziela 
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nam historia doskonale już wiemy, co się dzieje jeśli przy 
braku takich zabezpieczeń jakiejś osobie lub instytucji 

przez zbyt długi czas pozwoli się utrzymywać monopol na 

władzę nad jakimś obszarem ludzkiej działalności. 
Tymczasem aby były efektywne zabezpieczenia takie 

koniecznie powinny istnieć i to na aż kilku poziomach 
działania. Przykładowo, z moich osobistych obserwacji 

wynika, że jeśli ta sama osoba pracuje w danej instytucji 

przez dłużej niż 7 lat i to na jakiejś pozycji władzy, 
wówczas pokusy jakie jej się wtedy ujawnią zwykle 

zdołają ją nakłonić do jakichś anty-ludzkich postępowań. 
Stąd pierwszym poziomem wymaganych zabezpieczeń 

powinno być iż danej osobie NIE wolno pracować przez 

dłużej niż 7 lat w tej samej instytucji sprawującej 
jakąkolwiek władzę nad bliźnimi lub ponoszącej 

odpowiedzielność za jakąkolwiek sferę wzrostu, 
bezpieczeństwa, postępu i dobra bliźnich. Kolejnym 

źródłem anty-ludzkich postępowań jest nepotyzm (patrz 
https://www.google.pl/search?q=nepotyzm ) i 

kolesiostwo. Przykładowo najbardziej antyludzkie i 

skorumpowane są rządy i instytucje, w których wszystkie 
pozycje władzy zajmują albo członkowie tej samej 

rodziny, albo np. byli koledzy z tej samej szkoły i 
uczniowskiej klasy. Stąd następnym poziomem 

zabezpieczeń powinien być efektywny mechanizm 

eliminowania nieformalnych powiązań formujących 
rządzące kliki. Jeszcze innym powodem są prawa 

sprzyjające antyludzkim postępowaniom. Wiemy więc, że 
jeśli monopolu i władzy jakiejś osoby lub instytucji NIE 

zbalansuje się albo poprzez ustanowienie i ścisłe 
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przestrzeganie praw jakie gwarantują wolność wyrażania 
poglądów na temat jej postępowań oraz gwarantują 

wolność demokratycznego kształtowania kierunków i 

zasad tworzenia lepszej przyszłości zarządzanych przez 
nią osób - tj. NIE zbalansuje np. prawami podobnych np. 

do tzw. "Karty Praw" w 1791 roku nowelizujących 
pierwszą konstytucję USA, wówczas taka osoba lub 

instytucja urasta do roli "tyrana" zdolnego wyniszczyć 

mnogość ludzi i zagrażającego bezpieczeństwu całej 
ludzkości. Kolejnym powodem jest kiedy zaniedba się 

zbalansowania monopolu i władzy - tj. jeśli oficjalnie NIE 
ustanowi się jakiejś konkurencji, która będzie 

przysłowiowo "patrzyła na ręce i korygowała błędy oraz 

podnosiła alarm". Braki właśnie zabezpieczeń typu tu 
opisywanego powodują urastanie jakiejś osoby czy 

instytucji do roli potwornego tyrana swych bliźnich. 
Doskonale ilustruje to nam wiele przykładów i to wcale 

NIE z odległej przeszłości. Co mnie bardzo alarmuje, to 
że na naszych oczach i z naszym pozwoleniem, do tak 

niszczycielskiej roli szybko urasta też instytucja "oficjalnej 

nauki ateistycznej". Najwyższy więc czas, abyśmy zbudzili 
się z letargu i zaczęli sprawdzać "czy" oraz "jak bardzo" 

ludzkość jest już zagrożona objawami kłamstw, błędów, 
wypaczeń i korupcji naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" 

i czy NIE nadszedł już najwyższy czas aby np. ograniczyć 

długość pracy w tej samej instytucji jej decydentów, 
zadbać w niej o brak układów nieformalnych, stworzyć 

dla niej odpowiednie prawa, oraz powołać dla niej 
konkurencję w postaci nowej "nauki totaliztycznej" na 

absolutną potrzebę powołania jakiej od wielu już lat 
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argumentuję w swych publikacjach - np. w punktach #C1 
do #C6 ze swej strony o nazwie "telekinetyka.htm". 

 

Oczywiście wskazywany powyżej "[7] Powód do alarmu" 
ujawnia niebezpieczeństwo iż narastanie w naszej 

"oficjalnej nauce ateistycznej" tendencji do korupcji, 
kłamstw, wypaczeń, błędów, prześladowań za ujawnianie 

prawdy bazującej na faktach, krucjaty przeciw Bogu, oraz 

ślepoty na skrytą eksploatację i okupację Ziemi przez 
technicznie nieporównanie wyżej niż ludzkość 

zaawansowanych UFOnautów, wcale NIE kończy się na 
okłamywaniu ludzkości tylko na temat prawdy o istnieniu 

naszego "świata materii" oraz "przeciw-świata" w jakim 

mieszka Bóg, ani na związanego z owym istnieniem 
dwóch fizykalnych światów uniemożliwiania ludziom 

przez tę naukę poznania prawdy o nieistnieniu ani 
"upływu czasu" ani "działania czasu" w tzw. "naturze" 

potwierdzanej w Biblii "[Ω] Pieczęcią Boga" na sposób 
wyjaśniony w punkcie #I2 strony o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm", czy na blokowaniu 

wynikającej z tego nieistnienia "upływu czasu" prawdzie 
o istnieniu w przeciw-świecie nieskończonej szybkości 

wszelkich poruszeń i działań. Wszakże istnienie tam 
nieskończonej szybkości poruszeń i działań ujawnia też 

jak wielkim błędem i odejściem od prawdy jest upieranie 

się "oficjalnej nauki ateistycznej" iż jakoby NIE istnieje 
szybkość wyższa od "szybkości światła" oraz jak 

niemoralnym jest wmuszanie ludzkości przez tę naukę 
wierzenia iż jakoby tzw. "teoria względności" wyraża 

sobą prawdę - podczas gdy głównym "osiągnięciem" tej 
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teorii jest wypaczenie starego i poprawnie 
wyprowadzonego wzoru na "energię kinetyczną" 

(E=m*v*v/2). Jednocześnie upieranie się przy rzekomej 

prawdzie "teorii względności" pozwala tej 
monopolistycznej nauce prześladować i wyniszczać 

wszystkich badaczy którzy mają odwagę dokumentować 
nieprawdę tego stwierdzenia "teorii względności". Zresztą 

faktycznie kłamstwa, wypaczenia i korupcja owej nauki 

to jedynie początek długiego łańcucha kłamstw, 
wypaczeń i korupcji jakimi jej działania nasyciły już 

praktycznie każdy fragment ludzkiego życia społecznego 
na Ziemi. Najważniejsze z nich ilustrują nasze dwa 

półgodzinne filmy, tj.polskojęzyczny film z dodatkowymi 

napisami w języku angielskim o tytule "Zagłada ludzkości 
2030" upowszechniany pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , oraz 
podobny do niego polskojęzyczny film z napisami w 

języku angielskim o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" udostępniany pod internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 

 
Aby zaś przypomnieć tutaj choćby tylko parę 

najpowszechniejszych przykładów z owego długiego 
łańcucha kłamstw i wypaczeń, to niezależnie od 

kłamstwa iż Bóg jakoby NIE istnieje (chociaż tylko ja sam 

opracowałem aż szereg naukowo-niepodważalnych 
dowodów formalnych potwierdzających istnienie Boga, 

jakie czytelnik może poznać z puntów #G2 i #G3 strony 
o nazwie "god_proof_pl.htm" oraz z punktów #D1 do 

#D3 na innej stronie o nazwie "2020zycie.htm"), do 
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następnych z takich fundamentalnych kłamstw i 
wypaczeń należą, między innymi: wmuszane powszechną 

edukacją kłamstwo iż życie powstało jakoby w wyniku 

"naturalnej ewolucji" - chociaż punkt #D3 mojej "Teorii 
Życia z 2020 roku" (prezentowanej na stronie 

"2020zycie.htm") inżyniersko udowadnia iż w 
nieożywionej materii życie NIE jest w stanie samo 

powstać. Jeszcze zaś innym ich przykładem jest coraz 

potężniejszy trend dzisiejszych producentów 
farmaceutyków iż jakoby dbają o zdrowie ludzi, kiedy 

faktycznie interesują ich głównie "pieniądze" i dochody - 
co powoduje iż np. zamiast opracowywać i produkować 

lekarstwa które leczą choroby, raczej na rynek 

dostarczają lekarstwa jakie jedynie łagodzą symptomy 
choroby, dożywotnio uzależniając tym pacjentów od ich 

nieustannego zakupywania i zażywania - co opisałem np. 
w punktach #I1, #I2, #G2.3, swej strony o nazwie 

"healing_pl.htm", zaś zilustrowaliśmy dokładniej na 
naszym gratisowym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: 

Ustrój Nirwany". Kolejnym ich przykładem noże być 

istnienie całej dyscypliny nauki i inżynierii jaką po polsku 
nazywa się "planowane postarzanie się" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=planowane+postarzani
e+si%C4%99 ), zaś jakiej angielska nazwa brzmi 

"Planned Obsolescence" (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=planne
d+obsolescence ). Owa bowiem dyscyplina wiedzy i 

inżynierii jest zadedykowana celowemu obniżaniu jakości 
produkowanych towarów, tak aby psuły się one już po 

krótkim czasie - zmuszając tym mieszkańców naszej 



 
  Q-787 

planety do wyrzucania ich starszych modeli i do 
nieustającego zakupywania coraz nowszych modeli. Czyli 

jest zadedykowana skrytemu konstruowaniu i budowaniu 

wytwarzanych produktów w na tyle zmyślny sposób, aby 
jak najprędzej się popsuły lub w jakikolwiek inny sposób 

zmuszały nabywców do zakupu ich nowszych modeli. W 
rezultacie np. zwykła żarówka z włóknem grafitowym 

wyprodukowana około 1901 roku przez "Shelby Electric" 

(patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=Shelby

+Electric+oldest+bulb ), świeci aż do dzisiaj - co krótko 
przypominam swym czytelnikom (między innymi) w [1] z 

punktu #C8 swej strony "nirvana_pl.htm" zaś 

szczegółowo omawiam w punkcie #G2 swej strony o 
nazwie "newzealand_visit_pl.htm". Tymczasem dzięki 

konspiracyjnej zmowie producentów żarówek z włóknem 
żarowym, znanych wówczas pod nazwą "Phoebus Cartel" 

(patrz https://www.google.pl/search?q=phoebus+cartel 
), żywotność późniejszych żarówek została celowo 

obniżona do jedynie 1000 godzin działania, czyli do około 

42 dni. Z kolei np. żywotność dzisiejszych telefonow 
komórkowych zmyślnie obniżono do około 2 lat zaś 

typowych obecnych samochodów - tylko do około 10 lat. 
Oczywiście powyższe przykłady to zaledwie mała 

kropelka w całym oceanie tego typu kłamstw, wypaczeń, 

korupcji, zmowy i ukrytej konspiracji, jakie obniżają 
jakość życia całej ludzkości, zamieniają powierzchnię 

ziemi oraz wodę z oceanów w wysypiska śmieci, zaś od 
sporego już czasu stanowią źródła chorób i śmierci dla 

dużej proporcji mieszkańców Ziemi. Chociaż bowiem ów 
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problem istnienia i sekretnych działań dyscypliny 
"planowane postarzanie się" w końcu zaczął zwolna 

docierać do publicznej wiadomości, jak narazie jedynym 

krajem świata o którym mi wiadomo iż uchwalono w nim 
prawo uznające celowe obniżanie żywotności jakiegoś 

produktu za nielegalne, jest Francja, podczas gdy 
praktycznie w całym świecie nadal NIE istnieje nawet 

jeden kraj, w którym byłoby nielegalnym i karalnym np. 

sprzedawanie takich produktów o celowo obniżonej 
długości poprawnego działania. 

 
A trzeba tu też pamiętać, że każde z tego typu 

oficjalnych kłamstw nauki i jej sponsorów, w praktyce 

jest aż całym zbiorem jego składowych kłamstw. 
Przykładowo wylistujmy tu tylko składowe 

wskazywanego w "motto" tego wpisu #346 kłamstwa 
oficjalnej nauki ateistycznej iż jakoby NIE ma dowodów 

na nieustającą obecność na Ziemi wehikułów i istot z 
innych niż Ziemia obszarów wszechświata, a stąd iż aż 

trzeba było ustanowić nową, kosztowną dyscyplinę 

"SETI" tej nauki (patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=SETI ) 

aby poszukiwać w odległych galaktykach prymitywnych 
pozaziemskich inteligencji podobnie jak my nadal 

używających tylko powolnej komunikacji radiowej 

zamiast natychmiastowej komunikacji telepatycznej - 
patrz WSTĘP strony "telepathy_pl.htm". I tak faktycznie 

kłamstwo to ukrywa sobą przed ludźmi ogromnie groźną 
dla nas prawdę, mianowicie prawdę że ludzkość i Ziemia 

już od tysiącleci jest pod skrytą okupacją szatańskich 
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istot ujawnianych nam nawet przez Biblię, które to istoty 
eksploatują i wyniszczają każdego z ludzi na setki 

odmiennych sposobów, które powtarzalnie wyniszczają 

zarazami, wojnami i skrycie powodowanymi przez siebie 
kataklizmami większą część ludzkości, oraz które na setki 

ukrytych sposobów powstrzymują naukowy i techniczny 
rozwój ludzkości a także upowszechnianie wszelkiej 

prawdy. Ponadto kłamstwo to ukrywa też rozliczne 

empiryczne dowody nieustającej obecności i skrytej 
działalności na Ziemi reprezentantów aż całej 

konfederacji okupujących nas człekokształtnych istot 
wielu różnich ras i wyglądów, wysoki poziom 

technicznego zaawansowania których upodabnia ludziom 

ich możliwości do niemal nadprzyrodzonych mocy. 
Ukrywa ono także fakt iż osoby uprowadzane do UFO 

widują tam także rasę krewniaków ludzi, z rasy których z 
pewnością i my się wywodzimy, ponieważ ich anatomia 

zdaje się różnić od ludzkiej jedynie kilkoma niewielkimi 
szczegółami jakie opisuję, między innymi, w #A2 do 

#A2cd i w #E2 ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm", a 

jakie to szczegóły najczęściej obejmują pojedyńczą 
pionową zmarszczkę pomiędzy brwiami, włosy naturalnie 

rosnące pod górę głowy, brak zwisającej fałdy w uszach, 
oraz nieco odmienny nos i podbródek - przykłady których 

to szczegółów obecnie często są też widywane w TV u 

różnych decydentów. Problem jednak z wyglądem polega 
na tym iż prawdopodobnie dokładnie te same szczegóły 

anatomiczne posiadają także niektórzy ludzie. Dlatego 
warto pamiętać o starym przysłowiu "NIE oceniaj książki 

po jej okładce" (patrz 
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https://www.google.pl/search?q=nie+oceniaj+ksi%C4%
85%C5%BCki+po+ok%C5%82adce ) a stosować się do 

cennej rady z Biblii podanej w wersecie 7:16 z 

"Mateusza" i w wersecie 6:44 z "Łukasza" - jaka 
stwierdza "Poznacie ich po ich owocach". Ponadto owo 

sumaryczne kłamstwo "oficjalnej nauki ateistycznej" 
pośrednio i krzywdząco oskarża też o zasiewanie 

rzekomej nieprawdy najbardziej patriotycznie 

zorientowane osoby, które narażają się na najróżniejsze 
prześladowania aby uświadamiać bliźnim gorzką prawdę 

o swych powtarzalnych uprowadzeniach do UFO, o 
bolesnych i degradujących eksperymentach i sposobach 

eksploatacji (w tym seksualnej) jakich doświadczają na 

UFO, o materialnych śladach nieustającej obecności UFO 
na Ziemi, o budowie i działaniu UFO, o dokonanych 

obserwacjach UFO, o prześladowanich całej ludzkości 
przez UFO, itd., itp. 

 
Moje badania odkryły także powód dlaczego "oficjalna 

nauka ateistyczna" z upływem czasu stała się aż tak 

powypaczana i skorumpowana - powód ten wyjaśniam w 
punktach #G3 do #G5 ze swej strony "wroclaw.htm" i w 

bazującym na nich wpisie numer #341 do blogów 
totalizmu, jakie ujawniają faktyczne różnice naukowych 

znaczeń "co" i "jak". Okazuje się iż powodem tym jest, że 

pracownicy owej oficjalnej nauki przez całe swe życie NIE 
wykonują żadnych produktywnych "prac fizycznych". 

Tymczasem to właśnie wykonywanie produktywnych 
"prac fizycznych" uczy ludzi "mądrości" pozwalającej 

znajdować procedury "jak" zdolne poprawnie i 
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efektywnie pokonywać, rozwiązywać lub omijać 
przeszkody oraz wypełniać najróżniejsze wymagania 

nakładane w rzeczywistym życiu na każdą produktywną 

twórczość ludzką. Z kolei aby NIE ujawniać swojej 
niekompetencji w znajdowaniu poprawnej procedury 

"jak" dla badanych przez siebie problemów, decydenci 
"oficjalnej nauki ateistycznej" wymyślili i nieustająco już 

wdrażają doskonały wybieg polegający na prezentowaniu 

wszystkiego w jedynie słownikowym opisie "co" - jaki 
doskonale ukrywa brak kompetencji osoby opisującej 

dany problem ponieważ pozwala aby ujawniające 
mądrość procedury "jak" były zastępowane przez 

produkty oderwanej od rzeczywistości i nierespektującej 

prawdy wyobraźni "co". W rezultacie, zamiast być 
zorientowana na wypracowywanie poprawnych procedur 

"jak", cała nasza "oficjalna nauka ateistyczna" jest 
zorientowana na podawanie w badanych przez siebie 

problemach jedynie opisów "co" skutecznie ukrywających 
braki kompetencji u badaczy tych problemów. Co gorsze, 

monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" już zdołał 

ograniczyć całą dzisiejszą edukację do jedynie 
pamięciowego uczenia się "co", zamiast popierania 

rozumowego i praktycznego zgłębiania mądrości "jak". 
Stąd właśnie aby zmusić ludzi do wykonywania 

produktywnych prac fizycznych jakie będą uczyły ludzi 

znajdowania poprawnej procedury "jak", Bóg na tyle 
mądrze wprogramował w ludzi zjawisko szczęśliwości 

zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm"), 
że aby zapracować sobie na przeżywanie owej nirwany 

absolutnie koniecznym jest wykonywanie ciężkich prac 
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fizycznych. (Odnotuj iż umiejętność wypracowywania 
"nirwany" pozwala pousuwać z Ziemi "pieniądze", które 

są źródłem wszelkiego zła na Ziemi, stwarzając nowy i 

doskonały przyszły "Ustrój Nirwany" ilustrowany naszym 
filmem "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", w którym 

obecne bezwybiorcze wynagradzanie "pieniędzmi" 
wszelkich ludzkich postępowań, w tym nawet 

kryminalnych, będzie zastąpione przez przyszłe wybiorcze 

wynagradzanie wyłącznie produktywnych "prac 
fizycznych" właśnie "szczęśliwością nirwany".) W 

rezultacie tego unikania wykonywania prac fizycznych 
przez dzisiejszych naukowców, w swym życiu NIE umieją 

oni opracowywać poprawnych i dobrze działających 

procedur "jak" pozwalających rozwiązywać 
konfrontowane przez ludzi prawdziwe problemy. W 

rezultacie, aby chociaż udawać iż naukowcy są jednak 
kompetentni w sprawach o jakich się autorytatywnie 

wypowiadają, wszystko co twierdzą formułują oni 
wyłącznie jako słownikowe opisy stwierdzające "co" 

jednak unikające wyjaśnienia "jak". Przykładami takich 

"co" pozbawionych "jak" są praktycznie niemal wszystkie 
tzw. "prawa fizyczne" upowszechniane przez "oficjalną 

naukę ateistyczną" - tak jak ów brak "jak" w publikacjach 
nauki wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #G4 ze swej 

strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" oraz we 

wpisie numer #341 do blogów totalizmu. Nowoczesne 
sformułowania owych praw fizyki (pomijając jednak 

opracowane jeszcze np. w starożytności prawa w rodzaju 
"Prawa Archimedesa" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=Archim
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edes+principle ) niemal nigdy NIE wyjaśniają "jak" 
zjawiska opisywane danym prawem są realizowane, a 

tym samym niemal żadne z nich umożliwia "inżynierską" 

weryfikację czy stwierdza ono prawdę, zmuszając w ten 
sposób odbiorców owego prawa do przysłowiowego 

"uwierzenia naukowcom na słowo". W ten sposób owa 
niemożliwa do zweryfikowania słownikowa "wiedza" 

nauki i naukowców (a także edukowanych przez tę naukę 

decydentów) stwierdzająca jedynie "co" a pozbawiona 
jednak "mądrości" uzupełniających ją procedur "jak", 

uniemożliwia ludziom odróżnianie przysłowiowych 
"wypchanych orłów" od orłów prawdziwych, a ponadto 

prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a 

stąd i NIE umożliwia nabycia przez decydentów zdolności 
do znajdowania poprawnych i efektywnie działających 

rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów - na co 
najlepszym dowodem są zdarzenia obecnych czasów. 

 
Najlepszym przykładem jaki ujawnia niekompetencję 

naukowego podejścia "co" w rozwiązywaniu problemów, 

w porównaiu do podejścia "jak", ilustruje przykład 
mojego rozwiązania problemu "malejącej numeracji 

stron" oprogramowaniem wordprocesora WORD. 
Przykład ten opisałem w punktach #I1 (po polsku) i #I2 

(po angielsku) ze swej strony internetowej o nazwie 

"tekst_13.htm" oraz we wpisach numery #304 i #304E 
do blogów totalizmu. Jak tam wyjaśniłem, zorientowana 

na nauczanie tylko "co" dzisiejsza edukacja NIE uczy 
umiejętności umożliwiającej znajdowanie "jak" dla 

problemu owej malejącej numeracji stron. W rezultacie, 
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programiści wyedukowani w dzisiejszym duchu edukacji 
"co" NIE byli w stanie poprawnie zaprogramować 

malejącej numeracji stron, twierdząc że taka numeracja 

w wordprocesorze WORD wcale NIE jest możliwa. 
Wszakże aby prostymi narzędziami jakie dostarcza WORD 

wypracować "jak" dla malejącej numeracji stron, 
najpierw konieczne jest poznanie "jak" naprawdę 

komputer realizuje proste działania matematyczne. 

Dopiero zaś znając sposób "jak" realizowania przez 
komputer działań matematycznych staje się też możliwe 

wypracowanie formuły "jak" pozwalającej w WORD na 
realizowanie takiej malejącej numeracji stron - jaką ja 

używam w powtarzalnie aktualizowanych tomach swej 

internetowej publikacji [13] w formacie PDF i w dwóch 
wielkościach druku (12pt i 20pt) zestawiającej wszystkie 

moje wpisy do blogów totalizmu - patrz strona 
"tekst_13.htm". 

 
Jest oczywistym iż uświadamiając tutaj generującą 

mądrość rolę nauczania wszystkich ludzi, szczególnie 

młodzieży, sposobu wypracowywania procedury "jak" 
oraz unikania myślenia w obecnie wmuszanych ludzkości 

kategoriach słownikowego "co" służącego głównie 
ukrywaniu autorytatywnej niekompetencji, przypomnieć 

tu też warto znaczenie przedmiotu "prace ręczne" dla 

formowania właściwego nastawienia szkolonej młodzieży 
do uczących ich "jak" produktywnych "prac fizycznych". Z 

tego co pamiętam z czasów własnej nauki, przedmiot 
"prace ręczne" zwykle był zlecany najbardziej nudnym i 

niekompetentnym nauczycielom, którym kierownictwo 
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szkoły bało się powierzyć jakikolwiek "odpowiedzialny" 
przedmiot. Tymczasem np. w szkołach podstawowych, 

gdzie uczniowie bezpiecznie mogą być uczeni np. 

cudownego zjawiska użycia nasion do wyrastania warzyw 
zjadanych na surowo, albo zbórz plony jakich potem 

mogą być mielone i wypiekane przez uczni, czy nawet 
mniej znanych drzew owocujących i to NIE tylko 

supermarketowego typu, ale także w rodzaju jadalnych 

kasztanów (patrz 
https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drze

wo ), buków, czeremchy, czy sosen pinia (patrz 
https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalny

ch+nasionach ) - owoce wszystkich których są w stanie 

poszerzyć rozmaitość zjadanych przez ludzi plonów 
natury, warto byłoby aby ów przedmiot "prac ręcznych" 

powierzać najbardziej kompetentnym nauczycielom, 
którzy sami mają dobrze zadbane ogródki lub działki oraz 

są znani z miłości do natury. Tacy bowiem odtwarci na 
naturę i na prawdę nauczyciele zwrócą uwagę swych 

uczni, że każda produktywna "praca fizyczna" daje 

najlepszy produkt tylko jeśli jej wykonaniem spełnia się 
najróżniejsze wymagania, zasady, wybory, daty, 

umiejętności, a stąd iż uczy ona ludzi właśnie 
znajdowania generujących życiową "mądrość" procedur 

"jak" - tak jak opisują to punkty #G3 do #G5 ze strony o 

nazwie "wroclaw.htm". Z kolei, jeśli w ramach tego 
przedmiotu szkoła pozwoli takiemu nauczycielowi 

organizować dla dzieci sadzenie w rzeczywistym terenie 
(np. na nieużytkach, przy drogach, na brzegach 

strumieni, a nawet na miedzach znajomych farmerów) 
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owych drzewek owocujących typu wskazywanego np. w 
podpisie pod Fot. #A1 ze strony "cielcza.htm" jakie dzieci 

uprzednio powyrastały z nasion osobiście przez nie 

pozbieranych jesienią, wówczas esencja takich lekcji 
zapewne pozostanie dla nich przewodnikiem moralnie 

poprawnego postępowania przez resztę życia. Podobnie 
"prace ręczne" w szkołach średnich mogą już być 

nakierowane na zwracanie uwagi uczni na ścisłe 

spełnianie wymagań "jak" przy produktywnym 
wytwarzaniu czegokolwiek użytecznego - np. choćby 

tylko wysoce bezpiecznych w produkcji przestrzennych 
brył geometrycznych formowanych z wiązania niciami 

odpowiednio zwymiarowanych miniaturowych deseczek 

lub patyczków. Natomiast studentom uczelni w tym 
samym celu zwracania ich uwagi na uczące "jak" można 

już powierzać obowiązki "praktyki produkcyjnej" 
wymagającej faktycznego wykonywania prostych ale 

użytecznych produktów obowiązkowo spełniających 
najróżniejsze kryteria i wymagania jakości i przydatności. 

Najbardziej zaś odpowiedzialnym za zgodną z wolą Boga 

przyszłość ludzkości uczelniom kształcącym kapłanów, ja 
rekomendowałbym co najmniej cały semestr praktyki 

przemysłowej uczącej ich studentów produktywnych 
realii i wymagań faktycznych prac fizycznych. Wszakże 

takie prace fizyczne ujawniałyby im klucz do poznawania 

"jak" - zagubiony przez religie w czasach likwidacji 
klasztorów i produktywnego życia mnichów. To zaś 

dałoby im do ręki narzędzie umożliwiające odróżnianie z 
pomocą "jak" poprawnej i ponadczasowej wiedzy i 

prawdy od nowoczesnych kłamstw, a tym samym 
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umożliwiające też włączanie tej wiedzy i prawdy do 
swego światopoglądu oraz na ich aktywne 

upowszechnianie dla zapobiegania zapowiadanej 

wersetami 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" w Biblii karze za 
"odrzucanie wiedzy". 

 
Warto tu też dodać, że owe dwa analizowane tu krótkie 

wersety Biblii potwierdzające nieistnienie "upływu czasu" 

w przeciw-świecie (tj. "u Pana"), wyrażają też sobą aż 
całą listę najróżniejszych innych prawd. Najważniejsze z 

tych prawd już omówiłem w miejscu analizy owych 
wersetów z punktu #I2 na stronie o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm". Przykładowo 

potwierdzają one prawdę dowodzoną w "części #I" 
strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", że 

faktycznie "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie, 
ponieważ zaś przeciw-świat jest tym istniejącym 

"naturalnie", pierwotnym i oryginalnym z obu fizykalnych 
światów wszechświata, potwierdzenie to poświadcza 

również moje odkrycie iż w naturze "upływ czasu" NIE 

istnieje, a został on technicznie zaprogramowany tylko 
dla stworzonego przez Boga naszego "świata materii". 

Ponadto wersety te pocieszają nas w sprawie 
przygnębiającego obrazu naszych czasów, w których 

niemal wszystkie autorytety - włącznie z jakoby 

zadedykowaną prawdzie "oficjalną nauką ateistyczną", 
chronicznie już okłamują ludzkość. Wszakże jedna z 

informacji zakodowanej w owych wersetach, a 
rozszyfrowanej w punkcie #I2 strony o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm", ujawnia obietnicę Boga, 
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że opisywane tutaj odkrycie o NIE istnieniu "upływu 
czasu" w naturze, rozpocznie zupełnie nową erę 

głoszenia prawdy na Ziemi. Tak więc istnieje jakaś 

nadzieja, że Bóg dopilnuje aby obecne coraz 
mroczniejsze czasy kiedyś się skończyły, zaś faktyczne 

oświecenie i prawda w przyszłości powróciły do 
ludzkości. 

 

Zarówno z tego co zaprezentowałem w niniejszym wpisie 
#346, jak i z treści "części #I" oraz z całej strony o 

nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", w oczy rzuca się 
dość fundamentalny wniosek, potrzeby wdrażania 

którego w życie NIE chce jednak przyjąć do wiadomości 

ani dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", ani obecni 
decydenci, ani nawet narody Ziemi. Tymczasem wniosek 

ten stwierdza, że każdy rodzaj czyichkolwiek badań, 
włącznie z wszelkimi badaniami prowadzonymi przez 

naszą monopolistyczną, "oficjalną naukę ateistyczną", 
faktycznie sprowadza się do ustalania "jak" Bóg 

zaprogramował działanie tej części otaczającej nas 

rzeczywistości, której owe badania dotyczą. Czyli esencja 
każdego rodzaju badań sprowadza się do badania Boga z 

nastawieniem na ustalenie owego "jak" wyjaśnionego 
dokładniej w #G3 do #G5 ze strony "wroclaw.htm". 

Wszakże skoro Bóg stworzył wszystko co istnieje w 

naszym świecie materii, stąd jakikolwiek fragment owego 
stwarzania naukowo by się nie badało, zawsze badania 

te ograniczają się do poznawania "jak" Bóg dane coś 
stworzył, oraz "jak" dany stworzony przez Boga fragment 

rzeczywistości działa. Jakże jednak badać Boga i 
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poszukiwać prawdy o Bogu i o tym co Bóg postwarzał, 
jeśli (tak jak zwodniczo czyni to dzisiejsza "oficjalna 

nauka ateistyczna") ktoś odwrócił się tyłem do Boga i 

twierdzi iż Bóg NIE istnieje, albo jeśli (tak jak to czynią 
np. dzisiejsi kapłani - patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej 

"Księgi Ozeasza") ktoś "odrzuca wiedzę" oraz NIE chce 
uczyć się owego "jak" wyjaśnianego w #G3 do #G5 

strony "wroclaw.htm". Nic dziwnego iż to odejście od 

prawdy i odrzucanie wiedzy zarówno owej nauki, jak i 
kapłanów, zmieniło już Ziemię w "przedsionek piekła" 

jaki dookoła widzimy, a głębię upadku jakiego ujawnia 
np. moja strona "2030.htm" albo nasze półgodzinne 

darmowe filmy o tytułach "Zagłada ludzkości 2030" oraz 

"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Najwyższy więc 
już czas, aby NIE czekając aż wszystko na Ziemi 

nieodwracalnie się zawali zaś zniszczenia natury będą aż 
tak ogromne iż dalsze życie ludzi stanie się niemożliwe, 

poszczególne narody demokratycznie i pokojowo 
"wyperswadowały" swoim decydentom i politykom, iż dla 

postępu a także dla ochrony ludzkości przed 

samozagładą pilnie i konieczne jest oficjalne powołanie 
nowej "nauki totaliztycznej" opisywanej w punktach #C1, 

#C4 i #C6 mojej strony o nazwie "telekinetyka.htm" - tak 
aby ta uznająca rolę Boga nowa "nauka totaliztyczna" 

mogła wyeliminować wyniszczający wszystko monopol 

obecnej "oficjalnej nauki ateistycznej" oraz skierować 
ludzkość i Ziemię na drogę faktycznych naukowo-

świeckich badań Boga i poszukiwania naukowej prawdy 
"jak" o wszystkim co Bóg postwarzał w swej 

nieskończonej twórczości i wiedzy. 
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http://pajak.org.nz/14/14_n01h.jpg 

Fot. #I5a: Oto ja (dr inż. Jan Pająk) trzymający w ręku 
prototyp "Piramidy Telepatycznej" zbudowany przez 

współpracujących ze mną Wrocławian zgodnie z 
wytycznymi jej budowy podarowanymi ludzkości za 

pośrednictwem byłej Miss Włoch, Pani Danieli Giordano, 

przez totaliztyczną istotkę w nirwanie mieszkającą na 
odległej galaktyce. Oryginalnie powyższe zdjęcie owego 

międzygalaktycznego "telepatyzera" jest pokazane i 
omówione jako "Rys. K1" z tomu 9 mojej monografii 

[1/5] upowszechnianej poprzez stronę "tekst_1_5.htm", 

poczym powtórzone jako "Fot. #2" ze strony 
internetowej o nazwie "telepathy_pl.htm". Z kolei 

oryginalnie wykonany przez Panią Danielę Giordano 
prototyp tej "Piramidy Telepatycznej" jest pokazany na 
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zdjęciu z adresu 
http://pajak.org.nz/cr/1995_05_03_emilio_daniela_jan_si

cily.jpg , który to prototyp najpierw opublikowałem jako 

"Fot. #I2b" ze swej autobiograficznej strony 
"pajak_jan.htm", potem zaś włączyłem w skład wpisu 

numer #330 do blogów totalizmu. 
 

Mam obowiązek tu dodać, że żaden z obu powyższych 

dotychczas zbudowanych na Ziemi prototypów tej 
piramidy telepatycznej NIE zadziałał. Powodem jest iż 

aby mogły one zadziałać, konieczne jest zbudowanie 
dwóch idealnie dostrojonych nawzajem do siebie 

prototypów tego "telepatyzera" - co przekraczało 

możliwości wykonawcze i finansowe zarówno Pani Danieli 
Giordano jak i moje. Oczywiście monopol "oficjalnej 

nauki ateistycznej" ma środki i wyposażenie pozwalające 
zbudować i dostroić do siebie dwa prototypy takich 

urządzeń - przykładowo był w stanie wydać ogromne 
sumy na zbudowanie w 2015 roku tzw. instalacji LIGO 

(patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=LIGO ) 
jaką opisałem w punkcie #E1.1 swej strony o nazwie 

"telepathy_pl.htm" oraz we wpisie #268 do blogów 
totalizmu, zaś jaka to LIGO jest tylko uproszczoną wersją 

powyższej "piramidy telepatycznej" podarowanej 

ludzkości przez totaliztyczną istotkę z gwiazd. Niestety 
zajmując się głównie rozgłaszaniem po świecie co NIE 

istnieje i czego rzekomo NIE można dokonać, obecna 
"oficjalna nauka ateistyczna" nigdy NIE zdobędzie się na 

pokazanie co dzięki pomocy i mądrości Boga oraz ludzkiej 
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dedykacji i wynalazczości we właściwych warunkach 
popierania wynalazczości potrafilibyśmy wszyscy dokonać 

dla dobra całej naszej cywilizacji i przyszłych pokoleń. 

Wielka więc szkoda, że aż do czasu kiedy na Ziemi 
powstanie pierwsza uczelnia praktykująca zasady 

totaliztycznej nauki stwierdzające iż 'wszystko co jest 
możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do 

urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba 

znaleźć sposób "jak" tego dokonać' - referowane linkami 
ze strony "skorowidz.htm", prawdopodobnie nikt z ludzi 

NIE będzie miał chęci ani siły aby wystawiać się na furię 
oficjalnej wrogości i ataków opisywaną w punkcie #A1 

strony o nazwie "milicz.htm" tylko aby zbudować to 

cudownie podarowane nam urządzenie telepatyczne, 
które z jednej strony jest w stanie udowodnić każdemu 

empirycznie iż telepatia propaguje się z nieskończenie 
dużą szybkością, zaś z drugiej strony pozwoli nam 

regularnie kontaktować się za pomocą telepatii z 
totaliztyczną cywilizacją zamieszkującą odległą galaktykę, 

jaka stara się nam pomagać w uwolnieniu się od skrytej 

okupacji i eksploatacji ludzkości przez złośliwie 
spychających nas ku przepaści praktykantów filozofii 

szatańskiego pasożytnictwa omówionej na stronie 
"parasitism_pl.htm". 

 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk 
 

* * * 
 

Niniejszy wpis #346 został adaptowany z treści punktu 
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#I5 strony internetowej o nazwie 
"1985_teoria_wszystkiego.htm" (aktualizacja datowana 

17 marca 2022 roku, lub później) - już załadowanej do 

internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi 
adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/1985_teoria_wszyst
kiego.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/1985_teoria_wszystkiego

.htm 
http://nirwana.hstn.me/1985_teoria_wszystkiego.htm 

http://drobina.rf.gd/1985_teoria_wszystkiego.htm 
http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm 

 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 
głównymi publikacjami wielokrotnie potem 

aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 
totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 
ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 

 
Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 
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wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 

tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 
poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , 
wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony 

"1985_teoria_wszystkiego.htm" zastąpi się nazwą strony 
"menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na 

otrzymany w ten sposób nowy adres 

http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób 
jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może 

też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę 
której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym 

wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby 
uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną 

nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę 

o nazwie "immortality_pl.htm" powiedzmy z witryny o 
adresie http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm 

, wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 
następujący nowy adres 

http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm w okienku 

adresowym swej wyszukiwarki. 
 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
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tym i temat z niniejszego wpisu #346, jest potem 
powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 
utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 
nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 
Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie 

blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 
naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 

z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 

https://kodig.blogi.pl  
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz 
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 

wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 
totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 
publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
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normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 
poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 
wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 
Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #346: 

#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż 
to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" (#I1 to 

#I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm") 

#344, 2022/3/1 - "wężowe kamienie" jako czujniki 
gęstości "energii moralnej" (#J2 z "stawczyk.htm") 

#343, 2022/1/27 - role Boga i ludzi w eliminowaniu 
źródeł zła ze świata materii (z #C8 strony 

"nirvana_pl.htm") 
#342, 2022/1/1 - sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie 

kobietom aborcji (#L1 do #L3 z "2020zycie.htm") 

#341, 2021/12/1 - tylko "prace fizyczne" uczą mądrości 
"jak" (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm") 

#330, 2021/1/1 - najważniejsze z nowoodkrytych prawd 
o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm") 

#325, 2020/8/1 - wygląd, budowa i działanie męskich 

"Drobin Boga" (#K1 z "god_istnieje.htm") 
#312, 2019/7/17 - przyspieszanie upływu czasu w 

starszym wieku (L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm") 
#299, 2018/7/1 - kabała Eliasza z Biblii i jej drzewo życia 

(#J5 z "petone_pl.htm") 
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#297, 2018/5/12 - polski film "Zagłada ludzkości 2030" z 
angielskimi napisami (#N1 z "2030.htm") 

#294, 2017/12/20 - każde "perpetuum mobile" jest 

dowodem iż Bóg istnieje (#D3 z "god_proof_pl.htm") 
#273, 2016/7/1 - stała gęstość "przeciw-materii" 

dowodem nieskonczoności wszechświata (#D4 z 
"dipolar_gravity_pl.htm") 

#242, 2014/2/18 - dwa odmienne rodzaje czasu - 

nienawracalny starzejący atomy a nawracalny ludzi (#A1 
i #C4.1 z "immortality_pl.htm") 

#236, 2013/8/30 - "Omniplan" sterujący naszym życiem 
w "nawracalnym czasie softwarowym" (#C4 z 

"immortality_pl.htm") 

#230, 2013/2/1 - starożytny "telefon telepatyczny" z 
kościoła w Gdańsku (#D1 do #D5 z "artefact_pl.htm") 

 
Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #345E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2022/4/15, 2022/4/17, 2022/4/17 

Elaborated in: #I1 to #I4 from my web page named 
"1985_theory_of_everything.htm"; as well as in 

item #345E from "volume Q" (this one) of the free 

publication [13] downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #345E: 

#345E: I identified evidence that the "elapse of time" 
does NOT exist in the counter-world, while only God 

invented "time" and pre-programmed it from memories 
of ever-moving God Drobinas in order to control with it 

our world of matter (totalizm.wordpress.com) 
#345_1E: The natural "elapse of time" and "time" does 

NOT exist - in February 2022 I discovered a proof that 

confirms this amazing truth (part 1) (kodig.blogi.pl) 
#345_2E: Phenomena which confirm that the "elapse of 

time" was pre-programmed by God from the instant 
movements of God Drobinas (part 2) (kodig.blogi.pl) 

#345E: What proves that the "elapse of time" does NOT 

exist in the counter-world but God pre-programmed it for 
only our world from the instant movements of "God 

Drobinas" in order to be able to govern over the 
operation of world of matter (drjanpajak.blogspot.com) 

 

file:///E:/1985_theory_of_everything.htm
file:///E:/tekst_13.htm
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Notice that there is also published a Polish version #345 

of this English post available below this one under the 

Polish title (of the same meaning): '#345: Co dowodzi, 
że "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie, a 

dopiero Bóg go zaprogramował z natychmiastowych 
ruchów "Drobin Boga" aby czasem móc zarządzać 

działanie naszego świata materii' 

 
Abstract: This publication presents the evidence in 

support of the thesis that in the original world of our 
universe called here the "counter-world" neither exists 

the "elapse of time" nor "ageing work of time" so that in 

there all movements and all events occur with the 
infinitive speed, while ageing does NOT exists, thus the 

establishing of this fact lead us to the conclusion that the 
"elapse of time" and the "ageing work of time" was 

invented by God and pre-programmed only into our 
secondary "world of matter" that God created from 

continually moving so-called "God Drobinas" that 

naturally exist in the counter-world. The evidence that 
represents unanimous confirmations from all the most 

important and reliable "three witnesses", which I present 
here in support of the truth of this thesis, includes: (a) 

the lack of errors originating from the so-called "data 

redundancy" that should be manifested in our "world of 
matter" if the "time elapse" existed in the "counter-

world"; (b) the clear information encoded into two verses 
of the Bible quoted and interpreted in the text below that 

confirm the non-existence of "time elapse" in the 
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counter-world where God lives (these verses represent a 
kind of the "[Ω] God Stamp"); (c) the most vital empirical 

evidence that confirms the non-existence of "time 

elapse" in the counter-world, such as: (c1) the so-called 
"Tunnel Effect", (c2) quantum organization of energy 

conversion in the behaviour of elementary particles of 
matter, (c3) the existence of the so-called "energy 

levels" in the orbits and movements of electrons around 

atomic nuclei, (@c3) the "[@A3] God Clocks", (c4) the 
actual existence of the "continuous mobility" of God 

Drobinas, the movements of which form in the counter-
world what ancient Greeks called "chaos", (c5) infinite 

speeds of all movements in the counter-world - e.g. 

(c5a) infinite speed of propagation of telepathic waves, 
(c5b) infinitive speed of telekinetic motion, (c6) the 

jumping shifts of telekinetic UFOs - see Fig. #I3a below, 
(c7) the existence and principle of operation of the so-

called "state of telekinetic flickering" which (among 
others) allows people's bodies to pass through solid 

matter (e.g. through walls), and yet several further 

phenomena. 
 

Motto of this post #345E to blogs of totalizm: 'How 
we can trust that the "official atheistic science" 

does NOT mislead us in the matter of existence of 

God, if this science does NOT recognise nor 
acknowledge the truth of such vast body of 

evidence and so many formal scientific proofs for 
the existence of God, the only of those which 

developed the author of this publication include 
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the formal proof for the existence of God carried 
out with the scientifically-irrefutable method of 

mathematical logic - presented in item #G2 (and 

explained with other proofs by item #G3 in there) 
from his web page named "god_proof.htm", the 

personal for everyone proof for the existence of 
God that everyone carries with himself/herself 

and is presented in items #D1 to #D3 from the 

web page named "2020life.htm", as well as the 
other evidence from this publication.' (Bitter truth 

about the incompetence of the present "official atheistic 
science" in rational and effective research concerning 

thinking and creative beings other that humans the 

intelligence of which is significantly more superior than 
that of the humans and scientists.) 

 
 

#I1. What is this error from "data redundancy" and why 
the lack of it manifested in all events that change 

something in our past is so important that it should 

cause changes in our present, while changes of past 
caused either by God or by other beings travelling 

through time, provide us with a definite confirmation that 
in the "counter-world" there is NO "elapse of time" and 

there is NO ageing work of "time" manifested to us (i.e. 

that the technically measurable "elapse of time" is an 
invention of God wisely pre-programmed by God only 

into our "world of matter" and into living creatures that 
God created from the ever-moving building material 

called "God Drobinas"): 
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I hereby have the pleasure to report a very important 

news, which I would like to share with my readers via 

this post #345E for blogs of totalizm. Namely, at the end 
of February 2022, I finally discovered and I am 

describing here the evidence that I was seeking for a 
long time and which definitely confirms that in the 

counter-world the "elapse of time" does NOT exist, so 

that over there everything happens instantly. On the 
other hand, since such a physical and measurable 

"elapse of time" does NOT exist in the counter-world, 
then all changes introduced to our past both by God or 

by other technically advanced creatures capable of 

travelling through time, would have to cause the 
phenomenon of errors resulting from the so-called "data 

redundancy" - see 
https://www.google.com/search?q=data+redundancy . 

However, the consequences of causing errors by this 
phenomenon, in our world of matter cannot be noticed 

technically - although they are registered by our erasable 

memory. In turn the accepting of the proving value of 
the lack of such "data redundancy" errors in cases when 

something important in our past was changed, opens a 
wide window to the counter-world (i.e. to a world 

different from and opposite to ours, which in the 

religious context in my youth was referred to as that 
"other world"). In turn through this window we can now 

get to know our God much more effectively, and thanks 
to a better knowledge of Him we will be able to better 

fulfil God's commandments and requirements - thus 
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improving NOT only the lives of ourselves, our fellow 
humans, and the fate of the nature that surrounds us; 

but also the entire human knowledge and advanced 

technology of the future (including building of time 
vehicles described at "immortality.htm" that will save 

future people from death), and also gradually working 
out for us the future participation and cooperation with 

God in the difficult task of eliminating from the entire 

universe the "sources of evil" that exist in it (e.g. by 
eliminating "money" through the implementation of the 

"Nirvana System" illustrated in our movie 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - as 

I explained this in items #C8 to #C8bc from my web 

page named "nirvana.htm" and in the post #343 to blogs 
of totalizm based on these items. Therefore, in spite that 

like every present person, also you (the reader) probably 
suffer from the so-called information overload (see 

https://www.google.com/search?q=information+overloa
d ) due to the avalanche of propaganda of "evil powers" 

telling you that God supposedly does NOT exist, I still 

assure you - believe my experience and knowledge that 
it is really worth learning about previously unknown 

truths about God, including those that I am describing 
here. 

 

So let us start from explaining what this "data 
redundancy" is (see 

https://www.google.com/search?q=data+redundancy ) 
and why it provides us with such a vital evidence about 

the non-existence of "elapse of time" in so-called 
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"nature". Well, in computer sciences, especially in the 
area of software engineering and the formation and use 

of "databases", the concept of this "data redundancy" (in 

Polish called "nadmiarowość danych" - see 
https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B

%C4%87+danych ) is widely known and described in 
professional literature. I lectured on it to my students 

practically at almost each of these professorships that I 

held in my life in Cyprus (i.e. in Famagusta), in Malaysia 
(in Kuala Lumpur), in Borneo (Kuching) and in Korea 

(Suwon) - for the experiencing of which I am very 
grateful to God, because it was thanks to this lecturing 

that I gained in depth knowledge on the subject. Also 

immensely helped the life-long training in finding correct 
solutions to problems that bother us, which I acquired 

due to learning to work out "how" on the basis of solving 
problems during personal performance of productive 

"physical works" practically throughout almost my entire 
life, i.e. until the time when my aged body began to 

refuse to obey me. Both these taken together allowed 

me to discover the confirmative importance of the 
evidence that I am describing here. Notice, that in items 

#G5 and #G3 from the web page named 
"wroclaw_uk.htm" I explained in more detail this "how" 

and the huge importance of learning it through voluntary 

performance of productive "physical work" with moral 
motivations - the acquisition of which motivations are 

explained in item #A2.12 from the web page 
"totalizm.htm". After all, only the teaching power of 

performing such productive "physical works" is able to 
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teach the accomplishment of the true wisdom in life. In 
turn only such true wisdom, and NOT e.g. just the 

education, allows to correctly distinguish evil from good, 

truth from lies, facts from fiction, and thus also to 
effectively solve difficult problems that bother people. 

 
The concept of "data redundancy" means that the same 

"data" is stored in more than one file which collects it, 

and then is used from each of these files by a different 
application. This in turn causes that when in real life the 

content of such data changes, the omission of updating it 
in all these files, creates and multiplies sources of various 

errors. For example, if someone's date of employment at 

a given position or advancement to a better position is 
duplicated with separate data files used by various 

programs or documents of the same company, then if 
any such "date" for some reasons changes for this 

person, then the fallible people usually forget to change 
them also in all places from which the new data is to be 

used - causing falsehood and discrepancies in the 

information held and disseminated. In turn the more files 
store given data, the higher probability that their change 

will introduce various errors. 
 

I have been researching and documenting in detail the 

methods and effects of God's actions since 1985. This is 
because in that year I developed the first in the world 

and still the only true "Theory of Everything of 1985" 
(see my web page "dipolar_gravity.htm"), which in 

scientifically irrefutable manner proved to me that "God 
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does exist". My special interest in researching God‟s 
methods was intensified by previously unknown to 

people changes made in our past by God or by other 

beings capable of travelling through time - the possibility 
and explanation of the existence of which my theory 

postulated for the first time in the world, and then 
detected and described them with the concept of the so-

called "reversible software time" developed only by that 

my "Theory of Everything of 1985" and described at 
"dipolar_gravity.htm" . In my research I encountered a 

huge number of such changes made in our past, the 
later consequences of which for our present situation, 

however, also caused changes in a large number of 

observable facts, the occurrence of which my memory 
and scientific perceptiveness allowed me to notice 

personally. For example, my habit to scientifically decode 
with the help of the findings of both my "Theory of 

Everything of 1985" and with my newest "Theory of Life 
of 2020", the knowledge that God wisely, precisely and 

skilfully encrypted into individual verses of the Bible, has 

already shown me that even the content of some words 
and expressions of the Bible are constantly changing - 

probably this is a reason why the content of the Bible is 
called "living word" - see Bible, verse 4:12 from 

"Hebrews". (As examples of my decryption of knowledge 

encrypted in verses of the Bible and until today 
overlooked by other researchers - consider e.g. the 

analyzes of verse 2:7 from the biblical "Book of Genesis" 
provided in (e1b) from (e) in item #H3 and in item #L2 

of the web page named "2020life.htm", or consider my 
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analyzes of the commandment of God "Do not covet your 
neighbour's wife" which I publish in item #L1 from the 

same web page named "2020life.htm", and also in post 

#342E to blogs of totalizm.) The earliest premises that 
someone stubbornly changes our past I discovered when 

analyzing authentic UFO photographs. It struck me that 
practically all of them are either published by anonymous 

photographers, or by people whose with great publicity 

the "official atheistic science" accused wrongly that their 
pictures are "fabrications" - for examples of such UFO 

photographs see item #C2 and Fig. #6ab from the web 
page named "memorial.htm" and see subsection P2.14.1 

and Fig. P28 from volume 14 of my monograph [1/5] 

available at "text_1_5.htm". (In my opinion, these 
people, or their descendants, should now receive a 

formal apology from the institution of "official atheistic 
science".) In turn, the first of the most shocking change 

made in our past, the experiencing of which for me was 
a real eyes openning, and at the same time reassured 

me that someone making these changes of our past 

represent an objective fact aimed at maliciously 
sabotaging the increase in human knowledge - as I 

explained it in the 3. from "ad. 2." in subsection V5.1 of 
volume 16 of my monograph [1/4] available at 

"text_1_4.htm". This my first sure change in our past 

that I painfully noted, depended on removing in one 
night the book about the historic dates of blooming of 

cherries in Japan, which I was browsing in the NZ library 
of the University of Otago in the evening, and which the 

next morning this library did NOT have any more 
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because in the meantime someone travelled to the past 
and removed the order for its copy from the list of orders 

for new books brought to this library (which removal of 

book order was the next morning confirmed by checking 
the documentation of this library). 

 
Independently of changes made in our past by God, such 

changes are able to be carried out by all beings whose 

level of science and technology achieved the ability to 
build time vehicles and the ability to travel through time - 

see "immortality.htm". Another important such change, 
which shook me equally strongly, is described in the 4. 

from that "ad. 2." in the same subsection V5.1 of volume 

16 in my monograph [1/4] available at "text_1_4.htm". 
Namely, in 1983 my friends researched under hypnosis a 

New Zealand woman previously abducted to a UFO, to 
whom in my publications I refer under the pseudonym 

Miss Nosbocaj - while a copy of her report from the 
entire hypnotic session, immediately after hypnosis 

copied from a tape recording and printed and then 

handed over to me, I later analyzed in detail while after 
being translated from English into Polish, I published, 

among others, in subsection UB1 from volume 16 of my 
monograph [1/5]. In the written report on the course of 

this hypnotic session, changes took place as I explained 

and published in my works the key significance of their 
meanings. The most significant of these changes was the 

replacement in 1994, literally in front of my eyes, of one 
English keyword "business" that originally was used in 

this written report, by another English word "thing". The 
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point was that originally Miss Nosbocaj reported about a 
business of breeding of human children on UFO decks 

(i.e. about "baby business"), the existence of which 

breeding revealed that we people are secretly sexually 
and biologically exploited by UFOnauts. Still another 

perfect example of a change made in our past (in this 
case probably by God to make me aware and add 

another witness that the past can actually be changed) is 

the described more comprehensively in item #D6 from 
my web page named "timevehicle.htm" and in subsection 

V5.3 from volume 16 of my monograph [1/4] change in 
the past of the architecture of the "Megamall" shopping 

complex in the centre of the Malaysian city of Kuala 

Lumpur, which was caused by the complete 
disappearance of the Häagen-Dazs ice cream shop from 

the next (changed) version of the architecture of this 
complex. But it happened that in that particular ice 

cream shop which disappeared from the Megamall, my 
future wife and I ate our favourite ice cream four days 

earlier. The most recent change noted was on 2022/3/5 

to a film produced in the past. Namely, I was struck by 
the fact that a group of the same beings, who 

systematically very carefully and repeatedly review each 
of the entries to blogs of totalizm, in my post number 

#344 to blogs of totalizm published on 2022/3/1 viewed 

with great attention the "trailer" to the film from the year 
2011 with the title "The Dragon Pearl" (this trailer can be 

viewed by the reader at 
https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM ). 

Because I finished writing that post #344 only a week 
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earlier, I remembered perfectly well, that originally the 
majority of pictures of this trailer repeatedly showed the 

"pearl" of the Chinese "dragon" glowing with white light 

(about which pearl in my research I determined that it is 
most probably the sighting by ancient people who did 

not know machines, the invented by me, the healingly 
and supernaturally shining with a white telekinetic 

"extraction glow" the Oscillatory Chamber of the second 

or third generation - see "oscillatory_chamber_pl.htm"). 
But when on 2022/3/5 I viewed this trailer again to 

check why these beings were so interested in it, I was 
shocked to notice that the majority of film sections that 

repetitively showed this glowing "pearl of the dragon" 

were "cut out" from it. Most clearly the information about 
this "pearl" is in some way vital for the future and 

development of our civilization, thus cutting out and 
removing of the images of this pearl from the trailer 

additionally lowers the evidence and credibility of my 
research and reports, and discourages people from 

watching this film. 

 
If one thinks about it, each of the above cases of 

changing the past should generate a huge number of 
errors in the duplicate data that is described by the 

concept of "data redundancy" - see 

https://www.google.com/search?q=data+redundancy . 
For example, only in the case of the above-described 

disappearance of the entire ice cream shop from the 
huge "Megamall" shopping complex, that mysterious 

"someone" who changed the architecture and 
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development of this complex in the past, in order to keep 
from people this change as a secret, would have to 

systematically change a whole lot of data - which would 

almost certainly lead to some mistakes. After all, without 
changing these data - especially without updating the 

memory of many people and the human documentation 
related to the architecture of this "Megamall", all people 

working in this complex, as well as all those associated 

with the establishment of the Häagen-Dazs ice cream 
shop in there, would know about the change. However, 

the efforts made at that time by both me and my 
partner, showed that, apart from us, NOBODY else was 

aware of that change. I should also add here, that in my 

research to-date I noticed a lot of various cases of 
changing the past similar to these listed above. This in 

turn means that there is in the counter-world some 
perfectly working mechanism which causes that in spite 

that in our world of matter there are numerous groups of 
data which should display errors in manifesting the 

consequences of "data redundancy", but in every case of 

changing something in our past, this mechanism is 
working so perfectly that the change of the past is NOT 

causing any consequences manifested in the form of 
different repetitions of data resulting from this change. 

In the next paragraph - briefly, and in the next item #I2 

- more thoroughly, I am going to explain how the 
operation of this mechanism that eliminates the 

appearance of such erroneous differences in "data", is 
explained by my Theory of Everything of 1985 using the 

principles of the operation of time, or more strictly with 
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the consequences of the lack of "elapse of time" in the 
counter-world. 

 

And so, in order to simply mention to the reader how 
these changes made in the past cause the elimination of 

errors of "data redundancy" in the reality that surrounds 
us today, I am going to use two hypothetical examples of 

robots that think and remember their lives, which display 

all human characteristics (e.g. they reproduce and they 
can also die) - only that one of them lives in our world of 

matter having the "elapse of time", while the other robot 
lives in the counter-world where there is "NO elapse of 

time". The first of these two robots, male, let's call him 

for example "Mack", lives in some country of the world in 
which there is an "elapse of time" - just like such elapse 

also prevails in the world of matter in which we live. At 
some point in his life, Mack went on a trip to another 

country in his world, where he met a female robot, 
called, for example, "Fiona" - whom he married and had 

a son, named for example, "John", and then also many 

other children. After John was born, they snapped a 
picture of him, which the cousin of Fiona later published 

in the book that he wrote, and which all schools of that 
country immediately adopted for compulsory reading, 

teaching from it children of other robots. Unfortunately, 

this son John discovered that their world is secretly 
occupied and exploited by malicious robots-UFOnauts - 

which dangerous discovery he announced throughout his 
world. Thus, these malicious UFOnauts-robots able to 

travel through time decided that they would send their 
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"time couriers" to the time moment when "Mack" was 
going onto his journey and they would make impossible 

for him to leave his country - so that he could NOT meet 

Fiona and could NOT marry her, thus they do NOT have 
a son John nor his siblings. In result, the passage of time 

caused that Fiona married someone else and had a 
daughter who, however, led a typical life, so in fact no 

book was written about her. However, the information 

about John and his life achievements was already 
permanently stored in the sequential memories of a large 

number of robots because a lot of time had elapsed from 
Mack's original journey until the moment when John was 

born and when the book about him was disseminated 

around the world, and also when schools were teaching 
already about his discoveries. So without the lack of 

some mechanism, which would automatically eliminate 
errors caused by the "data redundancy", in order to 

completely erase from the entire world of these robots all 
memory of the existence of John and his achievements, 

these robot-UFOnauts would need NOT only to change 

the original event (i.e. to prevent "Mack" from his 
departure to trip that allowed him to meet "Fiona"), but 

also without committing any "data redundancy" error, 
they would also have to laboriously destroy all copies of 

the book about John, and all translations of this book, 

and furthermore they would also have to change the 
curriculum in the schools of the world and wipe out 

sequential memories all those numerous robots who 
learned about John's achievements. So practically it 

would be impossible that they could accomplish all this 
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without committing any error which would reveal to 
others that the birth of John was secretly erased. 

 

But let us now consider another hypothetical counter-
world, almost identical to the previous world of matter, 

but which differed from it only that in it the "elapse of 
time" would NOT exist. In such a counter-world 

everything would happen at exactly the same moment of 

time. Hence, if the journey of "Mack" was somehow 
cancelled by malicious robots-UFOnauts, at the same 

moment "Fiona" would marry someone else and also at 
the same moment would give birth to a daughter. So 

there would be no "elapse of time" in which the book 

about John could be prepared, spread, be translated and 
adopted for reading in schools. Means, only one move of 

making the travel of "Mack" impossible would eliminate 
in there simultaneously all previously existing 

duplications of data about "John", who unmasked the 
existence of malicious robots-UFOnauts - which in the 

previous example formed errors originating from "data 

redundancy" that spoiled the aspirations of robots-
UFOnauts to completely erase the achievements of John. 

As it turns out, what happens on Earth and can be 
checked after detecting that a change was made in the 

past of the world of matter in which we live, exactly 

coincides with the consequences of changes in such a 
hypothetical counter-world without the "elapse of time". 

 
 

#I2. Two possible alternatives to the action of 
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time in the counter-world, logically allowed by my 
Theory of Everything of 1985, namely: alternative 

[A] - in the counter-world the "elapse of time" 

does NOT exist, thus God is the inventor of the 
"elapse of time" and of the phenomenon of "time" 

which He pre-programmed only into the operation 
of our world of matter; or alternative [B] - in the 

counter-world there is an "irreversible absolute 

time of the universe" which elapses at least 
365x1000 times faster than the "reversible 

software time" that God invented and in which He 
pre-programmed the course of our aging and the 

life of all creatures from our world of matter: 

 
It was my "Theory of Everything of 1985" that allowed 

me to discover the working procedure "how" which 
defines the operation of "elapse of time" and also 

allowed me to increasingly more precisely explain the 
ageing work of time. It was also this theory that so far 

revealed to us so many previously unknown truths about 

the reality that surrounds us. For understanding the 
working of counter-world, this theory allowed to consider 

that there exist and are consistent with the previously 
identified evidence only the two alternatives of the "time 

elapse" indicated in the title of this item #I2, both of 

which initially had the same potential to explain the 
operation of time mechanisms in the entire universe. But 

at the same time this theory make me to search for 
some decisive evidence, which becoming one of the 

required confirmations of the most important "3 
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witnesses" would indicate to me which one out of these 
two alternatives represents the truth. I identified this 

decisive evidence only during my discovery made in 

second half of February 2022, although its individual 
samples I started collecting and publishing while still 

living in Poland, means as early as at beginning of 1980s. 
So in its initial explanation of "time", which lasted until 

that February 2022, this theory saw "time" and the 

mechanism of operation of time in a manner somewhat 
similar to way the "official atheistic science" still sees to-

date two parallel acceptable and currently used 
explanations for nature of light, i.e. as it sees: (1) wave 

and (2) corpuscular explanations and theories of light 

(the actual truth about light, however, we also can 
establish only through the use of my Theory of 

Everything of 1985). So it is highly fortunate, that in the 
second half of February 2022 the author of this report 

found this long-searched decisive evidence, which 
indicated that out of both alternatives, only alternative 

[A] represents the absolute truth - which fact I will try to 

explain to the reader in more detail herewith in this post 
#345E to blogs of totalizm. In turn, because there is 

always a danger that the "evil forces" will find a way to 
permanently stop the further disclosure of the absolute 

truths discovered by the author, almost immediately after 

the discovery and starting the gradual describing of this 
truth, which I believe is extremely important for 

humanity (means starting from 2022/2/27) I also started 
to publish its essence as it is described in this post 

#345E. 
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Both of these theoretically permissible and possible 

alternatives of the operation of time in the counter-world 

are already indicated in the title of this item #I2. The 
first of them, which I initially rejected from recognising it 

to be correct due to my earlier interpretation of biblical 
verses 3:8 from "2 Peter the Apostle" and 90:4 from the 

biblical "Book of Psalms", is the alternative [A] stating 

that in the counter-world such things as the measurable 
"elapse of time" and the aging effect of "time" do NOT 

exist at all, and thus the "elapse of time" and "time" itself 
were "invented" by God and then pre-programmed only 

into the operation of our world of matter. This alternative 

immediately comes to mind and is the most obvious. But 
I was forced to postpone its accepting and publishing in 

order to be able to think more deeply about its rather 
unusual consequences for the reality that surrounds us, 

and also to search whether for the dictionary description 
of "what" defining the phenomenon expressed by words 

"the lack of elapse of time in the counter-world" I will be 

able to develop the engineering procedure "how" 
explaining principles and consequences of the action of 

that "what" and to find also examples of confirmations of 
the remaining two most important and reliable 

"witnesses" described in (1) to (1c) from item #H1 of my 

web page named "2020life.htm" - in addition to 
previously found by myself verses of the Bible that 

constitute only one from the required "3 witnesses" (the 
testimonial meaning of which verses on truth of the lack 

of "elapse of time" in counter-world, interpreted without 
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knowing the existence and operation of "God Drobinas" 
which are the building material, or cells of God, in the 

creation of our world of matter, does not necessarily 

allow for a decisive determining of "how" the mechanism 
of time works). 

 
The "[Ω] God's seal". Understanding that the verses of 

the Bible are one of these "three witnesses", the 

unanimous and consensual confirmations of which are 
indisputably required to give us absolute certainty that 

any scientific discovery is important and expresses a 
timeless truth, I intuitively implement in my research 

starting from 1985, i.e. since the formulation of my 

Theory of Everything of 1985 which showed me the 
scientific foundations for obtaining the certainty that God 

does exist, and also provided me with premises for 
proving the existence of God in scientifically irrefutable 

manner. But only in 2020 I started to formalize in my 
publication from item #I2 of the autobiographical web 

page named "pajak_jan_uk.htm" the requirement stating 

that NO scientific discovery considered important by 
authorities, does provide certainty that it expresses the 

truth until it obtains unanimous confirmations that it 
expresses the truth from all these most important "three 

witnesses" - among which the confirmation encrypted in 

the verses of the Bible is the "[Ω] God's seal" crowning 
timeless truth of this discovery! In turn this my quite 

revolutionary discovery about the role of the Bible verses 
as the bearer of the "[Ω] God's seal" that stamps the 

confirmation of the truth of significant scientific 
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discoveries, soon after it was formalized I additionally 
published in descriptions of my "Theory of Life of 2020" 

available at "2020life.htm"- with the defining form 

contained in (1) to (1c) from item #H1 on the web page 
named "2020life.htm". So if we try to express in the form 

of a verbal definition what is the "[Ω] God's seal" 
described here, then it could be described, for example, 

with the following words. The "[Ω] God's seal" is a 

prophetic confirmation of the truth of a significant 
scientific discovery which is to be made only in the 

future, but the confirmation of which skilfully and far-
sightedly from the very beginning is already encoded into 

the Bible verses and referring to the essence of this 

discovery thus providing the discoverer with the 
reassurance as to the breakthrough significance of 

his/her discovery, while other people who acknowledge 
and understand this discovery providing with the 

certainty that this discovery is an absolute truth 
extremely important for the progress of humanity, and 

furthermore informing them also about the level of 

significance of this discovery by repeating in the Bible the 
references to its essence in such a number of separate 

verses as is proportional to the "degree of significance" 
that this discovery holds for the fate of human 

civilization. Notice that the "[Ω] God's seal" has this 

extraordinary feature, that its existence and meaning 
remains hidden for all other people except for the 

discoverer of a given truth, and for those people who 
understand, acknowledge and accept his/her discovery 

as a truth. (More details on this subject can be found 



 
  Q-744 

e.g. in (1b) from item #H1 and in (5) from item #H7 of 
the web page named "2020life.htm".) What is most 

interesting, the fact that such numerous "God's seals" 

are actually encoded into the Bible for each one out of 
important future scientific discoveries, was confirmed to 

me additionally in February 2022 when for some time in 
a row I re-analyzed these biblical verses 3:8 from "2 

Letter of St. Peter the Apostle "and 90:4 from the biblical 

"Book of Psalms", the content of which I am quoting 
below and also the meaning hidden in them from our 

understanding until that February 2022, I interpret below 
close to place of quoting them - underlining in there their 

role as the stamping with the "[Ω] God's seal" the truth 

of my discovery about the non-existence of "elapse of 
time" and the work of "time" in the counter-world 

reported in this post #345E. In turn this additional 
confirmation that the "[Ω] God's seal" is actually encoded 

in the Bible for each future significant scientific discovery 
which reveals the truth, also represents a warning for us 

stating that "none of the scientific discoveries express 

the truth nor are essential for humanity, if for these 
discoveries the "[Ω] God's seal" described here was NOT 

encoded into the Bible - even if they may seem 
significant for the authorities who are unable to 

understand the errors hiding in their procedure 'how', 

therefore official awarding for them a recognition as 
containing truth and being significant, with the elapse of 

time turns out to be highly destructive for the progress 
of humanity". Hence, no matter how many authorities, 

politicians and institutions that think only on the 
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dictionary level of "what" but are unable to work out the 
engineering procedure "how", will glorify a given 

discovery and invest their authority in its support and 

dissemination, in fact the lack of the "[Ω] God's seal" for 
it, is communicating to us that such a discovery should 

be treated only as a passing rain, which although will 
form some mud on the surface of the soil, but will NOT 

be able to penetrate into the roots to revive what is dried 

up. 
 

For the full clarity of the above alternative [A], I am 
obliged to explain here the content of the dictionary 

concept of "what" stating the lack of elapse of time". For 

this, I will use the analogy of a human runner who as a 
form of training every day performs a long run around 

some closed circuit - for example along a circular path 
encircling a park in his/her city. He/she always takes 

his/her watch and stopwatch with him/her to check the 
progress of that run. With a stopwatch is measured the 

time that elapses from leaving the house until reaching 

the "resting point", i.e. at the favourite bench in the 
park, where he/she usually rests. In turn, because on 

Earth the "elapse of time" does exist, always after 
reaching there, his/her stopwatch shows how long took 

this section of the run. But while sitting on a bench, 

he/she keeps checking on his/her watch to NOT rest for 
more than e.g. 15 minutes, then he/she starts the 

stopwatch again and measures the elapsed time while 
continuing the run to home. In other words, this runner, 

similarly to each of the people living in our world of 
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matter, collected two different records of the past, one of 
which typically has the form of the technically (e.g. with 

a stopwatch) measured and recorded "elapse of time" 

that took us to perform specific activities, the other one 
having the form of records in his/her/our memory. 

 
But if (purely hypothetically speaking) something similar 

was attempted to be done e.g. by one of these miniature 

intelligent beings similar to humans - the existence of 
which I discovered and then called them "God Drobinas", 

then such measurable elapses of time would turn out to 
be impossible to register because, like this I am going to 

show, in the counter-world (where God Drobinas live) 

"elapse of time" does NOT exist at all. Thus, after 
embarking on the road and reaching the stopping point, 

the "elapse of time" of such God Drobina would be zero, 
means no stopwatch would be able to measure it. Also 

the length of the stop during the rest also could NOT be 
measured with any watch because it would always be 

zero. Thus, the only information confirming that given 

God Drobina performed its running and the 
accompanying stops, would be the records in its 

sequential erasable memory, and also in the memories of 
these other God Drobinas that would see it in action - 

because in their erasable sequential memories the 

program records which contained the design of the run 
would be stored and also would remain the memories of 

what already have been done. The curiosity and the 
unusualness of such a run of "God Drobina" along a 

closed circular path in the counter-world in which there is 



 
  Q-741 

no "elapse of time" is that hypothetically speaking, if we 
could watch the run from our world of matter in which 

exists "time elapse", then at the same moment of time 

we would saw that God Drobina would be simultaneously 
at every point of its circulation path, because in the 

absence of the passage of time all its movements and 
activities would be made with infinite speed. 

 

In turn the second "alternative [B]", which hypothetically 
can also explain how our concept of time may reveal 

itself in the work of the counter-world, assumes that 
similarly to our world of matter, the elapse of time also 

exists in the counter-world. But the kind of time that 

exists and elapses in there naturally and continuously, 
which I named the "irreversible absolute time of the 

universe", elapses in there thousands of times faster 
than our "reversible software time" technically pre-

programmed by God, which elapses in leaps in our world 
of matter. After all, this naturally elapsing time of the 

universe could NOT, logically speaking, have a jumpy 

character, as has it our "reversible software time" 
because of the way "how" it was pre-programmed by 

God. Because of my previous interpretation of the above-
mentioned biblical verses 3:8 from "2 Peter the Apostle" 

and 90:4 from the biblical "Book of Psalms", I initially 

assumed that the "alternative [B]" expresses the truth, 
and then I documented its explanation and 

consequences in my publications. But I did NOT stop 
searching for the remaining "3 witnesses", who, in 

addition to the Bible verses (already known to me and 
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previously interpreted by me) would confirm the truth 
and correctness of this "alternative [B]". (Notice that 

from the information encoded in these verses of the 

Bible it appears that if the "elapse of time" existed on the 
counter-world then the speed of this "irreversible 

absolute time of the universe" in there would be over 
365x1000 times greater than the speed of elapse of our 

"human time" in the world of matter.) 

 
I have been describing and maintaining the second 

"alternative [B]" in my publications for about 14 years, as 
the first deductions on this subject were published 

already in 2008. This is because it is less shocking on 

first consideration and more close to our understanding 
of the passage of time. Moreover, only this alternative 

seemingly had a valid "witness" in the form of my first 
interpretation of these biblical verses 3:8 from "2 Peter 

the Apostle" and 90:4 from the biblical "Book of Psalms". 
Unfortunately, that my previous interpretation of these 

verses of the Bible was NOT underpinned by the later 

immensely important discoveries of "God Drobinas" in 
2020, initially implying "how" the lack of "elapse of time" 

in the counter-world would be manifested in our world of 
matter, nor was reinforced by the results of my newest 

considerations based on the explanation "how" in the 

previous "alternative [A]" the problem of the lack of 
errors resulting from the "data redundancy" is caused by 

the lack of "elapse of time" in the counter-world. I 
personally know the computer problem of "data 

redundancy" very well thanks to many years of teaching 
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it as a component of "Software Engineering" at the 
advanced levels of university specialization in computer 

sciences. Furthermore, in times preceding the 

formulation of my newest "Theory of Life of 2020", for 
some time in a row I found another confirmation of my 

finding that the Bible contains encoded into its verses 
confirmation of the truth of every important scientific 

discovery - which finding I expressed in the form 

described above under the name "[Ω] God's seal". Only 
that to prevent all kinds of fools, lazy people, 

unbelievers, careerists, cheaters, etc., from effortlessly 
guessing the essence of the most important future 

scientific discoveries and usurping the authorship of their 

achievements because they are encoded in the Bible, 
God formulated this encoding so wisely that in order to 

understand the essence of any of these discoveries and 
truths, one must first discover their full and correct 

content, and only then one can find their coded 
description in the Bible - see verse 25:2 from the biblical 

"Book of Proverbs", quote: "With the glory of God - 

secret, the glory of kings - research." In other words, 
because at the time of my first interpretation of these 

verses 3:8 from "2 Peter the Apostle "and 90:4 from the 
biblical "Book of Psalms" I did not know yet about the 

existence or features of "God Drobinas" - which I 

discovered only in 2020 and described in items #K1 and 
#K2 from the web page named "god_exists.htm", nor I 

have accomplished yet the cause-effect connection and 
understanding on the significance of these errors 

originating from the "data redundancy" for the concept 
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of the lack of "elapse of time" in the counter-world, thus 
during my first interpretation of these verses of the Bible 

I could NOT take into account any of my later discoveries 

which turned out to be enormously important for the 
correct interpretation of these verses. Meanwhile, after 

taking them into account, it turns out that these verses 
try to confirm to us the discoveries described here, the 

essence of which can be expressed in clumsy human 

language, e.g. with the following words of my own 
definition: "aging and other phenomena displayed by 

components of inanimate matter from our world of 
matter such as elementary particles and atoms, are 

governed by the skilful flow of the pre-programmed by 

God 'irreversible absolute time of the universe' which 
elapses continuously with a speed over 365x1000 times 

greater than the elapse of 'reversible software time' 
which God pre-programmed to rule over the aging and 

fate of people and all living creatures, while for 'God 
Drobinas' themselves constituting the building material 

and information carriers with the use of which God 

created all the matter and all living creatures of our 
world of matter, neither the "elapse of time" nor "time" 

and its work do NOT exist, while all behaviours of these 
God Drobinas and all consequences of their actions take 

place in one and the same moment of time, means 

completely without the participation of the physical 
'elapse of time', although in the memories of 'God 

Drobinas' they leave records of their existence". In order 
to verify the correctness of the interpretation of both 

these verses, which is already based on my present level 
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of knowledge, compare the above definition of the 
essence of the discovery described here regarding time, 

with the following words of both these verses and the 

symbolic meanings of the contexts in which these verses 
were given - I quote both of these verses here from the 

KJV Bible. (3:8 from "2 Peter the Apostle") "But, beloved, 
be not ignorant of this one thing, that one day is with the 

Lord as a thousand years, and a thousand years as one 

day." (90:4 from the biblical "Book of Psalms") "For a 
thousand years in thy sight are but as yesterday when it 

is past, and as a watch in the night." 
 

In the above quotations note how wisely, precisely and 

timelessly, for example, the formulation of the phrase 
from the verse (3:8) "one day is with the Lord as a 

thousand years, and a thousand years as one day", due 
to this apparent logical contradiction deliberately 

inscribed into it, we obtained a very wisely coded 
information that "with the Lord" the action of the "elapse 

of time" practically does NOT exist and does NOT reveal 

itself - which I realized only as a result of my repeated 
analyzes of this verse caused by the discovery from 

February 2022 which due to lack of errors type "data 
redundancy" confirmed to me just that "elapse of time" 

does NOT exist in the counter-world. After all, 

remembering about the precision of God's words and 
knowing that the words of the Bible can never mislead 

us, if the "elapse of time" existed "with the Lord", then 
only one of both parts of this expression could be the 

logical truth, i.e. true then it would be either that "one 
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day is with the Lord as a thousand years" which would 
mean that it would be untrue that "a thousand years as 

one day", or the logical truth would be that "a thousand 

years as one day" which would also mean that it would 
be untrue that "one day is with the Lord as a thousand 

years". On the other hand, if in the counter-world (i.e. 
"with the Lord") neither "elapse of time" nor "time" 

exists, then both parts of this expression are logically 

true! 
 

In turn verse (90:4) supplements phrases from that (3:8) 
with several additional pieces of vital information. I am 

going to analyse these extensively in #I5 from the web 

page "1985_theory_of_everything.htm". Here I only 
draw attention of reader to most important among them. 

So, for example, the phrase "a watch in the night" 
contained in it ensures that the truth about "time" was 

intentionally hidden from theft and is guarded. The 
phrase "in thy sight" informs that the phenomenon of 

"time" pre-programmed by God is located in our world of 

matter, NOT in the counter-world. After all, it is our 
world of matter that God only "looks" at - while place 

where He lives is "with the Lord", means in the counter-
world. In turn the phrase "as yesterday when it is past" 

informs that the disclosure of this truth about "time" by a 

human discoverer of it, changes the era on Earth, 
causing that the old era of misunderstanding of time by 

people has just passed "in thy sight" (means in the "eyes 
of God"), while the new era of knowledge of the truth 

about time has just begun. Thus, incredibly wisely and 
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far-sightedly, already over 2000 years ago, God made a 
wise encryption into the Bible of "rubber stamping" with 

the "[Ω] Seal of God" my discovery of the "second level 

of significance" for humanity (as this discovery is 
confirmed by two verses of the Bible) - describing the 

lack of "elapse of time" in the counter-world and thus 
also in the nature and explaining "how" phenomenon of 

"time" works in our world of matter (i.e. the discovery 

truths of which I previously accomplished but confirmed 
as a timeless truth only in February 2022). 

 
If one analyzes the above definition of mine, which in the 

light of discoveries discussed here already more correctly 

interprets the confirming role of these verses of the 
Bible, then it turns out that this present interpretation 

still leaves valid and standing the everything that 
previously about the influence of this "irreversible 

absolute time of the universe" and "reversible software 
time" onto our life and knowledge I already explained in 

my publications. Only that instead of applying to the 

counter-world, the pre-programming by God of the 
"irreversible absolute time of the universe" shifts its 

operation and consequences to the level of elementary 
particles and atoms from our world of matter. 

Furthermore, this present explaining do NOT request any 

changes to my previously identified actions and 
consequences of the "elapse of time" occurring in jumps, 

which God pre-programmed only and exclusively into the 
operation of bodies of all living creatures from our world 

of matter. In turn what is the mechanism of these 
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actions, it is explained in more details in a number of my 
publications. Examples of these explanations are 

INTRODUCTION and item #G4 from the web page 

named "dipolar_gravity.htm" or item #D3 from the web 
page named "god_proof.htm", and also my entire 

separate Polish monograph [12] available via 
"tekst_12.htm". In turn when it comes to the 

consequences of the situation, which can be described 

with the following dictionary expression of the type 
"what": in the counter-world does NOT exist and 

therefore does NOT cause any physical consequences, 
neither the "elapse of time" nor "time", therefore all 

movements, stops and communications carried out in 

there by "God Drobinas" that inhabit the counter-world, 
are carried out instantly, means these actions have 

elapse time equal to zero, although they are registered in 
erasable sequential memories of God Drobinas; and also 

can be described with the following dictionary expression 
"what": into the operation of our world of matter God 

wisely pre-programmed the "reversible software time" 

described in my publications and pre-programmed of the 
existence of "God‟s Clocks" described in [@A3] below, 

which created the appearance of the "irreversible 
absolute time of the universe" - consequences of which 

for our world of matter are consistent with the above 

definition and logic, and at the same time are consistent 
with what most important out of the operation of both 

these times I have long ago described in my publications 
while summarized below in [A1] to [a10], and in item 

#I3. In other words, for the situation described here 
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these consequences for our world of matter are the same 
as for alternative [B] - only that the engineering pre-

programming of "how" for some mechanisms of 

operation of the "irreversible absolute time of the 
universe" God formulated in a manner slightly different 

than I previously thought. 
 

The most important primary consequences of the 

alternative [A], the occurrence of which immediately 
strikes and shocks our understanding of the surrounding 

reality, include the realization that in the situation of 
non-existence of "elapse of time" all movements and 

stops of "God Drobinas" in the counter-world must take 

place instantly - i.e. with infinite speed, and thus that 
every complex displacement taking place in the counter-

world and acting on the principles of laws of the counter-
world would have to occur in "jumps", and therefore e.g. 

God Drobinas moving abruptly along closed circuits will 
be at the same time (i.e. simultaneously) located in 

every point and place of their trajectory. (Notice that 

until 2020 I called these "God Drobinas" with the name 
"drobinas of counter-matter", while descriptions of my 

discovery of their existence and also attributes that they 
display are contained in items #K1 and #K2 from my 

web page named "god_exists.htm".) Still other primary 

consequence, which also immediately shocks and catches 
the eye, is that everything in such deprived of the elapse 

of time counter-world must be timeless, means it exists 
infinitely, has NO duration of lasting, nor aging 

phenomenon nor initial or final moments - what in a 
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sense additionally confirms the findings which logically 
allowed me to develop the deductions in item #D4 from 

my web page named "dipolar_gravity.htm" and in based 

on that #D4 post number #273 to blogs of totalizm, 
namely the finding that the counter-world does NOT 

have boundaries in size, nor the beginning of its 
existence, that is, that it is infinitely vast in all its 

dimensions and that it exists infinitely long. But probably 

the most important out of these primary consequences is 
that they in themselves constitute scientifically irrefutable 

evidence for the existence of our God. After all, only the 
unfathomable knowledge, farsightedness and wisdom of 

our God in such a counter-world without the elapse of 

time by just using its elementary components "God 
Drobinas" was able to create our world of matter in 

which there is time elapse, and in addition for us humans 
it is the "reversible software time" in which we age and 

experience all the phenomena and events that teach us - 
for the educative appearance of which, our world of 

matter was far-sightedly and wisely created. In other 

words, the modest description of the lack of "time 
elapse" in the counter-world does NOT fully reflect the 

revolutionary concept of consciousness which the 
definitive determination that this alternative [A] 

represents truth introduces to our understanding of the 

reality that surrounds us. To be honest, after realizing 
the most important consequences of the truth of this 

alternative [A] documented here, I got scared of the 
consequences of the revolution in consciousness that this 

truth is capable of causing. This is why I postponed its 
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publishing until I find for it confirmations from all these 
"three most important witnesses" which I described in 

(1) to (1c) from item #H1 of my web page named 

"2020life.htm". 
 

Notice here, that in the descriptions from this post 
#345E, I have already indicated and described all these 

"3 witnesses". After all, the witness (1a) named "logical 

deductions" provide my considerations that derive the 
concept of "how" the lack of errors of the type "data 

redundancy" caused by any changes of the past, 
provides the mechanism of operation for the lack of 

elapsing of time in the counter-world. The witness (1b) 

named the "confirmation with the verses of the Bible" is 
my current interpretation of verses 3:8 from the "2 

Peter" and 90:4 from "Psalms" presented above and 
prepared on the basis of my latest discoveries of the 

existence and operation of "God Drobinas" and the "how" 
mechanism of operation of the lack of "elapse of time" 

works in the counter-world that I also developed myself 

and only then I found that it is confirmed by verses of 
the Bible. In turn the third required witness (1c) named 

"empirical confirming evidence" provide all these cases of 
changes in our past which did NOT cause errors of the 

type "data redundancy", a large number of which 

changes I personally observed and documented in my 
publications, while only a few from which I indicate in 

item #I1 of this post, while links to the descriptions of 
most important among the rest of which the reader can 

find on my web page (in Polish) named "skorowidz.htm" 
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using the Polish keywords: zmiany już zaistniałej 
przeszłości (which keywords in English mean: changes in 

the already shaped past). Another example of evidence 

(1c) is intentionally ignored by the "official atheistic 
science" evidence that elementary components of matter 

at the same time occupy every position along the entire 
length of their trajectory - means that these components 

practically contradict the truth of the theory of relativity 

because they move with infinite speed. Yet another 
example of evidence (1c) is (also overlooked by the 

"official atheistic science") the operation of "God Clocks" 
pre-programmed into components of inanimate matter, 

the operation of which is based on the unit of energy 

called "quantum" (due to its role also as a measure of 
the "elapse of time" - which is also an intermediate unit 

of elapse of time) - which "[@A3] God's Clocks" I 
described below in this item #I2, and also in [A1] to 

[@A3] from item #I3 below, while about the 
supernatural precision and usefulness of which it is worth 

to learn by browsing several videos from the Internet on 

the subject of people unknowingly using the precision of 
these "[@A3] Clocks of God" in the design and principle 

of operation of already being built on Earth, the so-called 
"atomic clocks" - see 

https://www.youtube.com/results?search_query=atomic

+clock . 
 

The real truth that the alternative [A] is actually at work 
introduces also a whole range of various secondary 

consequences of it. Their interesting example is the fact, 
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that in order to regulate the speed of elapses of time in 
our world of matter, God was forced to pre-program into 

it some mechanisms that measurably simulate the 

passage of time, the operation of which is similar to the 
operation of the oscillating circuit that forms the heart of 

present electronic clocks. As it turns out, just such 
mechanisms of "clocks" created by God actually do exist 

- only that so far our "official atheistic science" 

overlooked their existence, while now to hold to its 
endangered authority and monopole it will probably 

persecute those of its employees who will try to draw the 
attention of this old "official atheistic science" to these 

overlooked "God‟s Clocks". While overlooked by this 

science is a lot of evidence - for example the fact that in 
the atom of every element and in every isotope these 

"God's Clocks" work slightly differently, but all of them 
work with a precision that is simply unattainable for 

human constructions. In turn these differences in their 
work, if they would need to be organized only through 

the operation of a purely random process similar to that 

of "natural evolution", in itself would have a "probability" 
(or rather "improbability") of occurrence impossible to 

materialize in the supposed age of our world of matter. 
These clocks made by God are described in [A1] to [A3] 

from item #I3 of this post #345E and highlighted in 

there as "[@A3] God's clocks" while described in there 
after item [A3]. Their operation is executed by principles 

of operation of all elementary particles and atoms based 
on the unit called "quantum", while the proof of the 

incredible precision of their operation is the precision of 
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the so-called "atomic clocks" that utilise the accuracy of 
God's Clocks but are already built by people (i.e. the 

error of which is less than one second after many million 

years of operation). 
 

Another example of such a secondary consequence is the 
"paradox of whirls of counter-matter", depending on the 

fact that individual "God Drobinas" that make up these 

whirls perform only jumps for shifts and stops in their 
whirling motion - which fact probably gave God the idea 

of how to organize in software from our world of matter 
that abruptly elapsing in jumps the "reversible software 

time". 

 
But the most important in my opinion, such secondary 

consequence of the truth of the alternative [A] stating 
that in the counter-world the "elapse of time" does NOT 

exist, is that this living fragment of every four-
dimensional living creature that is represented by a 

single three-dimensional "pancake" from the so-called 

"Omniplan", in fact lives infinitively long because every 
"God Drobina" that forms this "pancake" lives infinitively 

long. After all, such an infinitely long life of all "God 
Drobinas" that form our material body in each single time 

layer that makes up our "human time" which abruptly 

elapses in leaps, is a direct result of the lack of elapse of 
time in the counter-world in which each God Drobina 

lives - which situation must cause that also must live 
infinitively long (unless it has already been killed) the 

body of us and other creatures of matter from each 
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individual "frame" of our "reversible software time" which 
makes us aging and also ages all other living creatures. 

(Notice that more extensive descriptions of these 

"pancakes"(means time layers of our "reversible software 
time") are provided in item #D3 from my web page 

named "god_proof.htm" and in publications linked in 
there (including post number #294 to blogs of totalizm 

based on that item #D3). In turn the fact that every 

such "pancake" lives forever means, that when God 
makes any change in the situation, actions, or products 

of thinking of any creature from this "pancake", then also 
all the "pancakes" living after it and thus which must also 

live, are to experience the new situation caused by this 

change introduced by God, so this change also exerts an 
impact on the emergence of new situation and actions of 

all further "pancakes", means that every change of past 
causes a chain appearance of this miraculous 

phenomenon of the non-appearance of errors of the type 
"data redundancy" in our world of matter, which lack of 

errors is manifested in all changes and actions of God 

and of other beings capable of time travel - which 
phenomenon is described more comprehensively in item 

#I1 from this post. In turn the very fact that events from 
real  life, as well as all the remaining among the most 

important "three witnesses", confirm that such a 

miraculous phenomenon actually works in the reality that 
surrounds us, provides another scientifically irrefutable 

confirmation that in the counter-world the elapse of time 
does NOT exist at all, and that the alternative [A] 

expresses by itself the absolute truth about the entire 
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universe. 
 

In turn the hypothetical case of truth of alternative [B] 

would have only one consequence that is easy for us to 
understand: namely that all movements in the counter-

world would have the same attributes as movements in 
our world of matter - only that they would occur 

hundreds of thousands of times faster. Due to the fact 

that for a considerable time, i.e. until I found in February 
2022 the confirmation of the truth of the alternative [A] - 

which I am describing in this post #345E, I considered 
this alternative [B] as expressing the truth, I described 

these consequences extensively in my publications 

already indicated above - in turn for the historical 
verifiability of the course and results of my research, and 

also to make readers aware that similarly to every other 
person, I am also only an imperfect and fallible human, I 

am NOT going to change these descriptions, but only to 
the most important of them I will add links to the 

descriptions provided here. 

 
While describing the above two alternatives [A] and [B] 

for the possibility of the lack or existence of time elapse 
in the counter-world, I simultaneously realize that due to 

limitations that exist in our exploring the work of the 

counter-world, the acceptance of my reaffirmation about 
which one of them represents the truth, even for future 

researchers with a totaliztic way of thinking, it may take 
a lot of time. Thus, even if one day the era came to 

Earth, that both my Theory of Everything of 1985, as 
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well as my philosophy of totalizm of 1985 (see my web 
page "totalizm.htm") would be officially recognized, still 

the problem which alternative [A] or [B] for the elapse of 

time in the counter-world represents the truth, would 
probably divide future scientists into two camps - just as 

nowadays researchers and humanity divide the question 
whether the age of the world of matter is consistent with 

the empirical findings of the old, monopolistic "official 

atheistic science" or with the statements of the Bible 
(although the correct answer to this question has already 

been provided by my discovery of secretly blocked and 
persecuted by "God's Adversary" (see 

https://www.google.com/search?q=God%27s+Adversary 

) and his human helpers, which discovery states: there 
are two kinds of "time" in our world of matter, which 

differ from each other by hundreds of thousands of times 
different velocities of their elapse, but for measuring 

both of them the old monopolistic "official atheistic 
science" unfortunately still uses the same unit of time 

elapse called "year"), or similarly as researchers and 

humanity is also divided by the already formally proven 
fact that both light and other electromagnetic waves 

manifest by themselves both the corpuscular and the 
wave nature. So probably the settlement of this matter 

would then have to wait for a time, until God sends Elijah 

to Earth again, so that with his wisdom he could correct 
the then growing problems of human wandering. (More 

about the missions on Earth of the "divine soldier and 
scientist", in the Bible called Elijah, is described in item 

#H1 of my web page named "2030_uk.htm", item #J5 
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from the web page "petone.htm", and in item #K1 from 
the web page named "god_exists.htm", as well as in 

posts to blogs of totalizm with numbers #297E, #299E 

and #325E along with our linked above video (in Polish 
but with English subtitles) entitled "Zagłada ludzkości 

2030" the title of which means "The Great Purification of 
2030s" - see 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 .) 

 
 

#I3. The most important attributes and 
consequences of the course of phenomena of the 

counter-world, which can be documented for the 

truth of the alternative [A] stating that "in the 
counter-world the elapse of time does NOT exist", 

although in the memories of "God Drobinas" the 
results of their actions are documented - for 

example attributes such as that courses of all 
phenomena in the counter-world must take place 

instantly, and thus e.g. all movements must occur 

in there with an infinite speed: 
 

Phenomena that take place in the counter-world, in fact 
constitute the "cause" for phenomena that take place in 

our world of matter. Thus, when in the counter-world 

there the alternative [A] prevails, then many phenomena 
that we observe in our world of matter must represent a 

direct "effect" of this complete lack of elapse of time in 
the counter-world. After all, the lack of the elapse of time 

there must cause e.g. that in there all displacements 
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must take place with an infinite speed, that every more 
complex movement (e.g. along a complex trajectory) 

must take place in a series of jumps, that there are no 

reference points or landmarks and thus whirls of "God 
Drobinas" form in there swarms and collections of beings 

that recognize and know each other, thus whom try to 
"stick together", etc. So let us consider and write down 

in items below what phenomena of our world of matter 

represent just the "effects" of the lack of elapse of time 
in counter-world and consider the resulting from this lack 

of elapse of time mechanisms of occurrence of various 
phenomena in there. And so, the most elementary and at 

the same time the most commonly known to people from 

such phenomena are: 
 

[A1] The so-called "Tunnel Effect" (see 
https://www.google.com/search?q=quantum+mechanics

+tunneling+effect ), which indicates jumpy telekinetic 
shifts of elementary particles of matter in all their 

movements along a complex trajectories filled with 

obstacles. The "Tunnel Effect" in displacements of 
elementary particles of matter is called a situation, 

already described in various sources and textbooks (see 
https://www.google.com/search?q=tunneling+effect+pa

rticles ), when elementary particles of matter encounter 

a barrier in their motion that is physically impossible to 
cross, but in a way impossible to explain by the laws of 

classical physics, they disappear right next to in front of 
this barrier and they materialize on its opposite side - 

which looks as if they found some invisible "tunnel" 
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which allowed them to overcome this barrier. At the 
internet address 

https://www.youtube.com/watch?v=kvSlaIwUCuk is 

available about 10-minute long video with the title "How 
to make a quantum tunnel in real life" that tries to show 

some consequences of the "Tunnel Effect" demonstrated 
to us by behaviours of photons. (But "how" truly does 

this "Tunnel Effect" is formed by "God Drobinas", it is 

explained in [B1] from next item #I4.) 
 

[A2] Quantum organization of energy conversion in the 
behaviour of elementary particles of matter. During the 

conversion of energy between elementary particles of 

matter, energy is exchanged between them in precisely 
defined quantified amounts called "quanta" - see 

https://www.google.com/search?q=particles+quantum+
energy . This in turn confirms the fact that the amount of 

energy exchanged by particles of matter has its smallest 
unit (i.e. "quantum") resulting from the "standard" of the 

length of single telekinetic timeless jumps - which is the 

standard length of jumps pre-programmed by God n the 
paths of "God Drobinas", along complex trajectories of 

"whirls" of counter-matter that form this particle. 
 

[A3] The existence of the so-called "energy levels" in the 

orbits and movements of electrons around atomic nuclei 
- see 

https://www.google.com/search?q=energy+levels+in+at
oms . Atoms have strictly defined orbits only along which 

their electrons can move. The present "official atheistic 
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science" claims that the distance data of these orbits are 
conditioned by the so-called "energy levels". On the 

other hand, the actual reason for the existence of these 

strictly dimensioned orbits is, that in the situation of the 
lack of "elapse of time" in all "God Drobinas" that make 

up the "whirls" from which they form atoms and their 
elementary particles, God pre-programmed the same 

lengths of timeless jumps in their incessant movements 

along vortex circuits - which whirling movements of 
these God Drobinas form particles of stationary matter 

out of these constantly moving "God Drobinas". (Notice 
that in the mythology of ancient Greeks these incessant 

movements of "God Drobinas" formed the so-called 

"chaos" - see 
https://www.google.com/search?q=Greece+chaos+mea

ns+chaotic+movement .) This production of stationary 
matter from ever-moving "God Drobinas", which until 

2020 I called "drobinas of counter-matter", which 
through their directing into the toroidal motion that 

induces their inertia forms them into kinds of "whirls", is 

described in more detail in item #I2 from my 
autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm" 

and in the post number #330E to blogs of totalizm, 
based on that item #I2. 

 

[@A3] God's Clocks. At this point I am obliged to 
emphasize, that all these phenomena described here in 

[A1] to [A3] in fact provide the phenomena of "elapses 
of time" in components of our world of matter, the 

required "clocks" which regulate the velocities, directions 
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and consequences of occurring of these elapses of time. 
In turn, the task that God gave to these God‟s Clocks, is 

to transform the algorithms of programs prepared by 

God, and also the memory of events which, according to 
these programs have already been realized in our world 

of matter by God Drobinas that form these clocks, into 
measurable elapses of time in our world of matter. Thus 

similarly as in our electronic watches the unit which 

makes the "elapse of time" more precise in them is the 
"second", which in the electronic structure of electronic 

clocks translates to the required frequency of full cycles 
of vibrations of their oscillating circuits, in these "clocks" 

embedded by God into atoms and elementary particles of 

our world of matter, a similar unit is the "standard" 
length and number of single telekinetic jumps of each 

individual "God Drobina" that make up one complete 
circular cycle of its circulation in the "whirl" (vortex) 

which is a component of these atoms and particles - 
which the "standard" length and number of these 

telekinetic jumps in our world of matter is translated into 

a unit of energy called "quantum". This in turn means, 
that in order to so wisely pre-program "clocks" which 

regulate the speed of elapse of time in our world of 
matter, it is NOT enough to have a blind so-called 

"natural evolution", but it is necessary to design them 

wisely and purposefully by the omniscient God, who 
knows perfectly well the laws and parameters of the 

operation of the world of matter, as every detail of them 
God created personally. So it is a pity that our 

monopolistic "official atheistic science" as a whole has 
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NOT yet acquired the understanding and acceptance this 
fact, after all then it would NOT try to deny the existence 

of God so senselessly and harmfully to the entire 

humanity. (If the reader does not know "how" the 
today's electronic clocks work - what would allow 

him/her to understand the cause-effect relationship 
between the frequency of their oscillatory circuit and the 

unit of time called "second", then I would recommend to 

watch a well-planned approximately 17-minute long 
video of the title "How a quartz watch works - its heart 

beats 32,768 times a second" which explains their work, 
and which can be run from the address 

https://www.youtube.com/watch?v=_2By2ane2I4 .) 

 
[A4] The actual existence of the "eternal mobility" of God 

Drobinas, the continuous movements of which form in 
the counter-world the so-called "chaos". Descriptions of 

"chaos" are contained in almost every religious 
mythology of the world - see 

https://www.google.com/search?q=Greece+chaos+mea

ns+chaotic+movement . In turn in some mythologies, 
e.g. ancient Greece or New Zealand Maoris about their 

superior God "Io" - see 
https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior

+God , descriptions of the details of this "chaos" are very 

comprehensive and carry a lot of knowledge still 
unknown to people. Even the Christian Bible also refers 

to chaos understood in this way. For example, in the 
Polish Catholic "Millennium Bible", verse 10:22 from the 

"Book of Job" even uses the name "chaos". However, 
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because the Polish Bible is only a translation of the 
original Bible, in which its translators with the word 

"chaos" described both e.g. as "lack of order" and at the 

same time expressed references to chaos from the 
counter-world in words completely different than chaos, 

hence because I do not know languages from which the 
original Bible was translated, I am also unable to find all 

the verses that actually refer to the "chaos from the 

counter-world". For example, according to my knowledge 
about the creation of our world of matter, I am sure that 

the first few verses of the Bible (those from the "Book of 
Genesis") actually refer to the counter-world and the 

chaos that prevails in it. 

 
[A5] Infinite speeds of all movements in the counter-

world. Examples of these include, but are not limited to: 
 

[A5a] Infinite speed of propagation of telepathic waves. 
Those few researchers who rationally researched the 

features of the so-called telepathy, managed to establish 

that telepathic waves move with infinitely high speed. In 
turn the accomplishing of such infinite speed is possible 

only when a given motion that travels along some path 
takes place in the situation of lack of "elapsed time", 

means in the time interval equal to zero. It is because of 

the infinitely fast propagation of telepathic waves, 
totaliztic creatures which inhabit very distant galaxies 

and which already implemented the so-called "Nirvana 
System" (see my web page "nirvana.htm") are able to 

contact us immediately with the help of the so-called 
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telepathic projectors and help us in freeing ourselves 
from the hidden occupation of "evil power" - as I 

describe it, among others, in items #E1 and #E1.1 and 

in Fig. #3 from my web page named "telepathy.htm". In 
fact I had the honour to meet Mrs. Daniela Giordano 

(former Miss of Italy) in person and to thoroughly discuss 
with her just such a telepathic conversation that she had 

with a totaliztic being inhabiting some distant galaxy. 

During this conversation, Mrs. Giordano experienced that 
in spite of the unimaginably large distance of this galaxy, 

she talked with that being from star instantly (i.e. 
without any delay caused by time elapse required for 

travel of spoken words in both directions), as if both of 

them were talking to each other while being in the same 
room. And this conversation was relatively long, because 

this being was describing the details of the construction 
of the "Telepathic Pyramid" illustrated on "Fig. #I5a" of 

the web page "1985_theory_of_everything.htm", which 
its civilization tried to give to humanity in order to enable 

us to easily communicate telepathically with them. The 

beginning of that conversation, and also the painting of 
Mrs. Giordano illustrating the appearance of this being 

(in nirvana) from stars, I published in items #E1 and 
#E1.1 and in Fig. #3 from the web page named 

"telepathy.htm". To be honest, there is probably NO 

other than that conversation empirical evidence 
commonly available on Earth, which would prove equally 

convincingly, that the telepathic waves propagate 
instantly between even the most distant galaxies.  
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[A5b] Infinite speed of telekinetic motion. From reports 
of a number of people abducted on decks of telekinetic 

UFO vehicles, for example from the detailed report of a 

Polish citizen, the late Andrzej Domała, published in our 
joint Polish treatise [3b] available at "tekst_3b.htm", we 

already know that starships with telekinetic propulsion 
system travel at infinitely high speeds. Thus, the shifting 

of people abducted to even very distant star systems 

carried out with the use of these telekinetic starships 
takes place "almost" instantly. 

 
[A6] The jumping shifts of telekinetic UFOs - see "Fig. 

#I3a" below. Every telekinetic motion takes place in the 

counter-world and is carried out in many jumps which, 
due to the lack of time elapse in the counter-world, are 

immediate, i.e. they do NOT have a duration. Hence also 
telekinetic flights of starships (including both telekinetic 

Magnocrafts of the second and third generation of my 
invention - see "magnocraft.htm", and telekinetic UFOs - 

see "ufo_proof.htm") "almost" have NO duration, no 

matter how distant stars they reach. (Notice that I use 
the expression "almost" here - because their telekinetic 

flights are carried out in many jumps, while the sum of 
their stops for even a fractions of a second between 

successive jumps is added together to form a small 

"elapse of time" for the flight.) This is why such a 
timeless jump of a telekinetic UFO vehicles were actually 

even documented on photographs of these telekinetic 
starships. An example of such a photograph is provided 

below as "Fig. #I3a". Originally it is presented in Fig. T1 
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from the end of volume 15 of my monograph [1/5] - also 
shown from 9:17 to 9:50 minutes of our film entitled "Dr 

Jan Pajak portfolio" available at 

https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 . 
 

[A7] The existence and principle of operation of the so-
called "state of telekinetic flickering", which (among 

others) allows people bodies to pass through solid 

matter, e.g. through walls. This state is described, 
amongst others, in item #C1 from my web page named 

"dipolar_gravity.htm". It just depends on carrying out 
rapid series of short-length oscillatory telekinetic 

movements, during which a creature or a starship that 

moves in this manner ceases to be visible to human eyes 
and cameras, and is also able to penetrate through solid 

objects - e.g. through walls as this is demonstrated by 
some "magicians", e.g. by David Copperfield (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=David+
Copperfield ) or Harry Houdini (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=Harry+

Houdini ). But because this state absorbs some radiation 
and emits other radiation, therefore if e.g. a UFOnaut 

who is hiding from us in this invisible state flies between 
us and TV set from our home, then for some types of TV 

sets our "remote" for switching channels may stop 

working, while in other types of TVs this state causes 
that e.g. the TV may turn "on" or "off" like supposedly 

just by itself. 
 

Independently from the elementary phenomena [A1] to 
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[A7] listed above, which represent the "effects" of the 
lack of time elapse in the counter-world that are 

noticeable in our world of matter, there are also other 

phenomena, which represent complex consequences of 
the same lack of time (i.e. phenomena that do NOT 

result directly from the work of the timeless counter-
world, but from the later processing of this work by the 

software developed by our God). Let us review here 

some examples of these complex consequences which 
are related to the subject area of this post #345E: 

 
[a8] A mechanism "how" that causes the lack of errors 

type "data redundancy" in the situation when changes 

were made in our past. This mechanism is the total 
effect of the lack of time elapse in the counter-world, 

combined with the manner "how" in which God pre-
programmed the operation of our "reversible software 

time" in which we age. Because this pre-programming of 
our reversible software time is complicated and requires 

long descriptions, and because I already described it 

extensively in other publications - for example in item 
#D3 from the web page named "god_proof.htm", and 

also in my entire separate Polish monograph [12], I will 
NOT be going to discuss it here again. Let me only 

remind you that the principle of its operation is based on 

the existence of pancakes from "Omniplan", means like 
single "film frames" containing a three-dimensional 

fragment of the model of our entire world of matter from 
as if a long interactive "film" showing all times of our 

world of matter. (This supposed "film" from the entire 
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period of life of our world of matter I named "Omniplan", 
while I described it in more details in items #C3 to #C4.1 

from the web page named "immortality.htm" while 

briefly in entries #230E, #236E and #242E to blogs of 
totalizm.) In turn each one of these pancakes is made of 

"God Drobinas" appropriately programmed by God. In 
turn, because these God Drobinas in fact are miniature 

intelligent human-like "creatures" that live forever, each 

such "pancake" formed from them also remains alive 
forever, starting from the moment when it was created 

by God, until the eternity. Thus, if someone's awareness 
of a "time moment" just lived is shifted back e.g. with 

the help of a time vehicle to some point from his/her 

past, then it turns out that everything still lives and is 
happening in there, just like it was living and happening 

when he/she personally lived previously in that moment 
of time. In turn, since these "pancakes" contain 

everlasting components of every being, object and 
phenomena that appeared in our world of matter, 

therefore if after reaching there such a traveller through 

time changes anything in what happened with them in 
the past, then the change made even only in one or 

several of these "pancakes" immediately transforms the 
entire future that follows it into a completely different 

manner. Means by changing some vital event in one of 

these "pancakes", because these pancakes live for the 
entire "reversible software time" of our world of matter, 

will cause a chain change in their entire next eternal life - 
e.g. as above in #I2 for "Fiona" I described that in her 

past "pancakes" the robot that she married was later 
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changed. So the change of the past works exactly the 
same as the change in the present - means it induces 

consequences identical to those in normal life for the 

entire chain of next "pancakes" placed behind them in 
the human "reversible software time" of further also alive 

all time "frames" (i.e. pancakes) from "Omniplan", 
causing it to automatically change everything that 

resulted from a given change made in the past. 

 
[a9] The so-called hypnotic regression to the past (see 

https://www.google.com/search?q=hypnotic+regression
+to+the+past ), which also includes a mechanism that 

confirms the eternal life of each "pancake" from the 

Omniplan, and thus confirms also the lack of time elapse 
in the counter-world. It depends on the fact that the 

awareness of hypnotized person is shifted back in time to 
some time moment previously experienced by him/her, 

where he/she performs actions which he/she did NOT 
perform in the past, or about results of which he/she 

forgot later. Thus, for example, in the case of recreating 

the truth about an event from her past, after hypnotically 
shifting awareness of a person back to the moment of 

that event, the hypnotist may order him/her to e.g. pick 
up an object which he/she did NOT even touch in the 

past, and then he/she thoroughly examines and 

describes the details of this object. Furthermore, 
hypnotist can also order him/her to enter another room 

into which he/she did NOT even peek then, then describe 
in detail what he/she saw in there. In this way, the truth 

about the details of events that someone forgot can be 
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recovered. This in turn provides us with yet another 
example of empirical evidence that the "pancakes" from 

Omniplan remain alive forever, although people who live 

in them shifted their awareness to a time point in the 
distant future. But please notice that the "evil power" 

that occupies and exploits humanity, does NOT want to 
let people learn the truth on this subject. This is why the 

representatives of this "evil power" and their helpers, 

hiding at the governing positions in practically every area 
of life of our civilization, convinced humanity that 

hypnotic regression is NOT the source of truth and thus 
it should NOT be used on Earth. 

 

[a10] Features of the "Life Flashing Before Eyes on 
Dying" (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=life+fla
sh+before+eyes+when+dying ), carried out within just 

seconds of e.g. falling from a roof, a car accident, or 
another form of fast and unexpected dying. About 

carrying out such a review of entire life that for its 

participants seem to take hours, while in our reality it 
lasts only a few short seconds, I have known for a long 

time from its descriptions by old Polish folk wisdom - 
many of which I heard in my childhood and youth. Thus, 

about the existence of such life review I even reported in 

my publications - e.g. in #2H9.1 from subsection H9.1 in 
volume 4 of my monograph [1/5]. However, then these 

were the stories from the so-called "second hand", i.e. 
repetitions overheard by someone. It was only after me 

emigrating to New Zealand that I became friendly with a 
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fellow lecturer "Irwin" at the Southland Community 
College in Invercargill, where I also lectured. He has had 

personally experienced this review. Thus, I learned a 

detailed description of this phenomenon from a witness 
who experienced it on himself, and in addition whose 

reliability and truthfulness I knew well, thus I knew that 
he was reporting to me exactly what he experienced. 

While lecturing in there the equivalent of the present 

discipline of Software Engineering, I was personally 
struck by the fact that this review of life during dying 

looks like scrolling records from sequential computer 
memory in front of one's eyes - i.e. it has a reliable and 

non-selective character which is consistent with the 

course of the "elapse of time" of a given person's life. 
Moreover, the fullness of his sensations is striking. For 

example, one sees NOT only detailed pictures from 
already existing life, but also all vivid colours of these 

pictures together with smells, feelings and experiences 
that accompanied them when given fragments of life 

were taking place. In other words, this review of life 

documents that regardless of the slow elapse of our 
"reversible software time" in which our life takes place, 

our world of matter also works with the rapidly elapsing 
"irreversible absolute time of the universe" - recorded in 

which the courses of our entire life can rewind before our 

eyes in those few seconds of some life-threatening 
accident. As an interesting fact, I would like to add that 

the first version of this description of example for the 
consequence [a10] was prepared on Tuesday, 2022/3/8 

- only briefly mentioning in it that such a phenomenon 
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exists and it also confirms the discovery documented in 
this post. But as early as two days later, i.e. on Thursday 

2022/3/10, from 19 to 19:30, on channel 3 of New 

Zealand television they broadcast a repeated in there TV 
program entitled "The Project" - to my shock into which 

they included a large episode discussing the 
phenomenon of "re-creation of all life on death" 

described in this [a10]. Good professional graphics and a 

full description of the subject of this episode revealed to 
me that its preparation for broadcasting took more than 

just two days. In their TV program, elements of this 
review, which I already knew, were also repeated - but 

which in my previous short report I did NOT intend to 

emphasize. So for me the appearance of this episode on 
television, which typically avoids broadcasting such 

topics, acted as a shocking reminder that although God is 
silent and does NOT stand on anyone's side, He knows 

exactly the intentions, current actions, and also the 
future and past of each of us, and that He is always in 

full control over every matter. Furthermore, I understood 

this episode as a reassurance and letting me understand 
that in my description I should also include details that I 

previously considered not worth reporting. 
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http://pajak.org.nz/14/14_t01.jpg 
Fig. #I3a: Here is a photo of a single configuration 

magnetically coupled from two UFO vehicles type K7 - 
which carries out a telekinetic flight. Thus it is captured 

in the manner which documents that this UFO exists 
simultaneously in two different locations. This in turn 

proves that its telekinetic motion takes place in short 

jumps with infinitely high physical speed, means in the 
situation of NO "elapse of time". Thus, it also proves 

empirically that for telekinetic movements there is NO 
"elapse of time", and thus that in the counter-world 

there is neither a physical "elapse of time" nor the 

concept of "time". This photograph is also presented and 
discussed, for example, on "Fig. #1" from the web page 

"timevehicle.htm" and on "Fig. # L1" from the web page 
"telekinesis.htm". Originally it is published as "Fig. T1" 

from the end of volume 15 of my monograph [1/5] - in 
which a detailed description of it is also provided. 

 

Notice that because the "evil forces" systematically 
destroy all evidence which either reveals their hidden 

occupation of Earth or harms their occupational interests 



 
  Q-707 

in any way, and moreover they are in possession of time 
vehicles that enable them to make changes in the 

already existing past, thus almost all UFO photographs 

that survived to our times were made by anonymous 
photographers - which time couriers of UFOnauts shifted 

back in time to the past, were NOT able to find at the 
time of taking the photograph, and thus prevent this 

photographing and so change the already existing past, 

as I am explaining it in items #I1 and #I3 above. (The 
only exception here are photos about which UFOnauts 

launched a false campaign of hailing them as alleged 
"fabrications".) So the very fact that only such 

anonymous or "scientifically defamed" photographs of 

authentic UFOs managed to survive until our times, is 
one more evidence that the lack of "elapse of time" in 

the counter-world results from this detectable in our 
physical world the lack of errors caused by the "data 

redundancy" described above. Notice also that for the 
above reason, about every "scientifically NOT 

disqualified" photograph of a UFO, for which its author is 

known (apart from a few special circumstances) it is 
already known in advance that it is a fabrication - NOT 

an authentic photograph of a UFO. 
 

I should also add, that such configurations coupled from 

two K7 UFOs are photographed on Earth rather 
frequently. After all, they abduct people and exploit them 

for various purposes. For example, the same 
configuration was also captured on a photograph of a 

UFO flying in a magnetic "throbbing" mode that is clearly 
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visible to people - shown as Fig. #6a - click at 
http://pajak.org.nz/4c/4c_b73_1_z.jpg , or see it from 

the web page named "memorial.htm" - where in item 

#C2 is also described the manner in which UFOnauts by 
persuading the author of this photograph to "fabricate" 

another photograph of UFOs effectively disqualified its 
evidential value. The exact appearance of both a single 

K7 type Magnocraft and a K7 type UFO, the reader can 

see on our 4-minute film entitled "How big is the 
Magnocraft" - see 

https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . 
 

 

#I4. The most important features of the operation 
of phenomena from the counter-world which in 

our world of matter would be observable in the 
purely hypothetical case of the truth of the 

"alternative [B]" stating that in the counter-world 
the elapse of time also exists, while time elapses 

in there according to the information that was 

encoded in the Bible, i.e. over 365x1000 times 
faster than our reversible "human time": 

 
Interpreting the information encrypted in the Bible, 

which is NOT based on complete and correct knowledge, 

may cause the erroneous understanding that the 
previously discussed verses describe the "time elapse" 

taking place in the counter-world - i.e. the erroneous 
understanding of the truth that in the counter-world 

(with the Lord) neither "elapse of time" or the action of 
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"time" does NOT exist at all, while these verses try to 
also inform us that the "irreversible absolute time of the 

universe" that rules over the aging of atoms and 

elementary particles, elapses with a speed over 
365x1000 times higher than the elapse of the "reversible 

software time" which governs the aging of all living 
creatures, including us humans - for details see the 

interpretative definition in #I2 above for the verse 3:8 

from the biblical "2 Peter" and verse 90:4 from the 
biblical "Book of Psalms". 

 
However, regardless of whether this "irreversible 

absolute time of the universe" is allocated to our world of 

matter (as I demonstrated in this post), or to the 
counter-world (what, until my discovery from February 

2022 providing the evidence described here I considered 
to be the truth and therefore described in my 

publications), still the majority of phenomena induced in 
such a counter-world, in our world of matter would 

manifest in a manner almost identical to the way known 

to us. Only that God would probably pre-program their 
details in a manner slightly different from the presently 

used. Almost the only drastically different such 
manifestation, which I managed to discover and describe 

here so far, would then be the lack of elimination of 

errors caused by this phenomenon of "data redundancy" 
in cases of someone introducing changes to the already 

existing past. But because a lot of changes in our past is 
caused by the confederation of UFOnauts that occupies 

and exploits humanity - many of the civilizations that 
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belong to this confederation demonstrate much careless 
and chaotic behaviour, so in the case of the truth of the 

"alternative [B]" these errors of "data redundancy" would 

be encountered frequently - however, the surrounding 
reality does NOT demonstrate them at all. 

 
So let us review here again phenomena already 

discussed in [A1] to [A7] from item #I3 above, but this 

time let us describe "whether" and possibly "how" they 
would differ from the course explained in there if purely 

hypothetically the "alternative [B]" was true, means if 
the measurable elapse of the "irreversible absolute time 

of the universe" would take place naturally in the 

counter-world, NOT as I showed it above - in our world 
of matter. In such a case, most of the manifestations in 

our world of matter for the phenomena described 
previously [A1] to [A7] would also have to occur almost 

unchanged, while their features would also need to be 
similar, among others, for the following main reasons: 

 

[B1] The so-called the "Tunnel Effect" - which I already 
described in [A1] from item #I3, would occur similarly. 

After all, this effect results from the principle on which 
God created the stationary matter of our world through 

the appropriate pre-programming of the flights of "God 

Drobinas" in the ever-moving "whirls" which constitute 
components of elementary particles of matter, while from 

combinations of these particles of matter later also were 
created components of whole atoms. In turn the features 

of these "whirls" from the ever-moving "God Drobinas" 
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can be compared to the features of starling 
murmurations (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=starling

+murmurations ) hypnotically beautiful flights of which 
are now recorded on numerous films - examples of which 

I am showing e.g. on "Video #H3a" from the web page 
named "2020life.htm". After all, in the similar way as 

because of the free spaces that exist between individual 

starlings in such "starling murmurations" these free 
spaces allow some of groups of starlings to pass through 

other groups of starlings flying in different directions, 
also the free spaces between particular "God Drobinas" 

forming "whirls" which are components of elementary 

particles of matter similarly allow such "whirls" that form 
some elementary particles to be able to pass through 

other "whirls" that form different elementary particles of 
matter. In other words, regardless of whether the 

"irreversible absolute time of the universe" would 
naturally exist in our world of matter or in the counter-

world, such "Tunnel Effect" would exist and work in an 

almost identical manner, because its existence results 
from the very nature and principles of operation "chaos" 

prevailing in the counter-world. It is worth adding here 
that the human fascination with watching and filming 

these "starling murmurations" probably results from the 

fact that on the subconscious level we know that they 
are a reflection of views that the carrier of our "soul" 

once formed and watched in a different counter-world. 
 

[B2] The quantum organization of energy conversion in 
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behaviours of elementary particles from matter, already 
described in [A2] from item #I3. This would also 

manifest itself unchanged, because it also indirectly 

provides a measure of the "standard" length of a single 
telekinetic jump that "God Drobinas" make between two 

stops in order to NOT mutually lose their belonging to 
the already known to them cloud of other God Drobinas 

that form a given "whirl" of counter-matter. This is 

because being miniature living, thinking and 
communicating with each other "beings", God Drobinas 

have a natural tendency to perform social movements 
that keep them in the group of creatures that they 

already know. 

 
[B3] The existence of the so-called "energy levels" in the 

orbits and movements of electrons around atomic nuclei 
- already described in [A3] from #I3. This would also 

exist almost unchanged, for the same reason as the 
"quantum" length of jumps described in [B2] above. Only 

that with time measurably elapsing in the counter-world, 

they would NOT need to simultaneously fulfil the 
functions of "God‟s Clocks" described in [@A3]. 

 
[B4] The existence of chaos. This one would also exist, 

only that it would then display slightly different 

characteristics. 
 

[B5] Infinite speed of any movements in counter-world - 
for example: 
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[B5a] The speed of propagation of telepathic waves - 
described in [A5] from item #I3). This would only 

decrease from the present one which in the devoid of 

"elapse of time" counter-world manifests itself as 
infinitive, to the speed resulting from the speed of elapse 

of the "irreversible absolute time of the universe" which 
would then govern the movements of God Drobinas and 

which would be at least 365 thousand times higher than 

the speed of elapse "reversible software time" which 
rules the lives of people. Although telepathic waves or 

objects from the counter-world would NOT reach their 
target immediately, still their speed would be amazing - 

probably over 365,000 times higher than the speed of 

light. For human technical devices it would be almost 
impossible to distinguish so high speed from the instant 

one. After all, if there was such a fast elapse of time in 
the counter-world, then it would also allow to induce all 

phenomena that I already described in [A1] to [A7] from 
item #I3 above. Only that the programming of these 

phenomena by God, and thus also some small details of 

their course, in the case of the truth of each of the two 
alternatives discussed here would need to be slightly 

different. Unfortunately, as this is shown by both my 
research and beliefs of separate groups of people 

described e.g. in item #C2 from my web page named 

"tornado.htm", and also in "part #J" (especially in item 
#J4) from my web page named "hurricane.htm", 

discovering these small details, which sometimes could 
be different for both alternatives, is NOT that easy, while 

convincing to them people with in advance negative 
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views would probably turn out to be almost impossible - 
as so-far it turns out to be impossible to convince people 

to truths evidenced by my publications which are 

drastically different from false views into which they 
were forced during their education. 

 
[B5b] The speed of telekinetic motion - described in 

[A5b] from #I3. It would then become measurable, and 

would then coincide with the still then extraordinary 
speed of telepathic waves already explained in the 

previous description [B5a]. 
 

[B6] The jumping movements of telekinetic Magnocrafts 

and UFOs - explained in [A6] and in "Fig. #I3a" from 
item #I3 above. This would still be manifested 

unchanged as it is illustrated in Fig. #I3a above, because 
it originates from the very principle of formation of 

telekinetic motion. 
 

[B7] The existence and principle of operation of the so-

called "state of telekinetic flickering" - explained in [A7] 
from #I3 above. This one would also be manifested in an 

identical manner to the one currently described in my 
publications. 

 

It is also worth adding to the above explanations, that 
the influence of the location of the elapse of the 

"irreversible absolute time of the universe" on the 
manifestations in our world of matter could always be 

noted only on changes in "inanimate matter", i.e. on 



 
  Q-699 

atoms, minerals, isotopes, carbon, fossils, etc. After all, 
only inanimate matter would NOT have built-in 

mechanisms that trigger its aging in accordance with the 

very slowly passing, technically pre-programmed by God 
"reversible software time" - which mechanisms have all 

living creatures encoded into their genes (as I described 
it on my web page named "immortality.htm" - especially 

see item #A2 in there). Furthermore, the passage of it 

hundreds of thousands times faster from our "human 
time" in each of both alternatives would also cause that 

some structures from inanimate matter would noticeably 
age already after around 3 human years. After all, at that 

time in inanimate matter aging under its influence, a 

time equivalent to over a million human years would 
elapse - which in all inanimate matter would clearly show 

as significant advancement of its aging. 
 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 

 
The above post #345E was adopted from items #I1 to 

#I4 of my web page (in English) named 
"1985_theory_of_everything.htm" (update of 2022/3/14, 

or later) and is available, among others, at the following 

addresses: 
http://www.geocities.ws/immortality/1985_theory_of_ev

erything.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_theory_of_everythi

ng.htm 
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http://gravity.ezyro.com/1985_theory_of_everything.htm 
http://nirwana.hstn.me/1985_theory_of_everything.htm 

http://drobina.rf.gd/1985_theory_of_everything.htm 

http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 
hand, this post #345E to blogs of totalizm is only a 

"harbinger" of publishing the presented here results of 

my research - which later is NOT updated. Therefore, 
these web pages typically contain texts that are more 

improved than this post to blogs of totalizm, with the 
elapse of time they collect more evidence and fewer 

research mistakes or writing errors, and because of their 

repeated updating they also contain the latest findings of 
my continuously carried out research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 
my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then at the above addresses he/she may start run 
of the web page "menu2.htm" that contains green links 

to names and topics of all web pages that I developed 
so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the 

link to the web page that he/she wishes to view, and 

through clicking the "mouse" start that web page. For 
example, in order to start this "menu2.htm" from the 

above-indicated address 
http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is 

enough if in that address the name of the web page 
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"1985_theory_of_everything.htm" is replaced with the 
name of the web page "menu2.htm" - then to the search 

engine will be entered the new address 

http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a 
similar manner as starting this "menu2.htm", the reader 

can also start instantly any of my web pages, the name 
of which he/she already knows, because e.g. I provided 

it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
web page of mine, the physical name of which I have 

already given anywhere - e.g. to run the web page 
named "god_exists.htm", let's say from a web site with 

the address 

http://pajak.org.nz/1985_theory_of_everything.htm , it is 
enough that instead the previous website address, 

he/she entered the following new address 
http://pajak.org.nz/god_exists.htm in the address box of 

a search engine. 
 

It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 
the new "totaliztic science" and presented on this blog, 

including the topic from this post #345E, is later 
repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 

Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 
only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 

totalizm still have NOT been deleted by numerous 
opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana 



 
  Q-696 

System", my still only in the world true scientific "Theory 
of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 

2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm 
can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 
posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 

posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 
available via NZ address 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 
and working links of all my posts that I published so far 

on blogs of totalizm, including this post, I systematically 
make them available also in my free electronic 

publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 
can free download, for example, through the web page 

named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 
the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 
Poland. 
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Other posts extending and supplementing this #345E: 
#344E, 2022/3/1 - "snake pearls" as sensors of "moral 

energy" density - (#J2 from "stawczyk_uk.htm") 

#343E 2022/2/20 - roles of God and people in 
eliminating the sources of evil from the world of matter 

(#C8 from "nirvana.htm") 
#342E, 2022/1/1 - forbidding women to have abortions 

runs against the truth of the Bible (#L1 to #L3 of 

"2020life.htm") 
#341E, 2021/12/1 - only "physical works" teach wisdom 

"how" (#G3 and #G4 of "wroclaw_uk.htm") 
#330E, 2021/1/1 - most important of the newly 

discovered truths about God (#I2 of 

"pajak_jan_uk.htm") 
#325E, 2020/8/1 - appearance, structure and operation 

of male "God Drobinas" (#K1 of "god_exists.htm") 
#312E, 2019/8/15 - acceleration of time elapse during 

older age (L3 of "oscillatory_chamber.htm") 
#299E, 2018/7/1 - Elijah's Kabbalah from the Bible and 

its tree of life (#J5 of "petone.htm") 

#297E, 2018/5/12 - Polish movie "Zagłada ludzkości 
2030" with English subtitles (#N1 of "2030_uk.htm") 

#294E, 2017/12/20 - every "perpetual motion" is also a 
proof that God does exist (#D3 of "god_proof.htm") 

#273E, 2016/7/1 - constant density of "counter-matter" 

is a proof of the infinity of the universe (#D4 of 
"dipolar_gravity.htm") 

#242E, 2014/2/18 - two different kinds of time - 
irreversible aging atoms while reversible - people (#A1 

and #C4.1 of "immortality.htm") 
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#236E, 2013/8/30 - "Omniplan" controlling our lives in 
"reversible software time" (#C4 of "immortality.htm") 

#230E, 2013/2/1 - ancient "telepathic telephone" from 

the church in Polish Gdansk (#D1 to #D5 of 
"artefact.htm") 

 
Let totalizm prevail, 

Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #345 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2022/3/21, 2022/3/21, 

2022/3/21 
Adoptowany z i rozwijany w: #I1 do #I4 

totaliztycznej strony o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm"; a także "tomie Q" 
(niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze strony o 

nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 
polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 

numer #345. 

 
Tytuły wpisów #345: 

#345: Zidentyfikowałem dowody iż "upływ czasu" NIE 
istnieje w przeciw-świecie zaś dopiero Bóg wynalazł 

"czas" i przeprogramował go z pamięci wiecznie 
ruchliwych Drobin Boga aby sterować nim nasz świat 

materii (totalizm.wordpress.com) 

#345_1: Naturalny "upływ czasu" ani "czas" NIE istnieje 
- w lutym 2022 roku odkryłem dowód jaki potwierdza tę 

prawdę (część 1) (kodig.blogi.pl) 
#345_2: Zjawiska potwierdzające iż "upływ czasu" Bóg 

zaprogramował z natychmiastowych ruchów Drobin Boga 

(część 2) (kodig.blogi.pl) 
#345: Co dowodzi, że "upływ czasu" NIE istnieje w 

przeciw-świecie, a dopiero Bóg go zaprogramował z 
natychmiastowych ruchów "Drobin Boga" aby czasem 

móc zarządzać działanie naszego świata materii 

file:///E:/1985_teoria_wszystkiego.htm
file:///E:/tekst_13.htm
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(drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

 

Notice that there is already published an English version 
#345E of this post available here above with the English 

title the English title: '#345E: What proves that the 
"elapse of time" does NOT exist in the counter-world but 

God pre-programmed it for only our world from the 

instant movements of "God Drobinas" in order to be able 
to govern over the operation of world of matter'. Oto 

jego polska wersja: 
 

Streszczenie. Niniejszy wpis #345 prezentuje materiał 

dowodowy jaki dokumentuje prawdę tezy, że w 
oryginalnym świecie wszechświata zwanym "przeciw-

światem" NIE istnieje ani "upływ czasu" ani też 
"starzejące działanie czasu" stąd w nim wszelkie ruchy i 

zdarzenia następują z nieskończoną szybkością ani NIE 
istnieje tam starzenie się, zaś ustalenie tego faktu 

prowadzi do wniosku iż "upływ czasu" oraz "starzejące 

działanie czasu" wynalazł dopiero Bóg poczym 
wprogramował "czas" tylko w nasz wtórny "świat materii" 

stworzony z budulca o formach wiecznie ruchliwych 
"Drobin Boga" jakie naturalnie istnieją w "przeciw-

świecie". Materiał dowodowy reprezentujący jednogłośne 

potwierdzenia wszystkich najważniejszych i rzetelnych 
"trzech świadków", który tutaj prezentuję dla 

dowiedzenia prawdy owej tezy obejmuje: (a) brak 
błędów pochodzących z tzw. "nadmiarowości danych" 

jakie powinny być manifestowane w naszym "świecie 
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materii" gdyby "upływ czasu" istniał w "przeciw-świecie"; 
(b) informacje klarownie zakodowane w wersety Biblii 

zacytowane i zinterpretowane w punkcie #I2 tego wpisu 

jakie potwierdzają nieistnienie "upływu czasu" w 
"przeciw-świecie" w którym Bóg mieszka (owe wersety 

Biblii stanowią rodzaj "[Ω] Pieczęci Boga"); (c) 
najistotniejsze rodzaje empirycznego materiału 

dowodowego jakie potwierdzają nieistnienie "upływu 

czasu" w przeciw-świecie, takie jak przykładowo (c1) 
tzw. "Efekt Tunelowy", (c2) kwantowa organizacja 

konwersji energii w zachowaniach cząsteczek 
elementarnych z materii; (c3) istnienie tzw. "poziomów 

energetycznych" w orbitach i ruchach elektronów wokół 

atomowych jąder, (@c3) "[@A3] Zegary Boga", (c4) 
faktyczne istnienie "wiecznej ruchliwości" Drobin Boga, 

nieustające ruchy jakich fomowały sobą w przeciw-
świecie to co starożytni Grecy i inne religijne mitologie 

nazywały "chaos", (c5) nieskończone szybkości wszelkich 
ruchów następujących w przeciw-świecie - np. (c5a) 

nieskończona szybkość propagowania się fal 

telepatycznych, (c5b) nieskończona szybkość ruchu 
telekinetycznego, (c6) skokowe przemieszczanie się 

telekinetycznych UFO - patrz Fot. #I3a poniżej, (c7) 
istnienie i zasada działania tzw. "stanu telekinetycznego 

migotania" jaki pozwala np. na przenikanie ludzi przez 

mury, oraz jeszcze kilka innych zjawisk. 
 

Motto niniejszego wpisu #345. 'Jakże moglibyśmy 
ufać, że "oficjalna nauka ateistyczna" NIE 

wprowadza nas w błąd w sprawie istnienia Boga, 



 
  Q-690 

jeśli nauka ta NIE identyfikuje ani NIE uznaje 
prawdy tak obszernego materiału dowodowego i 

tak wielu formalnych dowodów naukowych na 

istnienie Boga, jedynie te z nich, które opracował 
autor tej publikacji obejmują: formalny dowód na 

istnienie Boga dokonany naukowo-niepodważalną 
metodą logiki matematycznej - zaprezentowany w 

punkcie #G2 (i wraz z innymi dowodami 

wyjaśniany tam w punkcie #G3) z jego strony o 
nazwie "god_proof_pl.htm"; osobisty dla każdego 

dowód na istnienie Boga, który każdy nosi ze sobą 
a jest zaprezentowany w punktach #D1 do #D3 

ze strony o nazwie "2020zycie.htm"; a także owe 

dowody zaprezentowane w niniejszej publikacji.' 
(Gorzka prawda o niekompetencji dzisiejszej "oficjalnej 

nauki ateistycznej" w racjonalnych i efektywnych 
badaniach innych niż ludzie istot myślących i twórczych, 

poziom inteligencji których znacznie przewyższa 
inteligencję ludzi i nakowców.) 

 

 
#I1. Co to takiego błędy wynikające z 

"nadmiarowości danych" i dlaczego ich brak 
manifestowany we wszelkich zdarzeniach 

zmieniających w naszej przeszłości coś aż na tyle 

ważnego iż powoduje to zmiany naszej 
teraźniejszości, a wywoływanych zarówno przez 

Boga jak i przez inne istoty podróżujące przez 
czas, dostarcza nam definitywnego potwierdzenia 

iż w przeciw-świecie NIE istnieje "upływ czasu" 
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ani NIE zachodzą tam starzejące działania "czasu" 
manifestujące się w naszym świecie materii (tj. że 

np. "upływ czasu" dający się technicznie mierzyć 

jest dopiero wynalazkiem Boga mądrze przez 
Boga wprogramowanym tylko w nasz świat 

materii i w istoty żywe jakie Bóg postwarzał z 
"Drobin Boga"): 

 

Niniejszym mam przyjemność raportować ogromnie 
istotną nowinę, którą z radością pragnę podzielić się z 

bliźnimi za pośrednictwem niniejszego wpisu #345 do 
blogów totalizmu. Mianowicie pod koniec lutego 2022 

roku w końcu odkryłem i tutaj opisuję długo poszukiwany 

przez siebie materiał dowodowy jaki definitywnie 
potwierdza iż w przeciw-świecie "upływ czasu" NIE 

istnieje a więc wszystko tam dzieje się natychmiast. 
Gdyby bowiem taki fizykalny i mierzalny "upływ czasu" 

istniał w przeciw-świecie, wówczas wszelkie zmiany 
wprowadzane do naszej przeszłości zarówno przez Boga 

jak i przez inne technicznie zaawansowane istoty zdolne 

do podróżowania przez czas, musiałyby powodować 
wykrywalne dla nas zjawisko błędów wynikających z tzw. 

"nadmiarowości danych" - patrz 
https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B

%C4%87+danych . Tymczasem następstw powodowania 

błędów przez to zjawisko, w naszym świecie materii 
technicznie NIE daje się odnotować - choć rejestruje je 

nasza wymazywalna pamięć. Z kolei zaakceptowanie 
dowodowej wartości braku tego rodzaju błędów w 

przypadkach kiedy coś istotnego w naszej przeszłości 
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zostało zmienione, otwiera nam szerokie okno na 
przeciw-świat (tj. na świat odmienny od i odwrotny do 

naszego, do jakiego w kontekście religijnym w czasach 

mojej młodości referowało się jako do "tamtego świata"). 
Poprzez zaś owo okno obecnie możemy znacznie 

efektywniej poznawać naszego Boga, zaś dzięki lepszemu 
Jego poznaniu będziemy w stanie lepiej wypełniać 

przykazania i wymagania Boga - udoskonalając w ten 

sposób NIE tylko życie nas samych i naszych bliźnich 
oraz losy otaczającej nas natury; ale także całą ludzką 

wiedzę i zaawansowaną technikę przyszłości (włącznie z 
budowaniem wehikułów czasu jakie przyszłych ludzi 

uchronią od śmierci), a ponadto stopniowo wypracowując 

też dla nas przyszły udział i kooperowanie z Bogiem w 
trudnym zadaniu eliminowania z całego wszechświata 

istniejących w nim "źródeł zła" (np. poprzez 
wyeliminowanie "pieniędzy" wdrożeniem "Ustroju 

Nirwany" z naszego filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - tak 

jak wyjaśniłem to od #C8 do #C8bc ze swej strony o 

nazwie "nirvana_pl.htm" i w bazującym na nich wpisie 
#343 do blogów totalizmu. Dlatego, na przekór iż jak 

każda dzisiejsza osoba zapewne też czytelniku cierpisz na 
tzw. "przeciążenie informacyjne" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%B

Cenie+informacyjne ) powodowane propagandą "mocy 
zła" wmawiających ci iż Bóg jakoby NIE istnieje, ciągle 

zapewniam cię - uwierz mojemu doświadczeniu i wiedzy 
iż zaprawdę warto poznawać nieznane wcześniej prawdy 

dotyczące Boga, w tym i te jakie opisuję tutaj. 
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Zacznijmy więc od wyjaśnienia sobie co to takiego owa 

"nadmiarowość danych" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B
%C4%87+danych ) i dlaczego dostarcza nam ona aż tak 

istotny materiał dowodowy. Otóż w naukach 
komputerowych, szczególnie zaś w obszarze inżynierii 

softwarowej i formowania oraz używania "baz danych", 

koncept owej nadmiarowości danych (po angielsku 
zwanej "data redundancy" - patrz 

https://www.google.com/search?q=data+redundancy+m
eans ) jest szeroko znany i opisywany w fachowej 

literaturze. Ja o nim wykładałem swoim studentom w 

praktycznie niemal każdej z owych profesur jakie w 
swym życiu odbywałem na Cyprze (tj. w Famagusta), w 

Malezji (w Kuala Lumpur), na Borneo (Kuching) i w Korei 
(Suwon) - za co jestem Bogu ogromnie wdzięczny, 

bowiem to właśnie zdobyta dzięki temu wiedza na ów 
temat, plus owo życiowo długie doświadczenie w 

znajdowaniu poprawnych rozwiązań dla nurtujących nas 

problemów które nabyłem dzięki nauczeniu się 
wypracowywania "jak" na bazie doświadczeń życiowych 

zgromadzonych podczas osobistego wykonywania 
produktywnych "prac fizycznych" praktycznie przez 

niemal całe życie czyli aż do czasu kiedy postarzałe ciało 

zaczęło odmawiać mi posłuszeństwa, razem wzięte 
pozwoliły mi odkryć potwierdzającą istotność materiału 

dowodowego jaki tutaj opisuję. Odnotuj, że w punktach 
#G5 i #G3 ze strony o nazwie "wroclaw.htm" wyjaśniłem 

szczegółowiej owo "jak" oraz ogromną istotność jego 
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uczenia się poprzez ochotnicze wykonywanie 
produktywnych "prac fizycznych" z moralnymi 

motywacjami - nabywanie jakich to motywacji wyjaśnia 

punkt #A2.12 strony "totalizm_pl.htm". Wszakże tylko 
owa ucząca moc wykonywania takich produktywnych 

"prac fizycznych" jest w stanie umożliwić osiąganie 
faktycznej mądrości życiowej. Z kolei tylko ona, a NIE np. 

edukacja, pozwala potem na poprawne odróżnianie zła 

od dobra, prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, a co za 
tym idzie i na efektywne rozwiązywanie trudnych 

problemów nurtujących ludzi. 
 

Owa "nadmiarowość danych" polega na tym, iż te same 

"dane" są utrwalane we więcej niż jednym pliku je 
dokumentującym i potem z każdego z owych plików 

używane przez odmienną aplikację. To zaś powoduje iż 
przy zmianach wartości tych danych pominięcie ich 

zaktualizowania we wszystkich owych plikach, stwarza i 
rozmnaża źródła najróżniejszych błędów. Przykładowo, 

jeśli czyjąś datę zatrudnienia na danym stanowisku 

duplikuje się odrębnymi danymi używanymi przez 
najróżniejsze programy lub dokumenty tego samego 

przedsiębiorstwa, poczym jeśli "daty" tej osoby z jakichś 
powodów ulegną zmianie, wówczas omylni ludzie zwykle 

zapomną je też pozmieniać we wszystkich miejscach w 

jakich one są używane - powodując tym kłamliwość i 
rozbieżność posiadanych i upowszechnianych informacji. 

Im zaś więcej plików przechowuje dany rodzaj danych, 
tym większa szansa iż ich zmiany spowodują powstanie 

najróżniejszych błędów. 
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Ja od 1985 roku szczegółowo badam i dokumentuję 

metody oraz efekty działań Boga. W owym bowiem roku 

wypracowałem pierwszą w świecie i nadal jedyną swą 
"Teorię Wszystkiego z 1985 roku" (patrz jej opis na 

stronie "dipolar_gravity_pl.htm") jaka naukowo 
niepodważalnie mi wykazała iż "Bóg faktycznie istnieje". 

Szczególne moje zainteresowanie w tych badaniach 

przyciągają nieznane wcześniej ludziom zmiany 
dokonywane w naszej przeszłości przez Boga lub przez 

istoty zdolne do podróżowania przez czas - możliwość i 
wyjaśnienia istnienia jakich po raz pierwszy w świecie 

zapostulowała, a następnie wykryła i opisała konceptem 

tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" dopiero tamta 
moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku. W swoich 

badaniach natykałem się na ogromną liczbę takich zmian 
dokonywanych w naszej przeszłości, późniejsze 

następstwa których już w naszej teraźniejszości 
powodowały jednak też zmiany w sporej liczbie 

obserwowalnych faktów jakich zaistnienie moja pamięć i 

naukowa spostrzegawczość umożliwiła mi osobiście 
odnotowywać. Przykładowo, mój nawyk aby naukowo 

rozszyfrowywać z pomocą ustaleń zarówno mojej Teorii 
Wszystkiego z 1985 roku (opisanej na 

"dipolar_gravity_pl.htm"), jak i mojej Teorii Życia z 2020 

roku (opisanej na "2020zycie.htm"), wiedzę jaką mądrze, 
precyzyjnie i umiejętnie Bóg zaszyfrował w 

poszczególnych wersetach Biblii, już mi wykazały iż 
nawet treść niektórych słów i wyrażeń Biblii nieustannie 

się zmienia - NIE bez powodu zawartość Biblii nazywa się 
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"żywym słowem" - np. patrz Biblia, werset 4:12 z 
"Hebrajczyków". (Jako przykłady moich odszyfrowań 

wiedzy zaszyfrowanej w wersetach Biblii i do dzisiaj 

przeaczanej przez innych badaczy - rozważ np. analizy 
wersetu 2:7 z biblijnej "Księgi Rodzaju" przytoczone w 

(e1b) z (e) punktu #H3 oraz w punkcie #L2 strony o 
nazwie "2020zycie.htm", albo rozważ moje analizy 

przykazania Boga "Nie pożądaj żony bliźniego swego" 

jakie publikuję w punkcie #L1 z owej strony o nazwie 
"2020zycie.htm" a także we wpisie #342 do blogów 

totalizmu.) Najwcześniejsze przesłanki iż ktoś uparcie 
zmienia naszą przeszłość odkryłem kiedy analizując 

autentyczne zdjęcia UFO rzuciło mi się w oczy iż 

praktycznie wszystkie one albo są publikowane przez 
anonimowych fotografujących, albo też przez osoby jakie 

z dużym rozgłosem tzw. "oficjalna nauka ateistyczna" 
niesłusznie oskarżyła iż jakoby ich zdjęcia są 

"fabrykacjami" - po ich przykłady patrz punkt #C2 i Fot. 
#6ab ze strony o nazwie "memorial_pl.htm" oraz 

podrozdział P2.14.1 i Rys. P28 z tomu 14 mojej 

monografii [1/5]. (Moim zdaniem osoby te, lub ich 
potomkowie, obecnie powinny za to otrzymać formalne 

przeprosiny od instytucji "oficjalnej nauki ateistycznej".) 
Natomiast pierwszą z najbardziej wstrząsających mną 

zmianą przeszłości, doświadczenie jakiej dla mnie było 

prawdziwym szokiem, a jednocześnie upewniło mnie iż 
złośliwe sabotażujące wzrost naszej wiedzy zmiany 

przeszłości są faktem, opisałem w 3. z "ad. 2." 
podrozdziału V5.1 z tomu 16 mojej monografii [1/4] - 

patrz strona "tekst_1_4.htm". Polegała ona na usunięciu 
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w przeciągu jednej nocy książki o historycznych datach 
zakwitania czereśni w Japonii, jaką w bibliotece NZ 

Uniwersytetu Otago przeglądałem wieczorem, zaś jakiej 

następnego ranka Biblioteka ta już NIE posiadała 
ponieważ w międzyczasie ktoś przenióśł się do 

przeszłości i usunął zamówienie jej kopii z listy zamówień 
nowych książek sprowadzanych do tej biblioteki (co 

następnego dnia rano potwierdziło mi sprawdzenie 

dokumentacji tej biblioteki). 
 

Niezależnie od zmian dokonywanych w naszej przeszłości 
przez Boga, zmiany takie są w stanie dokonywać 

wszystkie istoty poziom nauki i techniki jakich osiągnął 

zdolność do budowy wehikułów czasu opisywanych np. 
na stronie "immortality_pl.htm". Inna istotna taka 

zmiana, jaka równie mocno mną wstrząsnęła, opisana 
jest w 4. z owego "ad. 2." w tym samym podrozdziale 

V5.1 z tomu 16 mojej monografii [1/4]. Mianowicie w 
1983 roku moi przyjaciele badali pod hipnozą uprzednio 

uprowadzoną do UFO Nowozelandkę do jakiej w swych 

publikacjach referuję pod pseudonimem Miss Nosbocaj - 
zaś kopię jej raportu z całej tej sesji hipnotycznej, 

natychmiast po hipnozie przepisanego z nagrania na 
magnetofonie, poczym wydrukowanego i mi 

przekazanego, ja szczegółowo analizowałem zaś po 

przetłumaczeniu z angielskiego na język polski 
opublikowałem między innymi w podrozdziale UB1 z 

tomu 16 mojej monografii [1/5] - patrz strona 
"tekst_1_5.htm". W pisanym raporcie z przebiegu tej 

sesji hipnotycznej następowały zmiany w miarę jak 
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wyjaśniałem i publikowałem w swych opracowaniach 
kluczowość ich znaczeń. Najbardziej znaczącą z owych 

zmian było zastąpienie w 1994 roku dosłownie na moich 

oczach jednego angielskiego słowa kluczowego 
"business" oryginalnie użytego w owym pisanym 

raporcie, przez inne angielskie słowo "thing". Oryginalnie 
bowiem Miss Nosbocaj raportowała o rodzaju hodowli 

ludzkich dzieci na pokładach UFO (tj. o "baby business"), 

istnienie której to hodowli demaskowało iż my ludzie 
skrycie jesteśmy seksualnie i biologicznie eksploatowani 

przez UFOnautów. Jeszcze innym doskonałym 
przykładem zmiany dokonanej w naszej przeszłości (w 

tym przypadku zapewne przez Boga aby uświadomić mi i 

dodać drugiego świadka iż przeszłość faktycznie daje się 
zmieniać a jej zmiany NIE powodują błędów typu 

"nadmiarowość danych") jest opisywane szerzej w 
punkcie #D6 z mojej strony o nazwie 

"timevehicle_pl.htm" oraz w podrozdziale V5.3 z tomu 16 
mojej monografii [1/4] zmienienie w przeszłości 

architektury kompleksu handlowego "Megamall" z 

centrum malezyjskiego miasta Kuala Lumpur, jakie 
spodowowało całkowite zniknięcie lodziarni Häagen-Dazs 

z następnej wersji architektury tego kompleksu. A w 
tejże lodziarni razem z moją przyszłą żoną cztery dni 

wcześniej jedliśmy nasze ulubione lody. Najbardziej 

ostatnią zmianą w filmie wyprodukowanym w przeszłości 
odnotowałem w dniu 2022/3/5. Mianowicie zastanowiło 

mnie iż grupa tych samych istot, które systematycznie 
bardzo uważnie i wielokrotnie przeglądają każdy ze 

wpisów do blogów totalizmu, w moim ówczesnym wpisie 
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numer #344 opublikowanym dnia 2022/3/1 z ogromną 
uwagą przeglądała "zwiastun" do filmu z 2011 roku o 

tytule "The Dragon Pearl" (zwiastun ów czytelnik może 

sobie oglądnąć pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM ). 

Ponieważ pisanie owego wpisu #344 kończyłem zaledwie 
tydzień wcześniej, doskonale pamiętałem, że oryginalnie 

większość obrazów owego zwiastuna ("trailer") 

wielokrotnie pokazywała ową jarzącą się białym światłem 
"perłę" chińskiego smoka (o której w swoich badaniach 

ustaliłem iż najprawdopodobniej faktycznie stanowi ją 
oglądana przez dawnych ludzi NIE znających maszyn, 

wynaleziona dopiero przeze mnie, leczniczo i 

nadprzyrodzenie świecąca białym telekinetycznym 
"jarzeniem pochłaniania" Komora Oscylacyjna drugiej lub 

trzeciej generacji - patrz strona 
"oscillatory_chamber_pl.htm"). Jednak kiedy w dniu 

2022/3/5 ponownie oglądnąłem sobie ów zwiastun aby 
sprawdzić dlaczego te istoty były nim aż tak 

zainteresowane, z szokiem odnotowałem, że 

"powycinana" już z niego została większość obrazów 
wymownie pokazujących tę jarzącą się "perłę smoka". 

Najwyraźniej informacja na temat tej "perły" w jakiś 
sposób jest istotna dla przyszłości i rozwoju naszej 

cywilizacji, stąd wycięcie ze zwiastuna obrazów owej 

perły dodatkowo obniża dowodowość i wiarygodność 
moich badań i raportów a jednocześnie zniechęca do 

oglądnięcia tego filmu. 
 

Jeśli dobrze się zastanowić, to każdy z powyższych 
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przypadków zmiany przeszłości powinien sobą 
generować ogromną liczbę błędów owych duplikowanych 

danych, które opisuje koncept "nadmiarowości danych". 

Przykładowo, tylko w przypadku opisanego powyżej 
zniknięcia całej lodziarni z ogromnego kompleksu 

handlowego "Megamall", ów tajemniczy "ktoś", co 
zmienił w przeszłości architekturę i zagospodarowanie 

tego kompleksu, aby zmianę tę móc utrzymać w 

tajemnicy przed ludźmi musiałby systematycznie 
pozmieniać aż całą masę danych - co niemal z pewnością 

wiodłoby do popełnienia jakichś błędów. Wszakże bez 
pozmieniania owych danych - szczególnie bez 

zaktualizowania pamięci wielu ludzi oraz ludzkiej 

dokumentacji związanej z architekturą owego 
"Megamall", o dokonaniu zmiany wiedzieliby zarówno 

wszyscy ludzie pracujący w owym kompleksie, jak i 
wszyscy związani z ustanowieniam tam lodziarni Häagen-

Dazs. Jednak wysiłki zarówno moje jak i mojej ówczesnej 
partnerki wykazały, że oprócz nas NIKT inny NIE był 

świadomy zajścia tamtej zmiany. Powinienem zaś tutaj 

dodać, że różnych przypadków zmiany przeszłości 
podobnych do powyższego, w swych dotychczasowych 

badaniach odnotowałem bardzo wiele. To zaś oznacza, 
że istnieje w przeciw-świecie jakiś doskonale działający 

mechanizm jaki powoduje iż na przekór że w naszym 

świecie materii istnieją przeliczne zgrupowania danych 
jakie powinny wykazywać błędy w manifestowaniu 

następstw "nadmiarowości danych", jednak w każdym 
przypadku zmiany czegoś w naszej przeszłości, ów 

mechanizm tak zadziała iż zmiana przeszłości NIE 
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spowoduje żadnych następstw zamanifestowanych w 
formie różniących się od siebie powtórzeń danych 

wynikających z tej zmiany. W następnym paragrafie 

zgrubnie, zaś w następnym punkcie #I2 już bardziej 
dokładnie, wyjaśnię jak działanie owego mechanizmu 

eliminujące pojawienie się takich błędnych różnic w 
"danych", jest wyjaśniane przez moją Teorię Wszystkiego 

z 1985 roku zasadami działania czasu, a ściślej 

następstwami braku "upływu czasu" w przeciw-świecie. 
 

I tak, aby już tu prosto nadmienić czytelnikowi jak owe 
zmiany dokonane w przeszłości powodują 

wyeliminowanie błędów "nadmiarowości danych" w 

obecnie otaczającej nas rzeczywistości, użyję dwóch 
hipotetycznych przykładów myślących i pamiętających 

swe życie robotów, jakie wykazują wszelkie cechy ludzi 
(np. rozmnażają się i mogą też umrzeć) - tyle iż jeden z 

nich żyje w świecie materii z upływem czasu, drugi zaś w 
przeciw-świecie gdzie brak jest upływu czasu. Pierwszy z 

tych robotów, męski, nazwijmy go np. "Mack", żyje w 

jakimś kraju świata w którym panuje "upływ czasu" - tak 
jak upływ ten panuje też w świecie w którym my żyjemy. 

W jakiejś tam chwili swego życia Mack wybrał się w 
podróż do innego kraju swego świata, gdzie poznał 

robota żeńskiego, nazywanego np. "Fiona" - którą 

poślubił i mieli razem syna np. "Jana" a potem też sporo 
innych dzieci. Po urodzeniu się Jana pstryknęli mu zdjęcie 

jakie potem kuzyn Fiony opublikował w książce którą 
napisał, a którą natychmiast adoptowały na 

obowiązkową lekturę wszystkie szkoły owego kraju, 
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ucząc na niej dzieci innych robotów. Niestety ów syn Jan 
odkrył iż ich świat jest skrycie okupowany i 

eksploatowany przez złośliwe roboty-UFOnautów - co 

porozgłaszał po całym swym świecie. Stąd umiejące 
podróżować przez czas owe roboty-UFOnautów 

zdecydowały iż wyślą swych "kurierów czasowych" do 
chwili kiedy "Mack" wybierał się w swą podróż i mu ją 

uniemożliwią - tak iż NIE pozna on Fiony i jej NIE 

poślubi, stąd NIE będą mieli syna Jana ani jego 
rodzeństwa. Upływ czasu więc spowodował że Fiona 

poślubiła kogoś innego i miała córkę jaka jednak wiodła 
typowe życie więc faktycznie NIE powstała na jej temat 

żadna książka. Jednak informacja o Janie i o jego 

dorobku życiowym była już trwale zapisana w pamięciach 
sekwencyjnych dużej liczby robotów ponieważ upłynęło 

już sporo czasu od oryginalnej podróży Macka aż chwili 
kiedy Jan się urodził i kiedy po świecie upowszechniona 

została już książka o nim, a także kiedy w szkołach 
uczono już o jego odkryciach. Bez więc braku jakiegoś 

mechanizmu, który automatycznie by eliminował błędy 

spowodowane "nadmiarowością danych", aby zupełnie 
wymazać z całego świata owych robotów wszelką pamięć 

istnienia Jana i jego dorobku, owe roboty-UFOnauci 
musieliby NIE tylko zmienić pierwotne zdarzenie (tj. 

uniemożliwić "Mackowi" jego wyjazd dla poznania 

"Fiony"), ale także bez popełnienia żadnego błędu typu 
"nadmiarowość danych", musieliby również pracowicie 

zniszczyć wszystkie kopie książki o Janie i wszystkie jej 
tłumaczenia, a ponadto musieliby pozmieniać też 

programy nauki w szkołach owego świata i wymazać 
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sekwencyjne pamięci wszystkich tych przelicznych 
robotów, którzy nabyli wiedzę o dorobku Jana. 

Praktycznie więc byłoby niemożliwością iż zdołaliby 

wszystko to dokonać bez popełnienia żadnego błędu jaki 
ujawniałby innym iż urodzenie się Jana zostało skrycie 

wydeletowane. 
 

Rozważmy jednak teraz inny hipotetyczny przeciw-świat 

niemal identyczny do poprzedniego, który różnił się od 
niego jedynie iż w nim "upływ czasu" NIE istniałby. W 

takim przeciw-świecie wszystko działoby się w dokładnie 
tym samym czasie. Stąd gdyby tam podróż "Macka" 

została jakoś unieważniona przez złośliwe roboty-

UFOnautów, w tej samej chwili "Fiona" poślubiłaby kogoś 
innego i też w tej samej chwili urodziłaby córkę. Nie 

zaistniałby więc tam "upływ czasu" w którym książka o 
Janie mogłaby się upowszechnić, być przetłumaczona i 

adoptowana na lekturę w szkołach. Czyli tylko jedno 
posunięcie uniemożliwienia podróży "Mackowi" 

wyeliminowało by tam równocześnie wszelkie uprzednio 

zaistniałe duplikacje danych o "Janie" demaskującym 
roboty-UFOnautów - jakie w poprzednim przykładzie 

formowały błędy pochodzące z "nadmiarowości danych" 
psujące zapędy robotów-UFOnautów aby kompletnie 

wymazać dorobek Jana. Jak też się okazuje, to co na 

Ziemi dzieje się i daje się sprawdzać po wykryciu iż 
dokonana została jakaś zmiana w przeszłości świata 

materii w jakim my żyjemy, dokładnie pokrywa się z 
następstwami zmian w takim hipotetycznym przeciw-

świecie bez "upływu czasu". 
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#I2. Dwie możliwe alternatywy dla działania 

czasu w przeciw-świecie logicznie dopuszczane 
przez moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, 

mianowicie: alternatywa [A] - w przeciw-świecie 
"upływ czasu" NIE istnieje, a stąd to Bóg jest 

wynalazcą "upływu czasu" i zjawiska "czasu" 

jakie wprogramował tylko w działanie naszego 
świata materii; albo też alternatywa [B] - w 

przeciw-świecie panuje "nienawracalny czas 
absolutny wszechświata" jaki upływa co najmniej 

365x1000 razy szybciej od "nawracalnego czasu 

softwarowego", który Bóg wynalazł i w którym 
zaprogramował przebiegi naszego starzenia się i 

życia wszelkich istot z naszego świata materii: 
 

Faktyczną procedurę "jak" definiującą działanie "upływu 
czasu" pozwoliła mi odkryć i coraz precyzyjniej wyjaśniać 

dopiero moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku - jaka 

dotychczas ujawniła nam aż tak wiele wcześniej 
nieznanych prawd o otaczającej nas rzeczywistości. Dla 

przeciw-świata teoria ta dopuszczała i rozważała iż 
istnieją i są zgodne z uprzednio zidentyfikowanym 

materiałem dowodowym tylko wskazane w tytule tego 

punktu #I2 dwie alternatywy dotyczące "czasu", obie 
jakie początkowo miały tak samo równy potencjał 

wyjaśnienia działania mechanizmów czasu w całym 
wszechświecie. Jednak równocześnie nakazywała mi ona 

abym prowadził poszukiwania jakiegoś rozstrzygającego 
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materiału dowodowego, który jako jeden z wymaganych 
potwierdzeń najważnieszych "3 świadków" wskazał by tę 

z obu owych alternatyw, jaka reprezentuje prawdę - ów 

materiał dowodowy odkryłem dopiero pod koniec lutego 
2022 roku, chociaż jego indywidualne przykłady 

zacząłem gromadzić i publikować jeszcze w Polsce na 
początku lat 1980-tych. W swym więc początkowym 

wyjaśnieniu "czasu", trwającym aż do owego lutego 2022 

roku, teoria ta widziała "czas" i mechanizm działania 
czasu w sposób nieco podobny jak dotychczasowa 

"oficjalna nauka ateistyczna" nadal widzi aż dwa 
równolegle dopuszczalne i obecnie używane wyjaśnienia 

dla natury światła, tj. jak widzi: (1) falowe i (2) 

korpuskularne wyjaśnienia i teorie światła (faktyczną 
prawdę w tej sprawie możemy jednak ustalić też dopiero 

dzięki mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku). Jest więc 
wysoce szczęśliwie, że pod koniec lutego 2022 roku autor 

niniejszego raportu znalazł ten długo poszukiwany przez 
niego materiał dowodowy, jaki wskazał iż z ich obu, tylko 

alternatywa [A] reprezentuje absolutną prawdę - co 

postaram się wyjaśnić szczegółowiej czytelnikowi w 
niniejszym wpisie #345. Ponieważ zaś zawsze istnieje 

niebezpieczeństwo, iż "moce zła" znajdą jakiś sposób aby 
trwale zatrzymać dalsze ujawnianie odkrywanych przez 

autora absolutnych prawd, niemal natychmiast po 

odkryciu i podjęciu stopniowego spisywania tej ogromnie 
istotnej dla ludzkości prawdy (czyli począwszy już od 

2022/2/27) jej esencję zacząłem także publikować w 
miarę jej opisywania w "części #I" swej strony 

internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". 
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Obie te teoretycznie dopuszczalne i możliwe alternatywy 

działania czasu w przeciw-świecie wskazałem już w tytule 

tego punktu #I2. Pierwsza z nich, jaką początkowo 
odrzuciłem z uznania ją za poprawną z powodu swej 

uprzedniej interpretacji biblijnych wersetów 3:8 z "2 Listu 
św. Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi 

Psalmów", to owa alternatywa [A] stwierdzająca iż w 

przeciw-świecie takie coś jak dający się mierzyć "upływ 
czasu" i powodujący zjawiska starzenia się "czas" wogóle 

NIE istnieją, a stąd że "upływ czasu" i "czas" wynalazł 
dopiero nasz Bóg poczym wprogramował go w działanie 

naszego świata materii. Alternatywa ta bowiem 

natychmiast przychodzi na myśl i najbardziej się narzuca. 
Jednak jej publikowanie zmuszony byłem opóźnić aby 

móc dogłębniej przemyśleć jej raczej niezwykłe 
następstwa dla otaczającej nas rzeczywistości, a ponadto 

aby przeszukać czy dla słownikowego opisu "co" dla 
zjawiska zdefiniowanego słowami "brak upływu czasu w 

przeciw-świecie" będę w stanie dopracować inżynierską 

procedurę "jak" wyjaśniającą zasady i następstwa 
działania tego słownikowego "co" oraz znaleźć też 

przykłady potwierdzeń pozostałych dwóch "świadków" 
opisywanych w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o 

nazwie "2020zycie.htm" - na dodatek do uprzednio już 

znalezionych przez siebie wersetów Biblii stanowiących 
zaledwie jednego z wymaganych "3 świadków" 

(poświadczeniowe znaczenie jakich to wersetów w 
sprawie upływu czasu, interpretowane bez uprzedniego 

poznania istnienia i działania "Drobin Boga" będących 
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budulcem Boga przy stwarzaniu naszej materii, 
niekoniecznie umożliwia rozstrzygające docieknięcie 

mechanizmu działania czasu). 

 
[Ω] Pieczęć Boga! Zrozumienie iż wersety Biblii są 

jednym z owych "trzech świadków" jakich zgodne 
potwierdzenia są niepomijalnie wymagane aby dać nam 

absolutną pewność iż dowolne odkrycie naukowe jest 

istotne i wyraża sobą ponadczasową prawdę, ja 
intuicyjnie wdrażam w swoich badaniach począwszy od 

1985 roku, czyli od sformułowania swojej Teorii 
Wszystkiego z 1985 roku jaka ukazała mi naukowe 

podstawy do uzyskania pewności iż Bóg istnieje oraz 

dostarczyła przesłanek do naukowo niepodważalnego 
udowodnienia istnienia Boga. Jednak dopiero w 2020 

roku zacząłem formalizować w swej publikacji z punktu 
#I2 autobiograficznej strony "pajak_jan.htm" wymóg 

stwierdzający iż żadne z odkryć naukowych przez 
autorytety uważanych za istotne, NIE daje pewności iż 

wyraża sobą prawdę aż do chwili kiedy uzyska 

jednogłośne potwierdzenia wszystkich najważniejszych 
"trzech świadków" - z grona jakich potwierdzenie 

zaszyfrowane w wersetach Biblii stanowi koronującą 
prawdę tego odkrycia "[Ω] Pieczęć Boga"! Owo zaś moje 

dość rewolucyjne odkrycie o roli Biblii jako nosiciela "[Ω] 

Pieczęci Boga" koronującej potwierdzenia prawdy 
istotnych odkryć naukowych, wkrótce po jego 

sformalizowaniu opublikowałem dodatkowo w opisach 
swej Teorii Życia z 2020 roku - z definiującą go formą 

zawartą w (1) do (1c) z punktu #H1 na stronie o nazwie 
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"2020zycie.htm". Gdyby więc spróbować wyrazić w 
formie słownej definicji czym jest opisywana tu "[Ω] 

Pieczęć Boga", wówczas dałoby się ją opisać np. 

następującymi słowami. "[Ω] Pieczęć Boga" jest to 
przepowiedniowe potwierdzenie prawdy istotnego 

odkrycia naukowego jakie ma być dokonane dopiero w 
przyszłości jednak potwierdzenie jakiego umiejętnie i 

dalekowzrocznie od początku jest już zakodowane w 

wersetach Biblii referujących do esencji owego odkrycia, 
samemu odkrywcy dostarczając tym upewnienia co do 

przełomowego znaczenia jego odkrycia, zaś innych ludzi 
którzy uznają i rozumieją to odkrycie utwierdzając w 

pewności iż odkrycie to jest absolutną prawdą ogromnie 

istotną dla postępu ludzkości, a ponadto informując też o 
poziomie istotności tego odkrycia poprzez powtarzanie w 

Biblii referencji do jego esencji w takiej liczbie odrębnych 
wersetów jaka jest proporcjonalna do "stopnia 

znaczenia" jakie to odkrycie posiada dla losów ludzkiej 
cywilizacji. Odnotuj iż owa "Pieczęć Boga" ma tę 

niezwykłą cechę, że jej istnienie i znaczenie pozostaje 

ukryte dla wszystkich innych ludzi poza odkrywcą danej 
prawdy, oraz poza tymi osobami które jego odkrycie 

zrozumieją, zaakceptują i przyjmą jako prawdę. (Więcej 
szczegółów na ten temat szukaj np. w (1b) z punktu #H1 

i w (5) z punktu #H7 strony "2020zycie.htm".) Co 

najciekawsze, fakt iż takie rozliczne "Pieczęci Boga" 
faktycznie są zakodowane w Biblii dla każdego z 

istotnych przyszłych odkryć naukowych, zostało mi 
dodatkowo potwierdzone w lutym 2022 roku, kiedy to po 

raz któryś tam już z rzędu, ponownie analizowałem owe 
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opisujące fakt NIE istnienia "upływu czasu" w przeciw-
świecie biblijne wersety 3:8 z "2 Listu św. Piotra 

Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów", treść 

których cytuję poniżej zaś znaczenie ukryte przed 
naszym zrozumieniem aż do owego lutego 2022 roku 

interpretuję tuż po ich zacytowaniu - podkreślając tam 
ich rolę jako przypieczętowanie "Pieczęcią Boga" prawdy 

swego odkrycia o nieistnieniu "upływu czasu" i 

starzejącego działania "czasu" w przeciw-świecie 
raportowane w niniejszym wpisie #345. Z kolei owo 

dodatkowe potwierdzenie iż "Pieczęć Boga" faktycznie 
jest zakodowana w Biblii dla każdego przyszłego 

istotnego odkrycia naukowego jakie ujawnia prawdę, jest 

też dla nas ostrzeżeniem, że "żadne z odkryć naukowych, 
które na niezdolnych do rozumienia 'jak' autorytetach 

sprawiają wrażenie doniosłych, jednak dla których w 
Biblię NIE wkodowana została opisywana tu 'Pieczęć 

Boga', z całą pewnością NIE wyraża sobą istotnej dla 
ludzkości prawdy, a stąd jego uznawanie za taką prawdę 

z upływem czasu okaże się wysoce niszczycielskie dla 

postępu ludzi". Stąd bez względu na to ile autorytetów, 
polityków i instytucji myślących jedynie na poziomie 

słownikowego "co" jednak niezdolnych do 
wypracowywania inżynierskiego "jak" będzie wychwalało 

to odkrycie i inwestowało swój autorytet w jego 

upowszechnianie, faktycznie brak dla niego "Pieczęci 
Boga" komunikuje iż powinno się je traktować tylko jak 

przelotny deszczyk, który chociaż uformuje nieco błota 
na powierzchni gleby, jednak NIE będzie w stanie 

wniknąć do korzeni aby ożywić to co pozasychane. 
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Dla pełnej klarowności powyższej alternatywy [A] mam 

obowiązek tu także wyjaśnić treść słownikowego pojęcia 

"co" stwierdzającego "brak upływu czasu". W tym celu 
użyję analogii ludzkiego sportowca, który dla treningu 

każdego dnia wykonuje długie bieganie wokół jakiegoś 
toru zamkniętego - np. wzdłuż okrężnej ścieżki 

okrążającej park w jego mieście. Aby sprawdzać swój 

postęp zabiera on ze sobą zegarek i stoper. Stoperem 
mierzy czas jaki upływa od opuszczenia domu aż do 

dobiegnięcia do miejsca "postoju" czyli do ulubionej ławki 
w parku gdzie zwykle odpoczywa. Ponieważ zaś na Ziemi 

"upływ czasu" istnieje, zawsze pod dobiegnięciu tam, 

jego stoper wskazuje jaki czas mu to zajęło. Z kolei 
siedząc na ławce sprawdza na swym zegarku aby NIE 

odpoczywać dłużej niż np. 15 minut, poczym włącza 
ponownie stoper i mierzy upływ czasu podczas 

kontynuacji swego biegu do domu. Innymi słowy, ów 
sportowiec, podobnie jak każdy z ludzi żyjących w 

naszym świecie materii, zgromadził dwa różne zapisy 

przeszłości, jeden z których typowo ma formę technicznie 
(np. stoperem) mierzalnych i rejestrowalnych "upływów 

czasu" jakie zajęło nam wykonywanie poszczególnych 
działań, drugi zaś mający formę zapisów w naszej 

pamięci. 

 
Gdyby jednak (czysto hipotetycznie rzecz biorąc) coś 

podobnego usiłowała uczynić np. jedna z owych 
podobnych do ludzi miniaturowych istotek rozumnych - 

istnienie jakich ja odkryłem poczym nazwałem je 
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"Drobiny Boga", wówczas takie mierzalne upływy czasu 
okazałyby się niemożliwe do zarejestrowania ponieważ, 

jak to wykażę, w przeciw-świecie (gdzie Drobiny Boga 

żyją) "upływ czasu" NIE istnieje. Stąd po wyruszeniu w 
drogę i dotarciu do miejsca postoju, "upływ czasu" takiej 

Drobiny Boga wynosiłby zero, czyli żaden stoper NIE 
byłby w stanie go zmierzyć. Także długości jej postoju po 

zaprzestaniu poruszania się również NIE dałoby się 

zmierzyć żadnym zegarkiem ponieważ też zawsze 
wynosiłaby ona zero. Jedyną więc informacją 

potwierdzającą iż owa istotka wykonała swe bieganie a 
także towarzyszące im postoje, byłyby zapisy w jej 

sekwencyjnej pamięci, a także w pamięciach tych istotek 

które by ją widziały w działaniu - ponieważ w ich 
wymazywalnych pamięciach sekwencyjnych pozostałyby 

jednak utrwalone zapisy najpierw programu w jakim 
zostało zaprojektowane co jest przez nie do wykonania, a 

potem zaś i tego co już zostało zrealizowane. 
Ciekawostką i niezwykłością takiego obiegania "Drobiny 

Boga" po okrężnym torze zamkniętym w przeciw-świecie 

w którym brak jest "upływu czasu" jest iż hipotetycznie 
rzecz biorąc gdybyśmy mogli obserwować ją z naszego 

świata materii w którym czas upływa, wówczas w tej 
samej chwili byśmy ją widzieli iż znajdowała by się naraz 

w każdym punkcie toru swego obiegu ponieważ z braku 

upływu czasu jej ruchy odbywałyby się z nieskończoną 
szybkością. 

 
Druga z kolei alternatywa [B] wyjaśniająca jak w 

działaniu przeciw-świata objawiałby się nasz koncept 
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czasu, stwierdza iż podobnie jak w naszym świecie 
materii, upływ czasu istniałby też i w przeciw-świecie. 

Jednak istniejący i upływający tam naturalnie oraz w 

sposób ciągły odmienny rodzaj czasu, jaki nazwałem 
"nienawracalny czas absolutny wszechświata" płynąłby 

tam tysiące razy szybciej niż sztucznie zaprogramowany 
przez Boga nasz "nawracalny czas softwarowy" jaki 

skokowo upływa w naszym świecie materii. Wszakże ów 

naturalnie upływający czas wszechświata logicznie rzecz 
biorąc NIE mógłby mieć charakteru skokowego, tak jak z 

uwagi na sposób jego technicznego zaprogramowania 
przez Boga ma go nasz "nawracalny czas softwarowy". 

Na podstawie swej uprzedniej interpretacji wyżej 

wymienionych biblijnych wersetów 3:8 z "2 Listu św. 
Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów", ja 

wstępnie przyjąłem iż ta alternatywa [B] wyraża sobą 
prawdę, poczym udokumentowałem jej wyjaśnienie i 

następstwa w swoich publikacjach. Jednak NIE 
zaprzestałem poszukiwań pozostałych z owych "3 

świadków", którzy na dodatek do Biblii potwierdzaliby jej 

prawdę i poprawność. (Odnotuj iż z informacji 
zaszyfrowanych w owych wersetach Biblii wynika, że 

szybkość "upływu czasu" dla tego "nienawracalnego 
czasu absolutnego wszechświata" byłaby ponad 

365x1000 razy większa od szybkości upływu naszego 

skokowego "czasu ludzkiego" ze świata materii.) 
 

Tę drugą alternatywę [B] opisuję i utrzymuję w swoich 
publikacjach już przez około 14 lat, jako że pierwsze 

dedukcje na ten temat opublikowałem już w 2008 roku. 
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Jest ona bowiem mniej szokująca przy pierwszym 
rozważeniu i bardziej bliska naszemu zrozumieniu upływu 

czasu. Ponadto, tylko ta alternatywa zdawała się mieć 

potwierdzenie istotnego "świadka" w formie mojej 
pierwszej interpretacji owych biblijnych wersetów 3:8 z 

"2 Listu św. Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi 
Psalmów". Niestety tamto moje interpretowanie owych 

wersetów Biblii NIE było jeszcze podbudowane 

późniejszymi ogromnie istotnymi odkryciami "Drobin 
Boga" w 2020 roku, implikującymi początek "jak" brak 

"upływu czasu" w przeciw-świecie byłby manifestowany 
w naszym świecie materii, ani też podbudowane 

wynikami moich najnowszych przemyśleń bazujących na 

wyjaśnieniu "jak" ów problem braku błędów 
wynikających z "nadmiarowości danych" w alternatywie 

[A] jest powodowany przez brak "upływu czasu" w 
przeciw-świecie. Ja osobiście doskonale znam 

komputerowy problem "nadmiarowości danych" dzięki 
wieloletniemu jego wykładaniu jako składowej "Inżynierii 

Softwarowej' na zaawansowanych poziomach 

uniwersyteckich specjalizacji nauk komputerowych. 
Ponadto w czasach poprzedzających formułowanie 

swojej najnowszej "Teorii Życia z 2020 roku" po raz 
któryś tam z rzędu znalazłem kolejne potwierdzenie 

swego odkrycia iż Biblia zawiera wkodowane w swe 

wersety potwierdzenia prawdy każdego istotnego 
odkrycia naukowego - co wyraziłem w formie opisywanej 

powyżej pod nazwą "[Ω] Pieczęć Boga". Tyle, że aby 
takim zakodowaniem w Biblii przyszłych odkryć i prawd 

uniemożliwić wszelkiej maści głupolom, leniuchom, 
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nierobom, nieukom, niedowiarkom, karierowiczom, 
oszustom, itp., bezwysiłkowe odgadywanie esencji 

najbardziej istotnych przyszłych odkryć naukowych i 

uzurpowanie dla siebie autorstwa ich dokonania, 
zaszyfrowanie to Bóg sformułował tak doskonale, że aby 

zrozumieć którekolwiek z tych odkryć i prawd, najpierw 
trzeba samemu odkryć ich pełne i poprawne brzmienie, a 

dopiero potem daje się znaleźć ich zaszyfrowany opis w 

Biblii - patrz werset 25:2 z biblijnej "Księgi Przysłów", 
cytuję: "Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz 

badać." Innymi słowy, ponieważ w chwili mojego 
pierwszego interpretowania owych wersetów 3:8 z "2 

Listu św. Piotra Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi 

Psalmów" NIE wiedziałem jeszcze o istnieniu ani o 
cechach "Drobin Boga" - jakie odkryłem dopiero w 2020 

roku zaś opisałem w #K1 i #K2 ze strony 
"god_istnieje.htm", ani NIE dokonałem jeszcze 

przyczynowo-skutkowego połącznia i przemyślenia 
znaczenia jakie dla konceptu braku "upływu czasu" mają 

owe błędy wywodzące się z "nadmiarowości danych", 

stąd podczas tamtej swej pierwszej interpretacji owych 
wersetów Biblii NIE mogłem jeszcze uwzględnić żadnego 

z tych swych późniejszych odkryć jakie okazały się być 
ogromnie istotnymi dla poprawnej interpretacji tych 

wersetów. Tymczasem po ich uwzględnieniu okazuje się 

iż wersety te starają się nam potwierdzać opisywane tu 
odkrycia, esencję których niezgrabnym ludzkim językiem 

daje się wyrazić np. następującymi słowami mojej 
własnej definicji: "starzeniem się i innymi zjawiskami 

składowych nieożywionej materii z naszego świata 
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materii, takich jak cząsteczki elementarne i atomy, rządzi 
upływ umiejętnie zaprogramowanego przez Boga 

'nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata' jaki 

upływa w sposób ciągły z szybkością ponad 365x1000 
razy większą od upływającego skokowo 'nawracalnego 

czasu softwarowego' jaki Bóg zaprogramował aby rządził 
on starzeniem się i losami ludzi i wszelkich istot żyjących, 

podczas gdy dla samych 'Drobin Boga' stanowiących 

budulec i nośniki informacji za pomocą jakich Bóg 
postwarzał całą materię oraz wszelkie istoty żywe 

naszego świata materii ani "upływ czasu" ani "czas" i 
jego starzejące działanie NIE istnieją, zaś wszystkie 

poczynania tych drobin i wszystkie następstwa ich 

poczynań mają miejsce w jednej i tej samej chwili 
czasowej czyli zupełnie bez udziału fizycznego 'upływu 

czasu' aczkolwiek w pamięciach 'Drobin Boga' 
pozostawiają one zapisy swego zaistnienia". Dla 

sprawdzenia poprawności tej bazującej już na obecnym 
poziomie mojej wiedzy interpretacji obu tych wersetów, 

porównaj dotyczącą czasu powyższą definicję esencji 

opisanego tu odkrycia, z poniższymi słowami zarówno 
obu tych wersetów jak i symbolicznych znaczeń 

kontekstów w jakich wersety te były podane - oba te 
wersty cytuję tu z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": (3:8) 

"Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, 

że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 
jeden dzień" oraz (90:4) "Bo tysiąc lat w Twoich oczach 

jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna." 
 

Z powyższych cytowań odnotuj jak mądrze, precyzyjnie i 
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ponadczasowo np. sformułowanie wyrażenia z wersetu 
(3:8) "jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat 

jak jeden dzień", dzięki owej celowo wpisanej w nie 

pozornej sprzeczności logicznej, przekazuje nam bardzo 
mądrze zakodowaną w sobie informację, że "u Pana" 

działanie "upływu czasu" praktycznie NIE istnieje ani się 
NIE objawia - co ja sobie uświadomiłem dopiero w 

wyniku swych ponownych analiz owego wersetu 

spowodowanych odkryciem z lutego 2022 roku, które 
poprzez brak owych błędów typu "nadmiarowość 

danych" potwierdziło mi właśnie iż "upływ czasu" NIE 
istnieje w przeciw-świecie. Wszakże pamiętając o precyzji 

słów Boga i wiedząc iż słowa Biblii nigdy NIE mogą 

wprowadzać nas w błąd, gdyby "upływ czasu" istniał "u 
Pana", wówczas tylko jedna z obu części tego wyrażenia 

mogłaby być logiczną prawdą, tj. prawdą wówczas 
byłoby albo że "jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat" co 

powodowałoby iż nieprawdą musiałoby być iż "tysiąc lat 
jak jeden dzień", albo też logiczną prawdą byłoby iż 

"tysiąc lat jak jeden dzień" co równocześnie 

powodowałoby iż nieprawdą musiałoby być iż "jeden 
dzień u Pana jest jak tysiąc lat". Tymczasem jeśli w 

przeciw-świecie (tj. "u Pana") NIE istnieje ani "upływ 
czasu" ani "czas", wówczas obie części tego wyrażenia są 

logiczną prawdą! 

 
Z kolei werset (90:4) uzupełnia stwierdzenia z owego 

(3:8) aż kilkoma dodatkowymi informacjami. Informacje 
te szczegółowo przeanalizuję w punkcie #I5 strony o 

nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Tutaj jedynie 
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zwrócę uwagę czytelnika na najważniejsze z nich. I tak 
przykładowo zawarty w nim zwrot "straż nocna" upewnia 

iż prawda o "czasie" została celowo ukryta przed 

kradzieżą i jest strzeżona. Zwrot "w Twoich oczach" zaś 
informuje, iż zaprogramowane przez Boga zjawisko 

"czasu" jest umiejscowione w naszym świecie materii a 
NIE przeciw-świecie. Wszakże to na nasz świat materii 

Bóg jedynie "patrzy" - podczas gdy żyje "u Pana", czyli w 

przeciw-świecie. Z kolei zwrot "wczorajszy dzień, który 
minął" informuje, że ujawnienie tej prawdy o "czasie" 

przez ludzkiego jej odkrywcę zmienia erę na Ziemi, 
powodując iż stara era błędnego rozumienia czasu przez 

ludzi właśnie minęła w "oczach Boga", zaś nowa era 

znajomości prawdy o czasie właśnie się zaczęła. Tak oto 
niesamowicie mądrze i przezornie, jeszcze ponad 2000 

lat temu Bóg dokonał mądrego zaszyfrowania w Biblię 
koronującego prawdę opieczętowania "[Ω] Pieczęcią 

Boga" mojego odkrycia o "drugim poziomie istotności" 
dla ludzkości (odkrycie to bowiem potwierdzają aż dwa 

wersety Biblii) - opisującego brak "upływu czasu" w 

przeciw-świecie oraz wyjaśniającego "jak" w naszym 
świecie materii "czas" działa (jakie to odkrycie ja 

dokonałem poczym dopiero w lutym 2022 roku je 
potwierdzilem jako wyrażające ponadczasową prawdę). 

 

Jeśli przeanalizuje się powyższą moją definicję jaka w 
świetle omawianych tutaj odkryć już poprawniej 

interpretuje potwierdzającą rolę owych wersetów Biblii, 
wówczas się okazuje iż ta obecna interpretacja nadal 

pozostawia ważnym i obowiązującym wszystko co 



 
  Q-662 

uprzednio na temat wpływu na nasze życie i wiedzę 
owego "nienawracalnego czasu absolutnego 

wszechświata" oraz "nawracalnego czasu softwarowego" 

już wyjaśniłem w swych publikacjach. Tyle, że zamiast do 
przeciw-świata, zaprogramowanie przez Boga 

"nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" 
przenosi jego działanie na poziom cząstek elementarnych 

oraz atomów z naszego świata materii. Ponadto NIE 

wymagają też żadnych zmian moje uprzednio już 
rozpracowane działania i następstwa skokowego "upływu 

czasu" jaki Bóg softwarowo wprogramował tylko i 
wyłącznie w działanie ciał wszelkich istot żyjących z 

naszego świata materii. Jaki zaś jest mechanizm tego ich 

działania, wyjaśniłem to już dokładniej w aż szeregu 
swych publikacji. Przykładami tych wyjaśnień są WSTĘP i 

punkt #G4 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" czy 
punkt #D3 strony o nazwie "god_proof_pl.htm", a także 

cała moja odrębna monografia [12] gratisowo dostępna 
poprzez stronę "tekst_12.htm". Jeśli zaś chodzi o 

następstwa sytuacji, jaką można opisać następującym 

słownikowym wyrażeniem typu "co": w przeciw-świecie 
NIE istnieje i stąd NIE wywoluje fizykalnego następstwa 

ani "upływ czasu" ani "czas", dlatego wszelkie ruchy, 
postoje i komunikacje realizowane tam przez 

zamieszkujące przeciw-świat "Drobiny Boga" następują 

natychmiast czyli mają zerowy czas upływu, chociaż są 
one rejestrowane w wymazywalnych pamięciach 

sekwencyjnych owych drobin; a także opisać 
następującym słownikowym wyrażeniem "co": w 

działanie naszego świata materii Bóg mądrze 
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wprogramował opisany w moich publikacjach 
"nawracalny czas softwarowy" oraz wprogramował 

opisane w [@A3] poniżej istnienie "Zegarów Boga" jakie 

stworzyły zaistnienie "nienawracalnego czasu 
absolutnego wszechświata" - następstwa którego dla 

naszego świata materii są zgodne z powyższą definicją i 
logiką, a jednocześnie i zgodne z tym co najważniejszego 

z działania obu tych czasów ja od dawna opisywałem w 

swych publikacjach, zaś podsumowuję poniżej w [A1] do 
[a10], oraz w punkcie #I3. Innymi słowy, dla opisywanej 

tutaj sytuacji, następstwa te dla naszego świata materii 
są takie same jak dla alternatywy [B] - tyle że 

zaprogramowanie inżynierskiego "jak" niektórych 

mechanizmów działania "nienawracalnego czasu 
absolutnego wszechświata" Bóg sformułował na sposób 

nieco odmienny niż uprzednio sądziłem. 
 

Najważniejsze pierwotne następstwa alternatywy [A], 
których zaistnienie natychmiast uderza i szokuje nasze 

zrozumienie otaczającej rzeczywistości, obejmują 

uświadomienie sobie, że w sytuacji nieistnienia "upływu 
czasu" wszelkie ruchy i postoje "Drobin Boga" w przeciw-

świecie muszą odbywać się natychmiastowo - tj. z 
nieskończoną szybkością, a stąd że każde złożone 

przemieszczenie mające miejsce w przeciw-świecie i 

działające na zasadach praw przeciw-świata musiałoby 
mieć charakter "skokowy" i dlatego np. Drobiny Boga 

skokowo poruszające się po obwodach zamkniętych będą 
się równocześnie znajdowały w każdym miejscu swej 

trajektorii. (Odnotuj, że owe "Drobiny Boga" do 2020 
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roku nazywałem "drobinami przeciw-materii", zaś opisy 
mojego odkrycia ich istnienia oraz cech jakie one 

wykazują zawarłem w punktach #K1 i #K2 ze swej 

strony o nazwie "god_istnieje.htm".) Innym pierwotnym 
następstwem jakie też natychmiast szokuje i rzuca się w 

oczy, to że wszystko w takim pozbawionym upływu czasu 
przeciw-świecie musi być ponadczasowe, czyli istnieje 

nieskończenie, NIE ma czasu trwania ani zjawiska 

starzenia się czy momentu początkowego ani końcowego 
- co w pewnym sensie dodatkowo potwierdza ustalenia 

jakie logicznie pozwoliły mi powyprowadzać dedukcje z 
punktu #D4 mojej strony o nazwie 

"dipolar_gravity_pl.htm" i w bazującym na owym #D4 

wpisie numer #273 do blogów totalizmu, mianowicie 
ustalenia iż przeciw-świat NIE posiada też rozmiarowych 

granic, ani początku swego zaistnienia, tj. iż jest 
nieskończenie rozległy we wszystkich swych wymiarach 

oraz istnieje nieskończenie długo. Prawdopodobnie 
jednak najistotniejszym z tych pierwotnych następstw 

jest iż same w sobie stanowią one naukowo 

niepodważalny dowód na istnienie naszego Boga. 
Wszakże jedynie niezgłębiona wiedza, dalekowzroczność 

i mądrość naszego Boga była w stanie aby w takim 
przeciw-świecie bez upływu czasu stworzyć z jego 

elementarnych składowych "Drobin Boga" nasz świat 

materii w którym istnieje czas i na dodatek jest on 
"nawracalnym czasem softwarowym" w jakim my ludzie 

się starzejemy i doświadczamy wszystkich tych uczących 
nas zjawisk i zdarzeń - dla edukującego nas pojawiania 

się jakich nasz świat materii został dalekowzrocznie i 
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mądrze stworzony. Innymi słowy skromne określenie 
brak upływu czasu w przeciw-świecie NIE oddaje w pełni 

rewolucyjnego konceptu świadomościowego jakie 

definitywne ustalenie iż owa alternatywa [A] 
reprezentuje sobą prawdę wprowadza do naszego 

zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Szczerze 
mówiąc to po uświadomieniu sobie najważniejszych 

następstw dokumentowanej tu prawdy owej alternatywy 

[A] ja aż się wystraszyłem następstw rewolucji 
świadomościowej jakie ta prawda jest w stanie 

spowodować. To dlatego jej publikowanie odłożyłem aż 
do czasu kiedy poznajduję dla niej potwierdzenia 

wszystkich owych "trzech najważniejszych świadków" 

jakich opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony 
o nazwie "2020zycie.htm". Odnotuj przy tym, że w 

niniejszym wpisie #345 wskazałem i opisałem już 
wszystkich tych "3 świadków". Wszakże świadka (1a) 

nazywanego "dedukcje logiczne" dostarczają moje 
rozważania wyprowadzające koncepcję jak brak błędów 

typu "nadmiarowość danych" spowodowanych 

dowolnymi zmianami przeszłości dostarcza mechanizm 
działania braku upływu czasu w przeciw-świecie. 

Świadkiem zaś (1b) nazywanym "potwierdzenie 
wersetami Biblii" jest zdefiniowana powyżej obecna 

interpretacja wersetów 3:8 z "2 Listu św. Piotra 

Apostoła" oraz 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów" 
przygotowana już w oparciu o moje odkrycia istnienia i 

działania "Drobin Boga" a także mechanizmu "jak" działa 
brak "upływu czasu" w przeciw-świecie jaki ja najpierw 

sam wypracowałem a potem odkryłem jego 
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potwierdzenie w Biblii. Natomiast trzeciego wymaganego 
świadka (1c) nazywanego "empiryczne dowody 

potwierdzające" dostarczają wszystkie owe przypadki 

zmian naszej przeszłości bez powodowania błędów typu 
"nadmiarowość danych", dużą liczbę jakich to zmian 

przeszłości ja osobiście zaobserwowałem i 
udokumentowałem w swych publikacjach zaś tylko kilka z 

których wskazuję w punkcie #I1 niniejszego wpisu #345, 

natomiast linki do najważniejszych z reszty których 
czytelnik znajdzie na mojej stronie o nazwie 

"skorowidz.htm" używając słowa kluczowego: zmiany już 
zaistniałej przeszłości . Innym przykładem dowodów (1c) 

są celowo ignorowane przez "oficjalną naukę ateistyczną" 

dowody iż elementarne składowe materii w tym samym 
czasie zajmują każdą pozycję na całej długości swej 

trajektorii - czyli że składowe te praktycznie zaprzeczają 
prawdzie teorii względności ponieważ poruszają się z 

nieskończoną szybkością. Jeszcze zaś innym przykładem 
dowodów (1c) są też przeaczane przez "oficjalną naukę 

ateistyczną" działania "zegarów" wprogramowanych w 

każdą składową materii nieożywionej, których działanie 
bazuje na jednostce energii zwanej "kwant" (z uwagi na 

jej rolę także jako miernik upływu czasu - będącej także 
pośrednią jednostką upływu czasu) - które to "[@A3] 

Zegary Boga" ja opisałem poniżej w tym punkcie #I2, a 

także w [A1] do [@A3] z punktu #I3 poniżej, zaś o 
wprost nadprzyrodzonej precyzji i użyteczności działania 

których już obecnie warto się zorientować przeglądając 
kilka wideów z internetu na temat ludzi już nieświadomie 

wykorzystujących precyzję owych "[@A3] Zegarów Boga" 
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w konstrukcjach i zasadach działania już obecnie 
budowanych na Ziemi tzw. "atomowych zegarów" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=atomic

+clock . 
 

Faktyczna prawda zaistnienia alternatywy [A] wprowadza 
sobą też aż cały szereg jej najróżniejszych 

drugorzędnych następstw. Ich ciekawym przykładem jest 

fakt, że aby regulować szybkości upływów czasu w 
naszym świecie materii, Bóg zmuszony był w nim 

programowo postwarzyć jakieś mechanizmy mierzalnie 
symulujące upływ czasu, działanie których jest podobne 

do działania obwodu drgającego formującego serce 

dzisiejszych zegarów elektronicznych. Jak też się okazuje 
takie mechanizmy "zegarów" postwarzanych przez Boga 

faktycznie istnieją - tyle że dotychczas niekompetencja 
naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" przeaczała ich 

istnienie, zaś obecnie aby utrzymywać swój nadwyrężony 
autorytet i monopol zapewne będzie prześladowała tych 

ze swych pracowników, którzy będą usiłowali zwrócić 

uwagę owej starej "oficjalnej nauki ateistycznej" na te 
przeaczane przez nią dowody istnienia takich "Zegarów 

Boga". A przeaczanych przez ową naukę jest wiele 
dowodów - przykładowo fakt iż w atomie każdego 

pierwiastka i każdego izotopu owe Zegary Boga działają 

nieco odmiennie, jednak wszystkie one działają z 
precyzją wprost niedoścignioną dla ludzkich konstrukcji. 

Te zaś odmienności, gdyby tylko one musialy zostać 
zorganizowane poprzez działanie czysto przypadkowego 

procesu podobnego do "naturalnej ewolucji" już same w 
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sobie miałoby "prawdopodobnieństwo" (a raczej 
"nieprawdopodobnieństwo") zajścia niemożliwe do 

urzeczywistnienia się w rzekomym wieku naszego świata 

materii. Tymi postwarzanymi przez Boga zegarami są 
opisywane w [A1] do [A3] z punktu #I3 niniejszego 

wpisu #345 i podkreślone tam w "[@A3] Zegary Boga" 
szczegółowiej opisywane tam po końcu punktu [A3]. Ich 

działanie jest realizowane przez wszelkie zasady działania 

cząstek elementarnych i atomów bazujące na jednostce 
zwanej "kwant", zaś dowodem wprost niesamowitej 

precyzji ich działania są precyzje wykorzystujących ich 
dokładność działania i już budowanych przez ludzi tzw. 

"atomowych zegarów" (o błędzie mniejszym od jednej 

sekundy po wielu milionach lat działania - patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=atomic

+clock ). 
 

Innym przykładem takiego drugorzędnego następstwa 
jest "paradoks wirów przeciw-materii", polegający na tym 

iż poszczególne "Drobiny Boga" składające się na owe 

wiry wykonują wyłącznie skokowe przemieszczenia i 
postoje w swym ruchu wirowym - co prawdopodobnie 

podsunęło Bogu pomysł jak softwarowo zorganizować w 
naszym świecie materii ów skokowo upływający 

"nawracalny czas softwarowy". 

 
Najważniejszym jednak moim zdaniem drugorzędnym 

następstwem prawdy alternatywy [A] stwierdzającej iż w 
przeciw-świecie upływ czasu NIE istnieje, jest że ów 

żyjący fragment każdej czterowymiarowej istoty żyjącej 
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jaki jest reprezentowany przez pojedyńczy 
trzywymiarowy "naleśniczek" z tzw. "Omniplanu", 

faktycznie żyje nieskończenie długo ponieważ każda 

"Drobina Boga" formująca ów "naleśniczek" żyje 
nieskończenie długo. Wszakże takie nieskończenie długie 

życie wszystkich "Drobin Boga" formujących nasze 
materialne ciało w każdej pojedyńczej warstwie czasowej 

składającej się na skokowo upływający nasz "czas ludzki" 

jest bezpośrednim wynikiem braku upływu czasu w 
przeciw-świecie w jakim każda Drobina Boga żyje - co 

musi powodować iż także nieskończenie długo musi żyć 
(chyba iż wcześniej zostało już uśmiercone) ciało nas i 

innych istot z materii z każdej indywidualnej "klatki" 

czasowej naszego "nawracalnego czasu softwarowego" w 
jakim my się starzejemy a także starzeją się wszelkie 

inne istoty żyjące. (Odnotuj iż szersze opisy owych 
"naleśniczków" czyli warstewek czasowych naszego 

"nawracalnego czasu softwarowego" przytoczyłem w 
punkcie #D3 ze swej strony internetowej o nazwie 

"god_proof_pl.htm" oraz w publikacjach tam linkowanych 

(w tym we wpisie numer #294 do blogów totalizmu 
bazującym na tym #D3). Z kolei fakt iż każdy taki 

"naleśniczek" żyje wiecznie oznacza, że kiedy Bóg 
dokona jakiejkolwiek zmiany w sytuacji, działaniach, lub 

produktach myślenia którejś istoty z tego "naleśnicznka", 

wówczas także wszystkie żyjące po nim "naleśniczki" też 
równocześnie żyją, stąd nowa sytuacja spowodowana 

przez ową zmianę wprowadzoną przez Boga ma też 
wpływ na powstanie nowej sytuacji i działań dla tychże 

wszystkich także żyjących następnych naleśniczków, czyli 
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powoduje łańcuchowe zaistnienie owego cudownego 
zjawiska NIE pojawiania się w naszym świecie materii 

błędów "nadmiarowości danych" jaki to brak błędów 

manifestowany jest we wszelkich posunięciach i 
działaniach Boga - zjawisko to opisałem dokładniej w 

punkcie #I1 niniejszego wpisu #345. Sam zaś fakt iż 
zdarzenia rzeczywistego życia, a także wszyscy pozostali 

z najistotniejszych "trzech świadków" potwierdzają, że 

takie cudowne zjawisko faktycznie działa w otaczającej 
nas rzeczywistości, jest już naukowo niepodważalnym 

potwierdzeniem iż w przeciw-świecie upływ czasu 
zupełnie NIE istnieje, oraz że alternatywa [A] wyraża 

sobą absolutną prawdę o całym wszechświecie. 

 
Natomiast faktyczna prawda alternatywy [B] miałaby 

tylko łatwiej dla nas zrozumiałe jedno następstwo: 
mianowicie iż wszelkie ruchy w przeciw-świecie miałyby 

te same cechy co ruchy w naszym świecie materii - tyle 
iż następowałyby setki tysięcy razy szybciej. Z powodu iż 

przez spory czas, czyli aż do czasu znalezienia pod koniec 

lutego 2022 roku potwierdzań prawdy alternatywy [A] 
jakie tu opisuję, uważałem właśnie ową alternatywę [B] 

za wyrażająca prawdę, następstwa te szeroko też 
opisałem w swoich publikacjach już wskazywanych 

powyżej - zaś dla historycznej weryfikalności przebiegu i 

wyników swych badań, a także dla uświadomienia 
czytelnikom iż podobnie jak każda inna osoba, ja też 

jestem tylko niedoskonałym i omylnym człowiekiem, 
tamtych opisów obecnie NIE zamierzam już zmieniać, a 

jedynie do najważniejszych z nich dodam linki do 
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niniejszych opisów. 
 

Opisując powyższe dwie alternatywy [A] i [B] dla 

możliwości braku lub istnienia uływu czasu w przeciw-
świecie, równocześnie zdaję sobie sprawę, że z powodu 

ograniczeń jakie istnieją w naszym zgłębianiu działania 
przeciw-świata, akceptacja mojego rozstrzygnięcia która 

z nich reprezentuje prawdę, nawet przyszłym badaczom 

o już totaliztycznym sposobie myślenia nastawionego na 
"jak" może zająć sporo czasu. Stąd nawet gdyby kiedyś 

nadeszła epoka na Ziemię, iż zarówno moja "Teoria 
Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona 

"dipolar_gravity_pl.htm"), jak i moja "filozofia totalizmu z 

1985 roku" (patrz strona "totalizm_pl.htm") doczekałyby 
się oficjalnego uznania, ciągle problem która alternatywa 

[A] czy [B] dla upływu czasu w przeciw-świecie 
reprezentuje prawdę, zapewne dzieliłaby przyszłych 

naukowców na dwa obozy - podobnie jak obecnie dzieli 
badaczy i ludzkość pytanie czy wiek świata materii jest 

zgodny z empirycznymi ustaleniami starej "oficjalnej 

nauki ateistycznej" czy też zgodny ze stwierdzeniami 
Biblii (aczkolwiek poprawnej odpowiedzi na to pytanie już 

dostarczło moje nadal skrycie blokowane i ukrywane 
przez "moce zła" odkrycie, że istnieją aż dwa czasy 

różniące się między sobą odmiennymi o setki tysięcy razy 

szybkościami swego upływu, jednak do mierzenia ich obu 
"oficjalna nauka ateistyczna" niestety nadal używa tę 

samą jednostkę upływu zwaną "rok"), albo podobnie jak 
badaczy i ludzkość dzieli też już formalnie udowodniony 

fakt iż zarówno światło i inne fale elektromagnetyczne 
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manifestują sobą zarówno korpuskularną jak i falową 
naturę. Zapewne więc rozstrzygnięcie tej sprawy 

musiałoby wówczas oczekiwać czasu, aż Bóg ponownie 

wyśle Eliasza na Ziemię aby ten swą mądrością mógł 
ponaprawiać narastające wówczas problemy ludzkiego 

błądzenia. (Więcej o misjach na Ziemi "boskiego 
żołnierza i naukowca", w Biblii nazywanego Eliasz, 

opisuje punkt #H1 strony "2030.htm", punkt #J5 strony 

"petone_pl.htm", oraz punkt #K1 strony 
"god_istnieje.htm", a także wpisy do blogów totalizmu o 

numerach #297, #299 i #325 wraz z naszym powyżej 
linkowanym filmem "Zagłada ludzkości 2030" - patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 .) 

 
 

#I3. Najważniejsze cechy i następstwa przebiegu 
zjawisk przeciw-świata, które dają się 

zaobserwowywać przy prawdzie alternatywy [A] 
stwierdzającej iż "w przeciw-świecie upływ czasu 

NIE istnieje" aczkolwiek w pamięciach "Drobin 

Boga" dokumentowane są wyniki ich postępowań 
- przykładowo cechy takie jak iż przebiegi 

wszelkich zjawisk w przeciw-świecie muszą 
następować natychmiastowo a stąd np. wszelkie 

ruchy muszą odbywać się tam z nieskończoną 

szybkością: 
 

Zjawiska następujące w przeciw-świecie, faktycznie 
stanowią "przyczynę" dla zjawisk zachodzących w 

naszym świecie materii. Stąd kiedy w przeciw-świecie 
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panuje alternatywa [A], wówczas sporo zjawisk jakie 
obserwujemy w naszym świecie materii musi 

reprezentować bezpośredni "skutek" tego całkowitego 

braku upływu czasu w przeciw-świecie. Wszakże brak 
zachodzenia tam upływu czasu musi powodować np.: że 

wszelkie przemieszczenia muszą następować tam z 
niekończoną szybkością, że każdy co bardziej 

kompleksowy ruch (np. po zawiłej trajektorii) musi 

odbywać się w szeregu skoków, że brak tam 
jakichkolwiek punktów odniesienia ani punktów 

orientacyjnych a stąd wiry "Drobin Boga" formują tam 
roje i zbiory nawzajem rozpoznających się i znających 

siebie istot, które usiłują "trzymać się razem", itp. 

Rozważmy więc i pospisujmy w punkach poniżej jakie 
zjawiska naszego świata materii reprezentują właśnie 

"skutki" braku upływu czasu w przeciw-świecie oraz 
rozważmy wynikające z tego braku upływu czasu 

mechanizmy zachodzenia tam poszczególnych zjawisk. I 
tak do najbardziej elementarnych a jednocześnie 

najpowszechniej już ludziom znanych z takich zjawisk 

należą: 
 

[A1] Tzw. "Efekt Tunelowy" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=efekt+tunelowy ), który 

znamionuje skokowe przenieszczenia telekinetyczne 

cząsteczek elementarnych materii we wszelkich ich 
ruchach po zapełnionej przeszkodami kompleksowej 

trajektorii. "Efektem Tunelowym" w przemieszczeniach 
elementarnych cząsteczek materii nazywa się bowiem 

dobrze już opisaną w najróżniejszych źródłach i 
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podręcznikach sytuację kiedy elementarne cząsteczki 
materii napotykają w swym ruchu jakąś fizykalnie 

niemożliwą do przebycia przez nie barierę jednak w 

sposób niemożliwy do wyjaśnienia przez prawa fizyki 
klasycznej znikają one tuż przed tą barierą poczym 

materializują się po jej przeciwstawnej stronie (patrz 
https://www.google.pl/search?q=efekt+tunelowy+cz%C

4%85steczki ) - co wygląda jakby znalazły jakiś 

niewidzialny "tunel", który umożliwił im pokonanie tej 
bariery. Pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=kvSlaIwUCuk 
dostępny jest około 10-minutowyi angielski film o tytule 

"How to Make a Quantum Tunnel In Real Life" jaki stara 

się pokazać niektóre następstwa działania efektu 
tunelowego demonstrowane nam zachowaniami fotonów. 

("Jak" naprawdę ów "Efekt Tunelowy" jest formowany 
przez Drobiny Boga, wyjaśniłem to dokładniej w [B1] z 

następnego punktu #I4 tego wpisu #345.) 
 

[A2] Kwantowa organizacja konwersji energii w 

zachowaniach cząsteczek elementarnych z materii. 
Podczas konwersji energii pomiędzy elementarnymi 

cząsteczkami materii, energia jest wymieniana pomiędzy 
nimi w ściśle określonych ilościowo porcjach zwanych 

"kwanty" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=kwanty+energii+cz%C
4%85steczki . To zaś potwierdza fakt iż ilość energii 

wymienianej przez cząsteczki materii ma swoją 
najmniejszą jednostkę (tj. "kwant") wynikającą właśnie 

ze "standardu" długości pojedyńczych telekinetycznych 
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przeskoków bezczasowych - jaką to standardową długość 
przeskoków w drogach "Drobin Boga" po kompleksowych 

trajektoriach "wirów przeciw-materii" formujących tę 

cząsteczkę zaprogramował Bóg. 
 

[A3] Istnienie tzw. "poziomów energetycznych" w 
orbitach i ruchach elektronów wokół atomowych jąder. 

Atomy posiadają ściśle określone orbity tylko po jakich 

mogą krążyć ich elektrony - patrz 
https://www.google.pl/search?q=poziomy+energetyczne

+w+atomie . Dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" 
twierdzi, że dane odległościowe owych orbit są 

uwarunkowane przez tzw. "poziomy energetyczne". 

Tymczasem faktycznym powodem istnienia owych ściśle 
zwymiarowanych orbit jest, że w sytuacji braku "upływu 

czasu" we wszystkich "Drobinach Boga" składających się 
na "wiry" z jakich formują one atomy i ich cząsteczki 

elementarne, Bóg zaprogramował te same długości 
bezczasowych skoków w ich nieustających ruchach po 

wirowych obwodach - jakie to wirowe poruszanie się tych 

drobin formuje cząsteczki stacjonarnej materii z owych 
nieustająco poruszających się "Drobin Boga". (Odnotuj, 

że w mitologii starożytnych Greków te nieustające ruchy 
"Drobin Boga" formowały tzw. "chaos" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch

aotyczne+ruchy .) Owo wytwarzanie stacjonarnej materii 
z wiecznie ruchliwych "Drobin Boga", które do 2020 roku 

nazywałem "drobinami przeciw-materii", poprzez ich 
wprowadzanie w indukujący ich inercję ruch toroidalny 

formujący je w rodzaje "wirów", opisane jest 
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szczegółowiej w punkcie #I2 z mojej autobiograficznej 
strony internetowej o nazwie "pajak_jan.htm" oraz w 

bazującym na owym #I2 wpisie numer #330 do blogów 

totalizmu. 
 

[@A3] Zegary Boga. W tym miejscu mam obowiązek 
aby podkreślić, że wszystkie te zjawiska opisane tu w 

[A1] do [A3] faktycznie dostarczają zjawiskom "upływów 

czasu" w składowych naszego świata materii, 
wymaganych "zegarów" jakie regulują szybkości, kierunki 

i następstwa zachodzenia owych upływów czasu. 
Zadaniem zaś jakie Bóg nadał owym zegarom, jest 

transformowanie algorytmów przygotowanych przez 

Boga programów, a także pamięci o zdarzeniach jakie 
zgodnie z tymi programami już zostały zrealizowane w 

naszym świecie materii przez Drobiny Boga formujące te 
zegary, w dające się pomierzyć upływy czasu w naszym 

świecie materii. Tak też jak w naszych elektronicznych 
zegarkach jednostką jaka uprecyzyjnia w nich "upływ 

czasu" jest "sekunda", która w elektronicznej konstrukcji 

tych zegarów tłumaczy się na wymaganą częstotliwość 
pełnych cyklów drgań ich obwodów drgających, w owych 

"zegarach" wbudowywanych przez Boga w atomy i 
cząsteczki elementarne naszego świata materii podobną 

jednostkę stanowi "standardowa" długość i ilość 

pojedyńczych skoków telekinetycznych każdej 
indywidualnej "Drobiny Boga" składających się na jeden 

pełen okrężny cykl jej obiegu w "wirze" będącym 
składową tych atomów i cząsteczek - jaki to "standard" 

długości i ilości tych telekinetycznych skoków, w naszym 
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świecie materii tłumaczy się na jednostkę energii zwaną 
"kwant". To zaś oznacza, że aby tak mądrze 

zaprogramować "zegary" regulujące szybkości upływu 

czasu w naszym świecie materii, NIE wystarczy 
zaistnienie ślepej tzw. "naturalnej ewolucji", a konieczne 

jest mądre i celowe ich zaprojektowanie przez 
wszechwiedzącego Boga, który doskonale zna prawa i 

parametry działania świata materii, każdy szczegół 

którego Bóg przecież osobiście stworzył. Wielka więc 
szkoda, że nasza monopolistyczna "oficjalna nauka 

ateistyczna" jako całość NIE nabyła jeszcze kompetencji 
aby zrozumieć i akceptować ów fakt, wszakże wówczas 

NIE starałaby się aż tak bezrozumnie i szkodliwie dla 

całej ludzkości zaprzeczać istnieniu Boga. (Jeśli czytelnik 
NIE wie "jak" działają dzisiejsze elektroniczne zegary - co 

pozwoliłoby mu rozumieć związek przyczymowo-
skutkowy pomiędzy częstością ich obwodu drgającego a 

jednostką czasu zwaną "sekunda", a zna język angielski, 
to rekomendowałbym mu oglądnięcie dobrze 

zaplanowanego ok. 17-minutowego widea o tytule "How 

a quartz watch works - its heart beats 32,768 times a 
second" jakie wyjaśnia ich działanie, a jakie można 

uruchomić sobie z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=_2By2ane2I4 .) 

 

[A4] Faktyczne istnienie "wiecznej ruchliwości" Drobin 
Boga, nieustające ruchy jakich fomują sobą w przeciw-

świecie tzw. "chaos". Opisy "chaosu" zawarte są w 
niemal każdej religijnej mitologii świata - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch
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aotyczne+ruchy . W niektórych zaś mitologiach, np. 
starożytnej Grecji czy nowozelandzkich Maorysów o ich 

nadrzędnym Bogu "Io" - patrz 

https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior
+God , opisy szczegółów owego "chaosu" są bardzo 

wyczerpujące i przenoszące w sobie wiele nadal 
nieznanej ludziom wiedzy. Nawet chrześcijańska Biblia 

też referuje do tak rozumianego chaosu. Przykładowo w 

polskojęzycznej katolickiej "Biblii Tysiąclecia", werset 
10:22 z "Księgi Hioba" używa nawet nazwy "chaos". 

Ponieważ jednak polska Biblia jest jedynie tłumaczeniem 
oryginalnej Biblii, w którym jej tłumacze słowem "chaos" 

zarówno opisywali np. "brak porządku" jak i jednocześnie 

wyrażali referencje do chaosu z przeciw-świata zupełnie 
innymi niż chaos słowami, stąd ponieważ ja nie znam 

języków z których oryginalna Biblia była tłumaczona, NIE 
jestem też w stanie wyszukać wszystkich wersetów jakie 

faktycznie referują do "chaosu z przeciw-świata". 
Przykładowo, zgodnie z moją wiedzą o stwarzaniu 

naszego świata materii, jestem pewnien iż już pierwszych 

kilka wersetów Biblii (tych z "Księgi Rodzaju") faktycznie 
też referuje do przeciw-świata i panującego w nim 

chaosu. 
 

[A5] Nieskończone szybkości wszelkich ruchów 

następujących w przeciw-świecie. Przykłady tych 
obejmują, między innymi: 

 
[A5a] Nieskończoną szybkość propagowania się fal 

telepatycznych. Owi nieliczni badacze, którzy racjonalnie 
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badali cechy tzw. telepatii, zdołali ustalić iż fale 
telepatyczne poruszają się z nieskończenie dużą 

szybkością. Osiąganie zaś nieskończonej szybkości jest 

tylko wówczas możliwe kiedy dany ruch pokonujący jakąś 
drogę następuje w sytuacji braku "upływu czasu", czyli w 

przedziale czasu równym zero. To właśnie z powodu 
nieskończenie szybkiego propagowania się fal 

telepatycznych, totaliztyczne istoty które zamieszkują 

bardzo odległe galaktyki i które już wdrożyły u siebie 
wypracowany dzięki praktykowaniu filozofii totalizmu tzw. 

"Ustrój Nirwany" (patrz #C7 i #C8 strony 
"nirvana_pl.htm" lub wpisy #328 i #343 do blogów 

totalizmu) są w stanie natychmiastowo kontaktować się z 

nami za pomocą tzw. "rzutników telepatycznych" i nam 
pomagać w wyzwalaniu się spod skrytej okupacji "mocy 

zła" - tak jak opisuję to, między innymi, w punktach #E1 
i #E1.1 oraz na Fot. #3 ze swej strony o nazwie 

"telepathy_pl.htm". Faktycznie ja miałem honor osobiście 
poznać Panią Danielę Gordano (byłą Miss Włoch) i 

dokładnie przedyskutować z nią właśnie taką 

telepatyczną rozmowę jaką ona przeprowadziła z 
totaliztyczną istotą zamieszkującą jakąś odległą 

galaktykę. W trakcie tej rozmowy Pani Giordano 
doświadczyła, że na przekór niewyobrażalnie dużej 

odległości owej galaktyki, z tamtą istotą z gwiazd 

rozmawiało się natychmiastowo (tj. bez opóźnień 
spowodowanych upływem czasu potrzebnego do 

przemieszczania się wypowiadanych słów w obu 
kierunkach), tak jakby oboje z nich rozmawiali ze sobą 

będąc w tym samym pomieszczeniu. A rozmowa ta była 
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relatywnie długa, bowiem owa istota opisywała Pani 
Giordano szczegóły sposobu zbudowania "Piramidy 

Telepatycznej" pokazanej na "Fot. #I5a" z mojej strony o 

nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", którą jej 
cywilizacja starała się sprezentować ludzkości w darze 

aby nią umożliwić nam łatwe telepatyczne 
komunikowanie się z nimi. Początek tamtej rozmowy, a 

także obraz Pani Giordano ilustrujący wygląd (w 

nirwanie) tej istoty z gwiazd, opublikowałem w punktach 
#E1 i #E1.1 oraz na "Fot. #3" ze strony 

"telepathy_pl.htm". Szczerze mówiąc, to prawdopodobnie 
NIE istnieje na Ziemi żaden inny powszechnie dostępny 

empiryczny materiał dowodowy niż tamta rozmowa, 

który równie przekonywującego by potwierdzał, że fale 
telepatyczne propagują się natychmiastowo pomiędzy 

nawet najdalszymi galaktykami. 
 

[A5b] Nieskończona szybkość ruchu telekinetycznego. Z 
raportów szeregu ludzi uprowadzanych na pokłady 

telekinetycznych wehikułów UFO, przykładowo ze 

szczegółowego rapotu Polaka, Ś.P. Andrzeja Domała, 
opublikowanego w naszym wspólnym traktacie [3b], już 

nam wiadomo, że gwiazdoloty z napędem 
telekinetycznym poruszają się z nieskończenie dużą 

szybkością. Stąd przenoszenie ludzi uprowadzanych 

nawet do bardzo odległych systemów gwiezdnych 
dokonywane za pomocą tych telekinetycznych 

gwiazdolotów następuje "niemal" natychmiastowo. 
 

[A6] Skokowe przemieszczanie się telekinetycznych UFO 



 
  Q-643 

- patrz "Fot. #I3a" poniżej. Każdy ruch telekinetyczny 
następuje w przeciw-świecie i odbywa się skokami jakie z 

powodu braku tam upływu czasu są natychmiastowe 

czyli NIE mają czasu swego trwania. Stąd także 
telekinetyczne przeloty gwiazdolotów (w tym zarówno 

telekinetycznych "Magnokraftów" drugiej i trzeciej 
generacji mojego wynalazku - patrz strona 

"magnocraft_pl.htm", jak i telekinetycznych UFO - patrz 

strona "ufo_proof_pl.htm") "niemal" NIE mają czasu 
swego trwania, bez względu na to jak odległe gwiazdy 

one osiągają. (Odnotuj iż używam tu wyrażenia "niemal" 
- bowiem ich telekinetyczne loty odbywają się krótkimi 

skokami, zaś suma ich mniej niż sekundowych postojów 

pomiędzy poszczególnymi skokami już dodaje się do 
siebie formując niewielki "upływ czasu" lotu.) To dlatego 

taki bezczasowy skok telekinetycznego wehikułu UFO 
faktycznie został nawet udokumentowany na zdjęciach 

tych telekinetycznych gwiazdolotów. Przykład takiego 
zdjęcia przytoczyłem poniżej jako "Fot. #I3a". 

Oryginalnie wywodzi się ono z "Rys. T1" na końcu tomu 

15 mojej monografii [1/5] - pokazywanego także od 9:17 
do 9:50 minuty naszego filmu o tytule "Dr Jan Pająk 

portfolio" z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM . 

 

[A7] Istnienie i zasada działania tzw. "stanu 
telekinetycznego migotania", jaki (między innymi) 

umożliwi ludzkim ciałom przenikanie przez materię stałą, 
np. przez mury. Stan ten jest opisywany, między innymi, 

w punkcie #C1 strony "dipolar_gravity_pl.htm". Polega 
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on właśnie na wykonywaniu szybkich serii 
telekinetycznych poruszeń oscylujących o krótkich 

długościach, podczas których poruszająca się w ten 

sposób istota lub gwiazdolot przestaje być widzialna dla 
ludzkich oczu i kamer, a ponadto jest w stanie przenikać 

przez solidne obiekty - np. przez mury - tak jak to 
demonstrują niektórzy "magicy", np. David Copperfield - 

patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=David+
Copperfield , czy Harry Houdini - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=Harry+
Houdini . Ponieważ jednak stan ten pochłania niektóre 

promieniowania zaś wydziela inne, stąd jeśli np. 

ukrywający się przed nami w tym niewidzialnym stanie 
UFOnauta wleci pomiędzy nas i telewizor z naszego 

mieszkania, wówczas dla niektórych typów telewizorów 
nasz "pilot" do przełączania kanałów może zaprzestać 

działania, w innych zaś typach stan ten powoduje np. 
samoczynne włączenie się lub wyłączenie telewizora. 

 

Niezależnie od zestawionych powyżej elementarnych 
zjawisk [A1] do [A7] jakie reprezentują odnotowywalne 

w naszym świecie "skutki" braku upływu czasu w 
przeciw-świecie, istnieją także inne zjawiska, jakie 

reprezentują kompleksowe następstwa tego samego 

braku czasu (tj. zjawiska jakie wynikają NIE 
bezpośrednio z działania bezczasowego przeciw-świata, a 

z późniejszego przetworzenia tego działania przez 
oprogramownie jakie opracował nasz Bóg). 

Przeglądnijmy tutaj przykłady tych kompleksowych 
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następstw jakie związane są z tematem niniejszego 
wpisu #345 do blogów totalizmu: 

 

[a8] Mechanizm "jak" powodujący brak błędów typu 
"nadmiarowość danych" (z 

https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B
%C4%87+danych ) w przypadku dokonania zmian w już 

zaistniałej przeszłości. Mechanizm ten jest sumarycznym 

skutkiem braku upływu czasu w przeciw-świecie w 
połączeniu ze sposobem "jak" na który Bóg 

zaprogramował działanie naszego "nawracalnego czasu 
softwarowego" w jakim my się starzejemy. Ponieważ 

owo zaprogramowanie naszego nawracalnego czasu 

softwarowego jest skomplikowane i wymaga długich 
opisów, oraz ponieważ opisałem je już szeroko w innych 

publikacjach, przykładowo w punkcie #D3 strony 
"god_proof_pl.htm", a także w całej mojej odrębnej 

monografii [12] upowszechnianej gratisowo przez stronę 
"tekst_12.htm", NIE będę go już tu ponownie omawiał. 

Przypomnę jedynie iż zasada jego działania opiera się na 

istnieniu naleśniczków z "Omniplanu" czyli jakby 
pojedyńczych "klatek filmowych" zawierających 

trzywymiarowy wycinek modelu całego naszego świata 
materii z jakby długiego "filmu" interakcyjnego 

pokazującego wszystkie czasy naszego świata materii. 

(Ów niby "film" z całego okresu życia naszego świata 
materii ja nazwałem "Omniplan", zaś opisałem go 

szczegółowiej w punktach #C3 do #C4.1 ze strony 
"immortality_pl.htm" a skrótowo we wpisach #230, #236 

i #242 do blogów totalizmu.) Każdy zaś z owych 
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naleśniczków zbudowany jest z "Drobin Boga" 
odpowiednio zaprogramowanych przez Boga. Ponieważ 

zaś te Drobiny Boga faktycznie są miniaturowymi 

inteligentnymi "istotkami" ludzko-podobnymi jakie żyją 
wiecznie, każdy taki stworzony z nich "naleśniczek" też 

pozostaje wiecznie żywym począwszy od momentu kiedy 
został stworzony przez Boga, aż do wieczności. Stąd jeśli 

czyjaś świadomość właśnie przeżywanej "chwili 

czasowej" zostanie cofnięta z pomocą "wehikułu czasu" 
(np. tego opisanego na "immortality_pl.htm") do 

któregoś momentu z jego przeszłości, wówczas okaże się 
że wszystko tam nadal żyje i się dzieje, tak jak żyło i się 

działo kiedy on osobiście przeżywał tamtą chwilę 

czasową. Skoro zaś owe "naleśniczki" zawierają wiecznie 
żywe składowe każdej istoty, obiektu i zjawiska jakie 

zaistniały w naszym świecie materii, stąd jeśli po dotarciu 
tam taki podróżnik przez czas cokolwiek zmieni w tym co 

z nimi działo się w przeszłości, wówczas zmiana 
dokonana choćby tylko w jednym lub kilku z owych 

"naleśniczków" natychmiast przekształtuje całą 

następującą po niej przyszłość na zupełnie odmienny 
sposób. Czyli poprzez zmienienie jakiegoś istotnego 

zdarzenia w którychś z owych "naleśniczków", z powodu 
iż bezczasowo naleśniczki te żyją przez cały "nawracalny 

czas softwarowy" naszego świata materii, spowoduje 

łańcuchową zmianę w całym ich następnym życiu 
wieczystym - np. tak jak powyżej w #I2 dla "Fiona" 

opisałem iż w jej "naleśniczkach" z przeszłości zmieniono 
potem osobę którą poślubiła. Czyli zmiana przeszłości 

działa dokładnie tak samo jak zmiana w teraźniejszości - 
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znaczy wywołuje ona identyczne jak w normalnym życiu 
swe następstwa dla całego łańcucha następnych 

"naleśniczków" ustawionych za nimi w ludzkim 

"nawracalnym czasie softwarowym" dalszych również 
żywych "klatek" (tj. naleśniczków) "Ominplanu", 

powodując tym automatyczne zmienienie się wszystkiego 
co wynikło z danej zmiany dokonanej w przeszłości. 

 

[a9] Tzw. hipnotyczna regresja do przeszłości (patrz 
https://www.google.pl/search?q=hipnoza+regresja+do+

przesz%C5%82o%C5%9Bci ), która też zawiera 
mechanizm jaki potwierdza wieczne życie każdego z 

"naleśnicznków" Omniplanu, a tym samym potwierdza 

brak upływu czasu w przeciw-świecie. Polega ona na 
tym, że świadomosć zahipnotyzowanej osoby jest cofana 

w czasie do jakiegoś poprzednio przeżytego przez nią 
momentu czasowego, gdzie dokonuje działań jakich albo 

w przeszłości NIE dokonała, albo też o wynikach jakich 
potem zapomniała. Stąd przykładowo w przypadku 

odtwarzania prawdy o jakimś zdarzeniu z jej przeszłości, 

po hipnotycznym cofnięciu jej do momentu owego 
zdarzenia, hipnotysta może jej nakazać aby np. wzięła do 

ręki przedmiot jakiego w przeszłości wcale nawet NIE 
dotknęła, poczym dokładnie oglądnęła i opisała szczegóły 

tego przedmiotu. Może też jej nakazać aby weszła do 

innego pomieszczenia do którego wówczas nawet NIE 
zaglądnęła, poczym szczegółowo opisać co tam ujrzała. 

W ten sposób prawda o szczegółach zdarzeń jakie ktoś 
zapomniał może być odzyskana. To zaś dostarcza nam 

jeszcze jednego przykładu empirycznego materiału 
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dowodowego iż "naleśnicznki" Omniplanu pozostają 
wiecznie żywe, chociaż ludzie w nich żyjący przenieśli już 

swoją świadomość do punktu czasowego z dalszej 

przyszłości. Proszę jednak odnotować, że "mroczna moc" 
jaka okupuje i eksploatuje ludzkość, NIE chce pozwolić 

aby ludzie dowiedzieli się prawdy na ten temat. To 
dlatego reprezentanci owej "mocy zła" ukrywający się na 

rządzących stanowiskach w praktycznie każdej dziedzinie 

życia naszej cywilizacji, wmawiają ludzkości iż hipnoza 
NIE jest źródłem prawdy i stąd NIE powinno się jej 

używać na Ziemi. 
 

[a10] Cechy "przedśmiertnego odtwarzania całego życia" 

(patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=life+fla

sh+before+eyes+when+dying ), dokonywanego w 
przeciągu trwającego zaledwie sekundy np. spadania z 

dachu, wypadku samochodowego, czy innej formy 
szybkiego i niespodziewanego umierania. O dokonywaniu 

się takiego przeglądu, który jego uczestnikom zdaje się 

trwać godzinami podczas gdy w naszej rzeczywistości 
trwa on zaledwie parę krótkich sekund, ja wiedziałem już 

od dawna z jego opisów przez staropolską mądrość 
ludową - sporo jakich nasłuchałem się w swym 

dzieciństwie i młodości. Stąd o istnieniu tego przeglądu 

raportowałem nawet w swoich publikacjach - np. w 
#2H9.1 z podrozdziału H9.1 w tomie 4 mojej monografii 

[1/5]. Jednak wówczas były to opowieści z tzw. "drugiej 
ręki", tj. powtórzenia zasłyszanych przez kogoś 

powtórzeń. Dopiero po wyemigrowaniu do Nowej 
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Zelandii zaprzyjaźniłem się z kolegą wykładowcą "Irwin" 
na Southland Community College z Invercargill, gdzie ja 

także wykładałem. On zaś osobiście doświadczył tego 

przeglądu. Stąd poznałem szczegółowy opis tego 
zjawiska od świadka, który go na sobie doświadczył, a na 

dodatek którego rzetelność i prawdomówność dobrze 
znałem i wiedziałem iż raportował mi dokładnie to co 

doświadczył. Wykładając tam wówczas odpowiednik 

dzisiejszej dyscypliny Inżynieria Softwarowa, mnie 
osobiście uderzyło iż przegląd ten wygląda jak 

przewijanie się przed oczami zapisów z sekwencyjnej 
pamięci komputerowej - tj. ma rzetelny i bezwybiorczy 

charakter jaki jest zgodny z przebiegiem "upływu czasu" 

życia danej osoby. Ponadto uderza pełnia jego doznań. 
Przykładowo NIE tylko widzi się szczegółowe obrazy z już 

zaszłego życia, ale także wszystkie żywe kolory tych 
obrazów wraz z zapachami, uczuciami i doznaniami jakie 

im towarzyszyły kiedy dane fragmenty życia się 
dokonywały. Innymi słowy, przegląd ten dokumentuje iż 

niezależnie od powolnego upływu naszego 

"nawracalnego czasu softwarowego" w jakim nasze życie 
przebiega, w naszym świecie materii pracuje też 

ogromnie szybko upływający "nienawracalny czas 
absolutny wszechświata" - utrwalone w którym przebiegi 

naszego całego życia potrafią się przewinąć przed 

naszymi oczami w owych paru sekundach trwania 
jakiegoś zagrażającego śmiercią wypadku. Jako 

ciekawostkę dodam, że pierwszą wersję niniejszego 
przykładu następstwa [a10] przygotowałem we wtorek 

dnia 2022/3/8 - krótko wspominając w nim jedynie iż 
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takie zjawisko istnieje i też potwierdza moje odkrycie 
udokumentowane w niniejszym wpisie #345. Jednak już 

w dwa dni później, tj. w czwartek dnia 2022/3/10, w 

godzinach od 19 do 19:30, na kanale 3 telewizji 
nowozelandzkiej nadawali codziennie tam powtarzany 

program o tytule "The Project" - ku mojemu szokowi do 
którego włączyli spory odcinek dyskutujący właśnie 

opisane tu zjawisko "przedśmiertnego odtwarzania 

całego życia". Profesjonalna podbudowa graficzna i pełne 
omówienie tematyki tego odcinka mi ujawniały iż jego 

przygotowanie do nadawania zajęło więcej niż tylko dwa 
dni. W ich odcinku powtórzone też były elementy owego 

przeglądu, które ja znałem - jednak w swym uprzednim 

krótkim raporcie NIE zamierzałem podkreślać. Na mnie 
więc ukazanie się owego odcinka w telewizji jaka typowo 

stroni od nadawania takiej tematyki, działało jak 
szokujące przypomnienie iż Bóg chociaż milczy i NIE staje 

po niczyjej stronie, jednak dokładnie zna zamiary, 
aktualne działania, a także przyszłość i przeszłość 

każdego z nas, oraz że nad każdą sprawą zawsze posiada 

pełną kontrolę. Ponadto ów odcinek zrozumiałem też 
jako upewnienie i danie mi do zrozumienia iż w swym 

opisie powinienem dołączyć też szczegóły, które 
uprzednio uważałem za niewarte raportowania. 
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http://pajak.org.nz/14/14_t01.jpg 

Fot. #I3a: Oto zdjęcie pojedyńczej konfiguracji 
niezespolonej sprzęgniętej z dwóch wehikułów UFO typu 

K7 - realizującej lot telekinetyczny. Stąd jest ona 
uchwycona w sposób jaki dokumentuje iż UFO to istnieje 

jednocześnie w aż dwóch odmiennych lokacjach. To zaś 

dowodzi, iż jego telekinetyczny ruch odbywa się w 
krótkich skokach z nieskończenie dużą fizykalną 

szybkością, czyli w sytuacji NIE istnienia "upływu czasu". 
Tym samym dowodzi też empirycznie, iż dla ruchów 

telekinetycznych "upływ czasu" NIE istnieje, a stąd iż w 
przeciw-świecie NIE istnieje ani fizykalny "upływ czasu" 

ani też pojęcie "czas". Niniejsze zdjęcie zaprezentowane 

jest także i omawiane np. na "Fot. #1" ze strony 
"timevehicle_pl.htm" oraz na "Fot. #L1" ze strony 

"telekinesis_pl.htm". Oryginalnie zaś jest ono 
opublikowane jako "Rys. T1" z końca tomu 15 mojej 

monografii [1/5] dostępnej poprzez stronę 

"tekst_1_5.htm" - w której podany jest też jego 
szczegółowy opis. 

 
Odnotuj, że ponieważ tzw. "moce zła" systematycznie 
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niszczą wszelki materiał dowodowy jaki albo ujawnia ich 
skrytą okupację Ziemi albo też dowolnie szkodzi ich 

okupacyjnym interesom, a ponadto są w posiadaniu 

wehikułów czasu umożliwiających im dokonywanie zmian 
w już zaistniałej przeszłości, stąd niemal wszystkie 

przetrwałe do naszych czasów zdjęcia UFO były 
wykonane przez anonimowych fotografów - których 

"kurierzy czasowi UFOnautów" cofnięci w czasie do 

przeszłości NIE zdołali odnaleźć w momencie 
wykonywania fotografii a stąd i uniemożliwić owo 

fotografowanie i tym zmienić już zaistniałą przeszłość, 
tak jak wyjaśniam to w punktach #I1 i #I3 powyżej. 

(Wyjątek stanowią tu zdjęcia co do których UFOnauci 

rozpętali kłamliwą kampanię ich okrzyknięcia jako 
rzekome "fabrykacje".) Sam więc fakt iż wyłącznie takie 

anonimowe lub "naukowo oczernione" zdjęcia 
autentycznych UFO zdołały przetrwać aż do naszych 

czasów, jest jeszcze jednym z przelicznych dowodów iż 
brak "upływu czasu" w przeciw-świecie wynika w owego 

wykrywalnego w naszym świecie fizycznym braku błędów 

spowodowanych przez opisaną powyżej "nadmiarowość 
danych". (Odnotuj, że z powyższego powodu - poza 

kilkoma szczególnymi okolicznościami, o niemal każdym 
"naukowo NIE zdyskwalifikowanym" zdjęciu UFO, co do 

którego jego autor jest znany, niemal z góry już wiadomo 

iż stanowi ono fabrykację a NIE autentyczne zdjęcie 
UFO.) 

 
Powinienem też dodać, że konfiguracje niezespolone 

posprzęgane z wehikułów UFO typu K7 są fotografowane 



 
  Q-633 

na Ziemi raczej często. Wszakże to one dokonują 
uprowadzeń ludzi oraz ich eksploatacji w najróżniejszych 

celach. Przykładowo ta sama konfiguracja została też 

uchwycona na zdjęciu UFO lecącego w dobrze 
widocznym dla ludzi magnetycznym trybie "bijącym" - 

pokazanym jako "Fot. #6a" ze strony o nazwie 
"memorial_pl.htm" - gdzie w punkcie #C2 opisany jest 

też sposób na jaki UFOnauci poprzez nakłonienie autora 

tego zdjęcia do "sfabrykowania" innego zdjęcia UFO 
skutecznie zdyskwalifikowali jego wartość dowodową. 

Dokładny wygląd zarówno pojedyńczego Magnokraftu 
typu K7 jak i UFO typu K7 czytelnik może sobie oglądnąć 

na naszym 4-minutowym filmie "Jak wielki jest 

Magnokraft" - patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . 

 
 

#I4. Najważniejsze cechy działania zjawisk 
przeciw-świata jakie w naszym świecie materii 

byłyby obserwowalne w czysto hipotetycznym 

przypadku realności alternatywy [B] 
stwierdzającej iż w przeciw-świecie upływ czasu 

też istnieje, zaś upływa on tam zgodnie z 
informacją jaka zaszyfrowana została w Biblii, a 

więc ponad 365x1000 razy szybciej niż nasz 

nawracalny "czas ludzki": 
 

Interpretowanie informacji zaszyfrowanych w Biblii jakie 
NIE bazuje na kompletnej i poprawnej wiedzy "jak", 

może spowodować błędnie zrozumienie iż omawiane 
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uprzednio wersety opisują "upływ czasu" zachodzący w 
przeciw-świecie - tj. błędne zrozumienie umiejętnie 

zakodowanej w te wersety prawdy iż w przeciw-świecie 

(u Boga) ani "upływ czasu" ani starzejące działanie 
"czasu" zupełnie NIE istnieją zaś ponadto owe wersety 

starają się też nas poinformować, że rządzący starzeniem 
się atomów i cząstek elementarnych materii ów 

"nienawracalny czas absolutny wszechświata", upływa z 

szybkością ponad 365x1000 razy wyższą od upływu 
"nawracalnego czasu softwarowego" jaki rządzi 

starzeniem się wszelkich istot żywych, w tym nas ludzi - 
po szczegóły patrz definicję interpretującą w #I2 

powyżej werset 3:8 z biblijnego "2 Listu św. Piotra 

Apostoła" oraz werset 90:4 z biblijnej "Księgi Psalmów". 
 

Niemniej niezależnie od tego czy ów "nienawracalny czas 
absolutny wszechświata" jest umiejscowiony w naszym 

świecie materii (co wykazałem w niniejszym wpisie 
#345), czy też w przeciw-świecie, (co aż do znalezienia 

w lutym 2022 roku opisywanego tutaj materiału 

dowodowego ja uważałem za prawdę i opisywałem w 
swoich publikacjach), ciągle większość zjawisk 

indukowanych w takim przeciw-świecie, w naszym 
świecie materii manifestowałaby się w niemal identyczny 

do już znanego nam sposobu. Tyle, że Bóg zapewne 

zaprogramowałby szczegóły tych zjawisk w sposób nieco 
odmienny od obecnie istniejącego. Niemal jedyną 

drastycznie odmienną taką manifestacją jaką dotychczas 
zdołałem odkryć i tutaj opisać, byłby wówczas brak 

eliminacji błędów powodowanych przez owo zjawisko 
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nadmiarowości danych w przypadkach wprowadzania 
przez kogoś zmian do już zaistniałej przeszłości. 

Ponieważ jednak sporo zmian w naszej przeszłości 

powodowane jest przez okupującą i eksploatującą 
ludzkość konfederację UFOnautów - sporo z cywilizacji 

należących do której to konfederacji demonstruje 
znacznie niedbałe i chaotyczne zachowania, w przypadku 

więc prawdy alternatywy [B] owe błędy "nadmiarowości 

danych" byłyby często spotykane - czego jednak wcale 
otaczająca nas rzeczywistość NIE demonstruje. 

 
Dokonajmy więc tu ponownie przeglądu zjawisk już 

omawianych w [A1] do [A7] z punktu #I3 powyżej, ale 

tym razem opiszmy "czy" i ewentualnie "jak" różniłyby się 
one od przebiegu tam wyjaśnionego w sytuacji gdyby 

hipotetycznie alternatywa [B] była prawdą, czyli gdyby 
mierzalny upływ "nienawracalnego czasu absolutnego 

wszechświata" naturalnie następował w przeciw-świecie, 
a NIE jak to wykazałem powyżej - w naszym świecie 

materii. W takim bowiem przypadku większość 

manifestacji w naszym świecie materii dla opisanych 
uprzednio zjawisk [A1] do [A7] też musiałaby zaistnieć 

niemal bez zmian, zaś ich cechy też musiałyby być 
podobne, między innymi, z następujących głównych 

powodów: 

 
[B1] Tzw. "Efekt Tunelowy", który już opisywałem w [A1] 

z punktu #I3, przebiegałby podobnie. Wszakże efekt ten 
wynika z samej zasady na jakiej Bóg stworzył 

stacjonarną materię naszego świata poprzez odpowiednie 
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zaprogramowanie lotów "Drobin Boga" w wiecznie 
ruchliwych "wirach" jakie stanowią składowe cząsteczek 

elementarnych, natomiast z kombinacji tych cząstek 

potem również składowe całych atomów. Cechy zaś 
owych "wirów" z wiecznie ruchliwych "Drobin Boga" 

można porównywać do cech chmar szpaków 
hipnotyzująco piękne loty jakich utrwalane są obecnie na 

licznych filmach - przykłady jakich pokazuję np. na Wideo 

#H3a ze strony "2020zycie.htm". Wszakże tak samo jak z 
powodu wolnych przestrzeni istniejących pomiędzy 

poszczególnymi szpakami w takich "chmarach szpaków" 
(po angielsku zwanych "starling murmurations" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=starling

+murmurations ) pozwalają aby jedne ich chmary w 
swych lotach przenikały przez inne chmary przelatujące 

w odmiennych kierunkach, podobnie odstępy pomiędzy 
poszczególnymi "Drobinami Boga" formującymi "wiry" 

będące składowymi elementarnych cząsteczek materii 
pozwalają również aby takie "wiry" formujące jedne 

cząstki elementarne mogły przenikać przez inne "wiry" 

formujące odmienne cząstki elementarne materii. Innymi 
słowy, niezależnie od tego czy "nienawracalny czas 

absolutny wszechświata" naturalnie istniałby w naszym 
świecie materii czy też w przeciw-świecie, ów "Efekt 

Tunelowy" istniałby i działałby w niemal identyczny 

sposób, ponieważ jego istnienie wynika z samej natury i 
zasady działania "chaosu" panującego w przeciw-świecie 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch

aotyczne+ruchy ). Warto tutaj dodać, że ludzka 
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fascynacja oglądaniem i filmowaniem w lotach owych 
"chmar szpaków" ("starling murmurations") zapewne 

wynika z faktu iż na poziomie podświadomości wiemy iż 

są one odzwierciedleniem widoków jakie nośnik naszej 
"duszy" kiedyś formował i oglądał w odmiennym przeciw-

świecie. 
 

[B2] Kwantowa organizacja konwersji energii w 

zachowaniach cząsteczek elementarnych z materii, 
opisywana już w [A2] z punktu #I3. Ta też by 

manifestowała się bez zmian, bowiem pośrednio 
dostarcza ona jednocześnie miernik "standardowej" 

długości pojedyńczego przeskoku telekinetycznego jaki 

"Drobiny Boga" dokonują pomiędzy dwoma postojami 
aby wzajemnie NIE zaprzepaścić swej przynależności do 

już im znanej chmury innych Drobin Boga jakie formują 
dany "wir" przeciw-materii. Będąc bowiem miniaturowymi 

żywymi, myślącymi i komunikującymi się ze sobą 
"istotkami", Drobiny Boga mają naturalną tendencję do 

towarzyskiego wykonywania podobnych ruchów jakie 

utrzymują je w gronie już im znanych istotek. 
 

[B3] Istnienie tzw. "poziomów energetycznych" w 
orbitach i ruchach elektronów wokół atomowych jąder - 

już opisywane w [A3] z #I3. Ono też istniałoby niemal 

bez zmian, z tego samego powodu jak owa "kwantowa" 
długość przeskoków opisana w [B2] powyżej. Tyle iż przy 

czasie mierzalnie upływającym w przeciw-świecie NIE 
musiałyby już jednocześnie wypełniać funkcji 

niesamowicie precyzyjnie działających "zegarów" 
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opisanych w [@A3]. 
 

[B4] Istnienie chaosu. Ten także istniałby, tyle iż 

wykazywałby wówczas nieco odmienne cechy. 
 

[B5] Nieskończona prędkość wszelkich ruchów w 
przeciw-świecie - przykładowo: 

 

[B5a] Szybkość propagowania się fal telepatycznych - 
opisywana w [A5] z punktu #I3). Ta uległaby więc 

jedynie zmniejszeniu z obecnie tej jaka w pozbawionym 
"upływu czasu" przeciw-świecie manifestuje się jako 

nieskończona, do prędkości wynikającej z owej szybkości 

upływu "nienawracalnego czasu absolutnego 
wszechświata" jaki wówczas rządziłby ruchami Drobin 

Boga i jaki byłby co najmniej 365 tysięcy razy wyższy od 
szybkości upływu "nawracalnego czasu softwarowego" 

jaki rządzi życiem ludzi. Aczkolwiek fale telepatycznie czy 
obiekty przeciw-świata NIE docierałyby więc wówczas 

natychmiast do swego celu, ciągle ich szybkość byłaby 

niesamowita - bowiem zapewne ponad 365 tysięcy razy 
wyższa od prędkości światła. Dla ludzkich urządzeń 

technicznych byłaby więc ona niemal niemożliwa do 
odróżnienia od natychmiastowej. Wszakże gdyby w 

przeciw-świecie istniał aż tak szybki upływ czasu 

wówczas pozwalałby on też na wywoływanie wszelkich 
zjawisk jakie już opisałem w [A1] do [A7] w punktu #I3 

powyżej. Tyle że zaprogramowania tych zjawisk przez 
Boga, a stąd także niektóre drobne szczegóły ich 

przebiegu, w przypadku prawdy każdej z obu 
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omawianych tu alternatyw musiałyby być nieco 
odmienne. Niestety, jak wykazują to zarówno moje 

badania, jak i przekonania odrębnych grup ludzi 

opisywane np. w punkcie #C2 z mojej strony o nazwie 
"tornado_pl.htm", a także w "części #J" (szczególnie w 

punkcie #J4) z mojej strony o nazwie 
"hurricane_pl.htm", powykrywanie owych drobnych 

szczegółów jakie wszakże czasami mogłyby być 

odmienne dla obu alternatyw, wcale NIE jest takie łatwe, 
zaś przekonanie do nich osób o z góry negatywnie 

nastawionych poglądach zapewne okazałoby się wręcz 
niemożliwe - tak jak narazie niemożliwe się okazuje 

przekonanie ludzi do prawd dowodzonych moimi 

publikacjami jakie są drastycznie odmienne od poglądów 
które wmówiono im podczas zdobywania edukacji. 

 
[B5b] Szybkość ruchu telekinetycznego - opisana w [A5b] 

z #I3. Stałaby się ona wówczas mierzalna i pokryłaby się 
wówczas z nadal wtedy niesamowitą szybkością fal 

telepatycznych już wyjaśnionych w poprzednim [B5a]. 

 
[B6] Skokowe przemieszczanie się telekinetycznych 

Magnokraftów i UFO - objaśniane w [A6] i na "Fot. #I3a" 
z punktu #I3 powyżej. To nadal byłoby manifestowane 

bez zmiany, tak jak ilustruje je Fot. #I3a powyżej, 

bowiem wywodzi się ono z samej zasady formowania 
telekinetycznego ruchu. 

 
[B7] Istnienie i zasada działania tzw. "stanu 

telekinetycznego migotania" - objaśnianego w [A7] z #I3 
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powyżej. Ten też byłby manifestowany na sposób 
identyczny do obecnie opisanego w moich publikacjach. 

 

Do powyższych wyjaśnień warto też dodać, że wpływ 
umiejscowienia upływu "nienawracalnego czasu 

absolutnego wszechświata" na manifestacje w naszym 
świecie materii zawsze mógłby być odnotowywany 

jedynie na zmianach "nieożywionej materii" tj. na 

atomach, minerałach, izotopach, węglu, skamienielinach, 
itp. Wszakże tylko nieożywiona materia NIE posiadałaby 

wbudowanych w siebie mechanizmów wyzwalających jej 
starzenie się w zgodności z bardzo wolno upływającym, 

sztucznie zaprogramowanym przez Boga "nawaracalnym 

czasem softwarowym" - jakie to mechanizmy mają 
zaszyfrowane w swoich genach wszelkie istoty żywe (tak 

jak opisałem to na swej stronie o nazwie 
"immortality_pl.htm" - szczególnie patrz tam punkt #A2). 

Ponadto jego upływ setki tysięcy razy szybszy od 
naszego "czasu ludzkiego" w każdej z obu alternatyw 

powodowałby też iż niektóre struktury z materii 

nieożywionej odnotowalnie postarzałyby się już po 
upływie około 3 ludzkich lat. Wszakże w owym czasie w 

materii nieożywionej starzejącej się pod jego wpływem 
zawsze upłynąłby czas stanowiący odpowiednik ponad 

miliona ludzkich lat - co wszelka materia nieożywiona 

wyraźnie odczułaby jako swoje znaczne postarzenie się. 
 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk 
 

* * * 
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Niniejszy wpis #345 został adaptowany z treści 

punktów #I1 do #I4 strony internetowej o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm" (aktualizacja datowana 
17 marca 2022 roku, lub później) - już załadowanej do 

internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi 
adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/1985_teoria_wszyst

kiego.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_teoria_wszystkiego

.htm 
http://gravity.ezyro.com/1985_teoria_wszystkiego.htm 

http://nirwana.hstn.me/1985_teoria_wszystkiego.htm 

http://drobina.rf.gd/1985_teoria_wszystkiego.htm 
http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm 

 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 
czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 

ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 
 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 
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udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 
http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , 

wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony 

"1985_teoria_wszystkiego.htm" zastąpi się nazwą strony 
"menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na 

otrzymany w ten sposób nowy adres 
http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób 

jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może 
też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę 

której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym 

wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby 
uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną 

nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę 
o nazwie "immortality_pl.htm" powiedzmy z witryny o 

adresie http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm 

, wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 
następujący nowy adres 

http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm w okienku 
adresowym swej wyszukiwarki. 
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Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 

tym i temat z niniejszego wpisu #345, jest potem 
powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 
totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 
nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 
wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie 

blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 
naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 

z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 
dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 

istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 
następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 

https://kodig.blogi.pl  
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 
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udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 
publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 

normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 
poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 
między innymi np. pod adresem 

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 
wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 
 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #345: 

#344, 2022/3/1 - "wężowe kamienie" jako czujniki 
gęstości "energii moralnej" - (#J2 z "stawczyk.htm") 

#343, 2022/1/27 - role Boga i ludzi w eliminowaniu 
źródeł zła ze świata materii (z #C8 strony 

"nirvana_pl.htm") 
#342, 2022/1/1 - sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie 

kobietom aborcji (#L1 do #L3 z "2020zycie.htm") 

#341, 2021/12/1 - tylko "prace fizyczne" uczą mądrości 
"jak" (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm") 

#330, 2021/1/1 - najważniejsze z nowoodkrytych prawd 
o Bogu (#I2 z "pajak_jan.htm") 

#325, 2020/8/1 - wygląd, budowa i działanie męskich 

"Drobin Boga" (#K1 z "god_istnieje.htm") 
#312, 2019/7/17 - przyspieszanie upływu czasu w 

starszym wieku (L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm") 
#299, 2018/7/1 - kabała Eliasza z Biblii i jej drzewo życia 

(#J5 z "petone_pl.htm") 
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#297, 2018/5/12 - polski film "Zagłada ludzkości 2030" z 
angielskimi napisami (#N1 z "2030.htm") 

#294, 2017/12/20 - każde "perpetuum mobile" jest 

dowodem iż Bóg istnieje (#D3 z "god_proof_pl.htm") 
#273, 2016/7/1 - stała gęstość "przeciw-materii" 

dowodem nieskonczoności wszechświata (#D4 z 
"dipolar_gravity_pl.htm") 

#242, 2014/2/18 - dwa odmienne rodzaje czasu - 

nienawracalny starzejący atomy a nawracalny ludzi (#A1 
i #C4.1 z "immortality_pl.htm") 

#236, 2013/8/30 - "Omniplan" sterujący naszym życiem 
w "nawracalnym czasie softwarowym" (#C4 z 

"immortality_pl.htm") 

#230, 2013/2/1 - starożytny "telefon telepatyczny" z 
kościoła w Gdańsku (#D1 do #D5 z "artefact_pl.htm") 

 
Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #344E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2022/3/17, 2022/3/17, 2022/3/17 

Elaborated in: #J2 from my web page named 
"stawczyk_uk.htm"; as well as in item #344E from 

"volume Q" (this one) of the free publication [13] 

downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #344E: 

#344E: Scientific values of the proverbial "grain of truth" 
from folk tales about the supernatural ability that God 

given to "snake pearls" to allow them the detection of 
the density of "God Drobinas" and "moral energy" flows 

(means: the essence of the so-called "Feng Shui" and 
"chi" utilised by Chinese) (totalizm.wordpress.com) 

#344_1E: What among attributes that God gave to 

"snake pearls" implies how to measure the density of 
"moral energy" (part 1) (kodig.blogi.pl) 

#344_2E: What indicates the supernatural sensing of 
"moral energy" by "snake pearls" (part 2) (kodig.blogi.pl) 

#344E: Premises that the supernatural attributes given 

to "snake pearls" by God hide the secret of sensors that 
allow to measure the flows of "moral energy" and "God 

Drobinas" (i.e. the most important components of the so-
called "chi" and "Feng Shui" utilised by Chinese) and thus 

the nearness to the arrival of "earned nirvana" 

../stawczyk_uk.htm
../tekst_13.htm
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(drjanpajak.blogspot.com) 
 

 

Motto of this post #344E to blogs of totalizm: 
"The so-called 'snake pearls' growing naturally in 

the bodies of snakes similarly like real pearls grow 
in the bodies of mussels, display so many 

supernatural features of miraculous nature that 

probably either they themselves can be used as 
sensors enabling precise measurements of the 

density of the so-called 'moral energy' flowing out 
of a given person, or they are able to indicate to 

us the principles of operation and requirements 

for engineering development of such sensors of 
density of 'moral energy' - thus indicating the 

scientific premises 'how' to practically measure 
the level of moral energy already accumulated in 

this person, and thus 'how' to objectively 
determine whether this person is already in the 

state of 'earned nirvana' or 'how' to quantitatively 

measure the distance of the current level of moral 
energy of this person from the level required for 

him/her to earn the nirvana happiness, and thus 
'how' to quantify his/her moral state, or the 

requirements and shortcomings in the 

advancement in his/her process of earning 
nirvana." (In turn, because the density of moral energy 

flowing through a given area of the earth determines the 
moral orientation and the quality of life of people living in 

this area - and probably also vice versa, after building 
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instruments for measuring the flow-density of this moral 
energy, it will be possible to estimate the experimentally 

defined for thousands of years by so-called "Feng Shui" 

and by "chi" the usefulness of this area to stimulate the 
growth of operational efficiency, wealth, and quality of 

life of the inhabitants of this area.) 
 

 

#J2. Why the principles of operation of 
instruments for measuring the flow-density of 

"moral energy" and thus for determining the 
proximity of the arrival of "earned nirvana", are 

probably indicated by "snake pearls" from which 

are gushing luminous "drobinas of counter-
matter" (since 2020 also called "God Drobinas") - 

the glowing of which describes the Bible while in 
engineering manner it is also documented by the 

"Kirlian photography" and illustrated by the 
telekinetic so-called "extraction glow": 

 

 
In folklore of the so-called "Far East" (i.e. China, India, 

Malaysia, etc.) there are numerous folk tales as well as 
historical evidence about supernatural attributes given by 

God to the so-called "snake pearls". These miraculous 

precious stones are known by various names in different 
countries. For example in Malaysia they are known by 

the name "Cobra Pearl" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=Cobra+

Pearl ). In India, these pearls are called "Nagamani" (see 
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https://www.youtube.com/results?search_query=nagam
ani ). In turn in English - some call them "Snake's Pearl" 

because they grow in bodies of snakes similarly like 

actual "pearls" grow in bodies of mussels. These pearls 
are the size of a typical bean seed with an elongated, 

rounded shape without any sharp edges. I heard the 
claim that supposedly they are always pitch black and 

have a wet, light-reflecting surface. But on the Internet 

also some stones are shown of different colours with 
claims that they are "snake pearls". Unfortunately, in 

today's times of the universal pursuit after "profit", when 
for a large proportion of people "money" represents the 

idol they worship, it is very difficult to know whether 

such "snake pearls" of other colours than black that are 
shown on the Internet are used to try to sell for 

considerable sums any stones found in a given area 
which are suitable for pretending that they are "snake 

pearls" extracted from bodies of snakes, or that they 
actually come from bodies of some snakes. After all, 

looking only at whatever someone decides to voluntarily 

reveal to us in the present times of forgetting about the 
10 Commandments of God, it is difficult to discern which 

information about them is true, and which e.g. only a 
form of cheating - in this case e.g. by trying to convince 

potential buyers that ordinary stones of different colours 

are supposed to be these mythical "snake pearls" with 
truly miraculous properties. 

 
Countries of the Far East have many stories and claims 

about the miraculous features of these "snake pearls". I 
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believe that all of them should be the subject of rational 
and objective research and checking, NOT like nowadays 

- scepticism, mockery, unjustified criticism, as well as 

increasingly more intrusive frauds and attempts to extort 
money from naive buyers. After all, an old Polish proverb 

states that "in every story there is a seed of truth". 
Furthermore, while carrying out various research, which 

was inspired first by just hearing a folk tale, many times 

in my life I found out myself that each of these stories 
contained a "seed" of priceless scientific knowledge - 

unfortunately typically for centuries ignored by 
professional scientists who for the good of themselves 

and also for us have NOT managed to learn the 

procedure "how" for the required researching "what", 
and thus are NOT able to distinguish truth from lies, 

facts from fiction, good from evil, and so are also NOT 
able to find correct and effective solutions to problems 

bothering people, as they originate from a group of 
people who throughout entire their lives avoid 

performing any so-called "physical works". (The cause-

effect link between avoidance of "physical work" and 
inability to effectively develop "how" I demonstrated with 

the logical cause-effect chain in items #G3 and #G5 from 
my other web page named "wroclaw_uk.htm" and I also 

summarized it briefly in item #J1 from the web page 

"stawczyk_uk.htm", as well as in item #A5 from my 
Polish web page named "totalizm_pl.htm".) In order to 

give here several examples of my own discoveries 
inspired by just such folk tales, the most important of 

them include, amongst others: the discovery of the 
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Tapanui Crater described on the entire web page named 
"tapanui.htm"; the discovery of "God Drobinas" described 

in items #K1 and #K2 from the web page named 

"god_exists.htm"; and also the inspired by the records of 
myths of isolated from the rest of the world New Zealand 

Maoris regarding their pre-Christian beliefs in the 
superior God "Io" - my discovery that each "God 

Drobina", i.e. each "drobina of counter-matter", have 12 

brains and 12 levels of memory - as described among 
others in item #D3 from my web page named 

"god_proof.htm" (notice that the Polish word "drobina" 
means: "extremely small but much loved thing"). It was 

the discovery of these 12 brains and 12 levels of memory 

in the "drobinas of counter-matter" - since 2020 also 
called "God Drobinas", that later became the inspiration 

and foundation for the research that resulted in the 
creation of my scientific "Theory of Life of 2020" 

explained in more detail on the web page named 
"2020life.htm". In turn from this Theory of Life of 2020 

resulted the research, the results of which are described 

in this item #J2 of post #344E, in which I would like to 
draw the attention of the reader, that no matter how 

naive and contradictory to whatever they teach us in 
schools and at universities may seem to be what some 

folk tales tell us, still every fragment of them should be 

scientifically researched and checked, because well 
hidden beyond their naivety and contradictions may be 

the most valuable "seeds" of future human knowledge! 
 

So first I am going to provide here brief summaries of 
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the most important out of the most rational sounding 
such folk tales and claims about these "snake pearls". 

Out of these, here I am reporting only those stories that 

I either heard from a person whose truthfulness I knew 
personally and who used to have such a snake pearl, or 

whose possibility of truthfulness is confirmed by some 
kind of facts known to me. And so these rational folk 

tales confirmed by facts known to me state that: 

 
(A) Similarly like human kings on official occasions put a 

crown on their heads, these snakes which are kings of a 
given "snake den" (sometimes also called "snake pit" - 

see https://www.google.com/search?q=snake+den or 

see 
https://www.youtube.com/results?search_query=snake+

pit ) at the time of gathering of their subjects have just 
such a "snake pearl" in their mouths. Thus every "snake 

den" ("snake pit"), contains its "king" in the very centre 
of it. In turn the "snake pearl" held in its mouth is to 

cause the summoning of a given gathering of snakes in a 

given place (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=snakes

+gatherings ). So folk stories tell that whenever there is 
such an assembly of snakes popularly called "snake den" 

("snake pit"), one of these snakes, always located in the 

middle of a bundle of snakes, is going to hold this stone 
in its mouth. 

 
(B) It is this "snake pearl" from the mouth of "snake 

king" that has the power to summon the "snake den" in 
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the place chosen by the king. So it is some radiation (or 
perhaps a subtle smell) emitted or concentrated by this 

pearl, that are summoning gatherings of all snakes of a 

given type that consider themselves subjects of this 
"snake king". 

 
(C) The places where "kings of snakes" call such "snake 

dens" are always locations of one of the local so-called 

"chakras of the Earth" (see 
https://www.google.com/search?q=the+energy+chakras

+of+the+Earth ). Because from such chakras the 
intelligent energy is bursting by the Chinese called "chi" 

(see https://www.google.com/search?q=chi+energy ) - 

this means that the snake kings have the ability to detect 
the density and places of strong bursts of this intelligent 

energy. There is a very high probability that their 
detection of such places is facilitated by this "snake 

pearl", which seems to have the ability to sense density 
or to catch and concentrate streams of this "chi", while 

holding it in the mouth with the highest concentration of 

snake senses and counter-organs, allows the king of 
given snakes to recognize the position of the Earth 

chakra on the same principle as described in item 
#F4.1.2 of the web page named "stawczyk_uk.htm", that 

wild bears recognize in the same manner whether what 

they are holding in their mouths is edible or poisonous. 
The existence of such a chakra of the Earth in the vicinity 

of my native hamlet called "Stawczyk" is described in 
INTRODUCTION to two Polish web pages named 

"wszewilki.htm" and "milicz.htm", and also in the 
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INTRODUCTION to the web page named 
"stawczyk_uk.htm". No wonder that in the times when I 

lived in the hamlet of Stawczyk, I heard a lot of stories 

that local people stumbled upon snake pits in the area of 
this chakra by the dam on the Barycz river. 

Unfortunately, I personally did NOT see the "snake den" 
("snake pit") reported by other people at the chakra from 

the dam on the Barycz river. But my brother Czesław 

saw one of these "snake dens" - thus I have full 
confidence in truthfulness and the matter-of-factness of 

the information he provided me with. He described to me 
the visually shocking multitude of snakes that formed 

this "snake den". Of course, there is similarly many of 

such energy chakras on Earth from which "chi" bursts, as 
there is "chi" bursts from so-called "acupuncture points" 

on the human body - visually revealed to people, among 
others, by the so-called "Kirlian photography" (see 

https://www.google.com/search?q=Kirlian+photography
&source=lnms&tbm=isch ), which photography 

stimulates to glow the streams of "God Drobinas" 

escaping at these "acupuncture points", thus making it 
possible to photograph and see them. Unfortunately 

people usually know only about the existence of several 
most powerful out of these "chakras of the Earth" 

located in most famous places. But because "snake 

kings" are able to sense each of these chakras that exist 
in the area of their power and action, and it is only in 

these detected chakras that they call annual gatherings 
of snakes, the appearance of such snake dens in some 

area also means that this is the place where the chakra 
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of the Earth is bursting with "chi" energy. Thus, although 
so far no dowser has confirmed this, I personally believe 

that a similar chakra of the Earth is probably also located 

in the place where in 1571 a wooden church was built in 
Trzebicko near Milicz, Poland. This is because I know 

three confirmations of the probable existence of this 
chakra in there, namely: (I) because in the basement of 

this wooden church "snake den" was also seen - about 

which I am trying to inform since a long time e.g. in the 
caption under Fot. #D23 from my Polish web page 

named "milicz.htm"; (II) because in the basement of this 
church I myself saw a non-perishable corpse of a young 

girl "Anna" lying in there for several hundred years - 

which is also described in that "Fot. #D23" from my 
Polish web page "milicz.htm" and in item #J2 from my 

Polish web page named "malbork.htm"; and also (III) 
because it is known, that in every place where an old 

church or a significant religious event is located, an area 
is also formed by God with the characteristics of the 

"Earth chakra" - for examples of just such an area see 

my descriptions in #J3 to #J3z from the web page (in 
English) named "petone.htm", or take an interest in the 

claims about the "place of power" existing on the right 
side of the entrance to the basilica in the Polish city of 

miracles named "Częstochowa" (see 

https://www.google.com/search?q=Black+Madonna+in+
Polish+Cz%C4%99stochowa ). 

 
(D) The snake pearl is to grow in the body of the snake 

king just as pearls grow in the bodies of the clams. This 
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is why some of the names of this stone are "Snake Pearl" 
or "Snake's Pearl" or "Cobra Pearl". Except that normally 

this stone is to be hidden deeply in the body of the snake 

king. So it requires researching whether during the 
summoning of the next "snake gathering" the stone 

automatically moves to the mouth of the king of snakes - 
just like during childbirth or laying eggs, human children 

or bird eggs move, or whether the king of snakes keeps 

well hidden somewhere in his hole such a stone, found 
for example, in the place of the death of the previous 

king? However, according to the folk stories, when the 
snakes of a given king gather for another "snake den", 

the king keeps this stone in its mouth. And it is known 

that almost every species of snakes gathers in a snake 
den at least once a year, while some snakes living in 

tropics even more than once a year. 
 

(E) Such a snake pearl is said to have the miraculous 
ability to heal the bites of venomous snakes. Apparently, 

it is enough to rub with it the place of the bite, or to put 

a snake pearl on this place for a long time, for the 
venom of the snake to lose its destructive abilities and 

effect on the bitten person, or to be neutralised in the 
wound. This claim has historical evidence in the form of 

"snake temples". One of such "snake temples" still exists 

in Malaysia on the Penang Island - see my photos shown 
below as Fig. #J2a or see 

https://www.google.com/search?q=penang+snake+tem
ple&source=lnms&tbm=isch . In old times, in such 

temples, snake bites were effectively treated with the 
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use of "snake pearls". However, in present times of 
persecution and even punishment of adherents of 

traditional methods of healing, treatment with this pearl 

has been abandoned, and snake bites are now treated 
almost everywhere only with methods of modern 

medicine (e.g. with "antitoxins"). Only on the website 
globalsistersreport.org (see 

https://www.globalsistersreport.org/news/ministry/sisters

-central-india-are-known-curing-snake-and-scorpion-
bites-42176 ) on 2021/8/28 I read an article about the 

use of herbal absorbers to treat venomous snake or 
scorpion bites. In Borneo, someone from the local tribe 

of Dayak gave me a piece of jungle tree claiming that it 

drives snakes away from the house where such wood is. 
However, I did NOT take this wood with me when I 

returned to the snake-free NZ - customs regulations of 
which clearly forbid bringing wood or wooden objects 

from abroad. 
 

In addition to the above folk tales which I have heard 

and to me which sound credible as for them it is possible 
to find various evidence supporting the possibility that 

they express the truth, on the Internet also stories are 
disseminated which seem to be either myths, or attempts 

of unjustified advertise in order to tempt someone to buy 

such a stone. About one of them (i.e. about the colourful 
"snake pearls" - i.e. other than black) I already 

mentioned. Others, in my opinion, also sounding quite 
doubtful (although still for the scientific reliability 

requiring to be checked by objective research) include, 
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among others: 
 

(a) That every "cobra" snake has such a pearl inside. 

Since we know that NOT every clam has a pearl, this is a 
very dangerous claim NOT only because approaching a 

cobra can be deadly when someone has NO experience 
of dealing with it. Another harmfulness of this claim 

depends on killing these snakes only to try to search for 

their "pearls", while cobras are vital for health and 
functioning of nature, and in some countries they are 

even under protection from law. Their killing contributes 
to causing a situation similar to the "plague of mice" 

which I described below, that prevailed in Australia in 

2021. 
 

(b) That these stones glow in the dark. Their illumination 
shown on the Internet in many cases displays features 

which do NOT exclude or even reduce the possibility of 
its "fabrication". However, it is also worth to notice, that 

one of the components of the Chinese "chi" energy - 

which the snake pearls are supposed to emit, are the 
bursts of the "God Drobinas" described earlier. In turn, 

the Bible clearly writes about these God Drobinas that 
they glow with white light, while their heads emit a red 

kind of "flames" all the time (e.g. see the Bible, verses 

7:9-10 from the "Book of Daniel" describing "The Ancient 
of Days" - which is the Biblical name for God Drobinas 

and which I interpreted in (d) from item #H3 of my web 
page named "2020life.htm"). In addition, these jets and 

streams of energized God Drobinas are just what is 
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revealed as strongly glowing streams of light on the so-
called "Kirlian photographs", and also what, after 

telekinetic stimulation of God Drobinas from 

telekinetically displaced objects, forms around these 
objects the so-called "extraction glow" illustrated and 

described in Fig. #1 from my web page named 
"dipolar_gravity.htm". 

 

(@b) Intriguingly, this cold, chalky-white light of the 
"extraction glow" emitted by streams of God Drobinas 

energized to shine, finally provides us with a scientific 
explanation for the mechanism "how" the bombardment 

of solid matter (e.g. soil, leaves, plants, etc.) by impacts 

of streams God Drobinas that forms just such a cold, 
chalky-white light of the Moon, executes in these God 

Drobinas the work of the "temperature programs" 
contained in them in the role of carriers of "rays of cold" 

- which I described more comprehensively e.g. in (3) 
from item #K2 on my web page named "god_exists.htm" 

or in (9) from item #A3 on my Polish web page named 

"klasa.htm". Notice here that the impact of these 
streams of God Drobinas from the Moon's light onto solid 

matter causes them to slow down rapidly (means do the 
opposite of "acceleration") and simultaneously to 

"accelerate" by them the God Drobinas that form the 

solid matter with which they collide. The action of the so-
called "Telekinetic Effect" caused by the acceleration and 

deceleration of the magnetic field (when about the 
magnetic field we already know that it is formed by the 

circulation of streams of "God Drobinas" until the year 
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2020 called "drobinas of counter-matter") proves that the 
phenomenon of accelerating or decelerating of God 

Drobinas (i.e. drobinas of counter-matter) somehow 

triggers the exchange of information between the 
programs from God Drobinas activated in that way. Since 

one of the types of programs reaching the surface of the 
Earth with the cold light of the Moon, are "temperature 

programs" which carry information about the surface 

temperature of the Moon, exchanging information from 
these lunar "temperature programs" which convey the 

coldness of surface of the Moon, with the "temperature 
programs" contained in God Drobinas forming the Earth's 

matter bombarded with such cold moonlight, it causes 

the temperature information in both of them to equalize. 
This in turn manifests itself on Earth in the form of 

lowering the temperature of matter bombarded with 
these "rays of cold" coming from the Moon. So in spite 

that the "official atheistic science" falsely denies the 
existence of "rays of cold", still such an exchange of 

information between their "temperature programs" 

stimulated by slowing down and accelerating the colliding 
God Drobinas, causes that the software contained in 

these God Drobinas gives e.g. to the moonlight the 
ability to act as actual "rays of cold". In turn carrying 

cold inside and being the opposite to "rays of heat" 

emitted by the Sun, these lunar "rays of cold" are clearly 
noticed by farmers and fruit growers when on a full 

Moon night they lower the ambient temperature that is 
already close to zero, causing e.g. disturbance of 

sensitive for the cold crops with frost "wilting" of plants, 
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flowers and fruits illuminated by this cold Moon light, as 
well as the appearance of frost on the ground and plants 

and ground frosts in the times of spring and autumn 

moonlit nights. 
 

(c) That the authenticity of the snake pearls can be 
checked by the so-called "hibiscus test". This test 

depends on cutting off the still NOT blooming buds from 

tropical flower called "hibiscus" (the Polish name of 
which is "kwiat poślubnik"). Folk stories claim that "snake 

pearls" cause the blooming of such NOT yet fully formed 
buds of these flowers. However, this bloom is usually 

filmed in a way that conceals a possible cinematic "trick". 

Furthermore, it is NOT commonly known what actually 
causes the blooming of this flower's buds - for example it 

can be caused by some factor completely independent of 
the positioning of a candidate for a "snake pearl" in its 

vicinity. Thus, I propose to carefully watch one of the 
most rational methods of filming this "hibiscus test", 

disseminated in 2:50 minutes long video entitled "Orjinan 

nag mani" (see 
https://www.youtube.com/watch?v=KuDAjurgbFk ), and 

then consider what may mean intriguing details that can 
still be noticed in this film. 

 

During my professorship in tropical countries, I get 
acquainted with my professional colleague who travelled 

a lot - for example I remember that he travelled to South 
Korea in which he lived for a considerable period of time. 

He had a wealth of knowledge on various topics - 
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including those that interested me the most. Hence, I 
spent a lot of time listening to his stories from which I 

learned a lot. One of his stories was about his personal 

experiences with the "snake pearl". At that time tropics 
still were full of snakes. For example, on one day I 

almost stepped on a venomous snake on the threshold of 
my office building. On another day I saw through the 

window a different venomous snake climbing up the 

ledges of the outer wall of the staircase from my office 
building. Returning from work, near my apartment I also 

saw a large black cobra (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=venom

+spitting+black+cobra ) crawling right next to a narrow 

sidewalk. Then I found out about this snake that when 
irritated it spits a stream of venom at a distance of up to 

four meters straight into the eyes of the opponent, 
causing them to burn out from venom. As for me, I 

walked by, and then stood to get a good look at it, less 
than one meter from that cobra. Although I did not start 

writing down the story of this colleague in this item #J2 

until 2021/8/27 (i.e. after elapsing almost 30 years since 
I heard it), and hence a lot of details have disappeared 

from my memory, in the next paragraph I will try to 
summarize what I still remember from his experiences. 

 

For this my colleague it all started when he saw two 
snakes (two cobras) fighting each other. I don't 

remember if he saw this fight in his garden or 
somewhere in the jungle. Because these cobras do NOT 

have a habit to fight with each other, he was interested 
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in finding out why they fight. Then he noticed that one of 
them was holding a black stone in its mouth, while the 

other was trying to wrest the stone from it. Because he 

had heard about this black stone (i.e. snake pearl) 
before, he decided to take away the stone from these 

snakes. How he took this black pearl away from these 
dangerous snakes, I do NOT remember the details. I 

only remember that after getting it, he took the stone to 

his home. The very next day a surprise awaited him - 
namely, he saw that a lot of snakes had gathered around 

his house, all of which were trying to crawl inside in 
various ways. Warding them off was NOT helping at all. 

After some time one of them managed to somehow get 

inside of the house and in front of my colleague‟s eyes it 
was going straight to the place where this black snake 

pearl was lying. My colleague then already tired and 
discouraged by his previous continuous but unsuccessful 

attempts to drive away all these dangerous snakes, 
decided NOT to intervene, but he only watched what the 

snake would do. The snake gently and solemnly took the 

snake pearl into its mouth, and quickly crawled with it to 
where it had come from. Soon also disappeared all the 

other snakes previously gathered around his house and 
trying to get inside. 

 

I personally completely forgot about that story of this my 
colleague. Fortunately, on 2021/8/25 searching on 

YouTube for films about "rains of snakes falling from the 
sky", of the kind I discuss in Video #I5b from my web 

page (in English) named "sw_andrzej_bobola_uk.htm", 
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while which the reader can find for himself e.g. with the 
English keywords: 

https://www.youtube.com/results?search_query=snake+

rain , my attention was drawn to a photo of a snake and 
a black stone, which was shown on the starting page of 

a 28-minute English YouTube video entitled "AMAZING 
Stones In the World" at the address 

https://www.youtube.com/watch?v=2FA8XX3EPF4 . On 

its length from 23:27 to 24:29 minutes, this video briefly 
summarized the highly sceptical view among Europeans 

about such "snake pearls", and most importantly it also 
quoted their English name "SUS SNAKE PEARL", and 

other names used for them. This reminded me of an 

adventure with such a stone, heard from my former 
colleague. In turn, knowing the names of these stones 

given in that video, I looked for them on the Internet 
and discovered that there is a huge amount of 

information and videos on this subject - for example look 
for them with the keyword: 

https://www.youtube.com/results?search_query=nagam

ani . But I was shocked how much of these information 
and videos as a target probably have an attempt to "sell" 

these "snake pearls" - which in turn can be a source of 
various kinds of evil. After all, according to what I am 

explaining e.g. in [2] from item #L1 from my web page 

named "2020life.htm", our Earth for thousands of years 
in fact is a field of an invisible battle fought between 

"good" directly managed by God Himself, and "God's 
adversary" and his helpers, called by various names. We 

are informed about this battle by practically all religions, 
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including Christianity and its Bible, as well as by secretly 
suppressed research results of some "UFOlogists" - the 

evidence of which suppression can be verified by almost 

everyone, see e.g. #A5 to #A5bc from the Polish web 
page named "totalizm_pl.htm" or from #A2 to #A2ab 

from the Polish web page named "ufo_pl.htm". One of 
the weapons used in this invisible battle is "money". 

After all, it was God who initially ruled over money, by 

creating the precious metals, such as "gold" and "silver", 
then fairly, deservingly and selectively making them 

available to people, so these could be used for minting 
coins, while the amounts of these elements were so 

selectively and precisely made available to people by God 

that they best represented the amount of productive 
"manual labour" generated e.g. in each country. (This 

productive "manual labour", which in the past was 
symbolically represented by coins minted from gold and 

silver or by reserves of gold of a given country, Karl Marx 
called the "workers' labour". He was also the first to 

discover and to explain still in times preceding the 

"degolding of money" that the "money" or "capital" 
formed by the stock of these coins or gold reserves, in 

fact, is a symbolic representation of the amount of 
productive "workers' labour" generated in a given 

country by its workers and farmers.) Unfortunately, with 

the passage of time the "God's adversary" gradually 
intercepted from God the rule over "money", in order to 

be able to non-selectively and corruptably pay for all 
profit-oriented actions of people - as from several 

different points of view it is also explained in item #C8 
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from the web page named "nirvana.htm", in item #G5 
from the web page named "wroclaw_uk.htm", or in [2] 

from item #L1 from the web page named "2020life.htm" 

(all of which my web pages are most easily found using 
the Polish linking web page "skorowidz.htm" while 

seeking them in there with the Polish keywords: 
pieniądze bezwybiorczo which keywords mean: "money 

non-selectively"). A breakthrough in this tearing away 

from God by the "God's adversary" of the management 
over the rewarding role of "money" was firstly the 

"invention" of paid with money the so-called "mental 
work" (also called "office work" or "white collar work"). 

Then came the removal of the balancing of the amount 

of printed money with the value of the gold owned by 
the government, i.e. its "degolding" (see 

https://www.google.com/search?q=abandonment+of+g
old+standard+1971 ) - which completely destroyed the 

role of money as a symbolic representative of the 
productive "workers' labour" justly administered by God, 

and thus opened it to manipulation and abuse by 

corruptible people. This removal was first carried out by 
the communist countries (with the exception of the lev of 

the then Bulgaria, which was the only country in Eastern 
Europe which until 1989 kept its lev covered with a gold 

equivalent). Then capitalist countries also introduced it. 

(For example, the USA gave up on balancing the dollar 
with gold in 1971 - when it made a hazardous 

"degolding" of dollar.) After "God's adversary" took 
power over money, the goal of every "sale" and 

transaction in the world was to increase and extend of 
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use on Earth the paper (and now also computer) 
"money" created in quantities governed only by the 

"whim" of corruptible people and various politicians, 

speculators or criminals, that is "money" non-selectively 
rewarding any kind of human behaviour aimed at 

generating profit (including the use of "money" for 
rewarding also these people who are working to a 

detriment of humanity and fellow humans, thus who 

should be punished instead of rewarded), so that with 
this massive use of such "paper money" it is impossible 

the implementation of God's plans aimed at restoring the 
just and selective remuneration when people do only 

productive "physical works" performed in accordance 

with God's commandments. Furthermore, such degolded 
money, and with this degolding also "devalued" in the 

understanding of the amount of productive physical 
labour that money represent, in the humanity a majority 

of which members performs only mental work, "money" 
also became our ruler, owner, and idol. After all, 

"money" made us dependent on the material goods we 

have - all of which are created mainly due to productive 
"physical labour" of workers and farmers. Thus, because 

of such a devalued money, presently we are NOT owners 
of these goods, but these material goods have us as 

their slaves. After all, even if we wanted to change these 

goods into other goods, usually we would NOT be able to 
do it, because each change of ownership would cost us 

the loss of a significant part of their monetary value, 
while such life losses the majority of present people 

cannot afford economically. 
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The transition of mankind to non-selective rewarding 

with money all kinds of human behaviour (including 

actions that should be punished instead of rewarded) 
completely destroyed also human moral standards. Thus, 

for example in the case of the "snake pearls" discussed 
here, this causes that in numerous cases the information 

presented about them NOT only looks like "fabrications" 

prepared with the intention of persuading to buy, but in 
fact can represent frauds. Furthermore, by causing the 

"gold rush" which in some people is induced by the 
prices of snake pearls, and simultaneously claiming that 

these pearls are allegedly contained in the heads of 

snakes, they cause more intensive killing of snakes. But 
snakes are a very important component of natural eco-

systems. Furthermore, snakes are carriers of 
extraordinary abilities which for future humanity can be 

sources of irreplaceable knowledge - for example 
consider the abilities of snakes to remotely hypnotize or 

to change the speed of the elapse of time described in 

items #F2 and #F3 of the web page named 
"stawczyk_uk.htm" (perhaps accomplished due to the 

miraculous properties of their snake pearls). Hence, the 
destruction of snakes can bring a whole range of 

misfortunes. The farmers of Australia have learned about 

it perfectly well, the future of which is repeatedly 
threatened by a whole series of overseas creatures which 

kill their snakes. For example, at present the calamity of 
a dangerous fish called "climbing perch" (see 

https://www.google.com/search?q=climbing+perch+aust
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ralia ) is coming to Australia more and more intensely - 
because this fish likes to walk on land. Its fatality is 

illustrated by a 9-minute English video entitled "This Is 

Why Animals Die When This Fish Is Walking on Land" 
and the address 

https://www.youtube.com/watch?v=F6MLXX5j8gc . The 
sharp thorns of this little "perch" (or "stickleback") kill all 

creatures that ate it. In turn some time ago, a cultivator 

of sugar cane imported into Australia a highly poisonous 
so-called "sugarcane toad" (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=cane+t
oad+australia - in Polish named: "ropucha trzcinowa") 

that also causes the death of everything that ate it - 

including Australian snakes. In turn the rapid decrease in 
the number of snakes caused by it, in 2021 started the 

appearance of the plague of mice in there - which truly 
biblical plague on YouTube is illustrated by numerous 

videos searched e.g. with keywords: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Australi

an+mouse+plague . This plague of mice caused 

astronomical economic losses. So the action of a sugar 
cane grower, who forgot about the lessons previously 

given to Australia by rabbits (see 
https://www.google.com/search?q=australian+rabbit+pr

oblem ) and did NOT understand that Australia even 

without this toad had enough poisonous and venomous 
creatures, induced a huge ecological catastrophe. In 

other words, the temptations caused by the non-selective 
rewarding by "money", in combination with human greed 

and the possibility of obtaining a high price from the sale 
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of various illegal, forbidden or harmful goods, including 
these alleged "snake pearls" with characteristics that 

prove to be miraculous, are other forms of "wrong doing" 

which adds to the evil caused on Earth by the use of 
"money" that cause "greed" and human "fear" of the lack 

of this money - about which the Bible for a long time 
warns us in verse 6:10 from the "First Letter to Timothy" 

- quote: "For the greed of money is the root of all evil." 

For example, it is added to the multitude of other types 
of evil caused by "money", such as the present situation 

with nature when this greed for money warned by the 
Bible caused, amongst others, that in the oceans there is 

probably more plastic and waste generated by the 

industry than fish, or the situation that one of the nations 
with the poorest levels of life is ruled by the king 

probably richest in the world. In turn the most perfect 
method of eliminating this source of almost all evil, which 

is "money", is the complete removal of "money" from the 
Earth, as such removal would prevent the destruction of 

the entire humanity and nature by money. In turn this 

removal of "money" can be accomplished by replacing 
non-selective rewarding with "money" of all human 

actions (including those that deserve punishment), by 
selectively rewarding only productive "physical work" 

performed by people, with the use of the phenomenon of 

the happiness of the earned nirvana that is designed and 
managed for this purpose by God Himself, and explained 

from the "how" point of view with the idea of a new and 
more perfect than all existing (i.e. incomparably more 

perfect, amongst others, than today's "capitalism" and 
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"communism") political system called the political 
"Nirvana System". The operation of this Nirvana System I 

described in more detail and justified with its advantages 

in INTRODUCTION and in "part #L" from my web page 
named "smart_tvs.htm" and in items #A1 to #A4 from 

my web page named "partia_totalizmu_uk.htm". The 
advantages and results of rewarding productive "manual 

work" in this political Nirvana System, with the help of 

the phenomenon of "earned nirvana" is also illustrated 
by our half-hour movie with narration in Polish and with 

subtitles in English, entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" (the title of which means: "The Nirvana 

System: World that Rid of Money") available for free 

viewing at the internet address 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

(notice that the English subtitles of its narrative can be 
"turned on" or "turned off" by clicking on the icon "cc" 

from the lower-right part of this movie). Unfortunately, 
as the reactions to the above movie show it so far, in the 

present times of universal worship of money and wealth, 

while the abandonment of truth and progress but the 
implementation of convenience, greed, lies, immorality 

and destruction, the majority of people completely 
ignore, or even ridicule, the need for the implementation 

of the "Nirvana System" which would completely 

eliminate "money". On the other hand, the 
implementation of the "Nirvana System" by people would 

deprive the "God's adversary" and corruptible people of 
capabilities to rule over matters of remuneration for 

work, returning the rule over selectively remunerating 
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only productive "manual labour" into the righteous hands 
of God. As a result, as it is clear from my calculations, 

from currently spending at least about 11 months of the 

year on work, and despite of this inability to experience 
many pleasures in life, the "Nirvana System" would 

require "manual work" for only a few months a year (in 
the case of even these least efficient productive "physical 

works" for less than 7 months a year) for the remaining 

time, enabling everyone to experience, for free, the 
abundance unknown today, and all pleasant and learning 

experiences consistent with principles of morality, which 
the then constantly growing standard of humanity's life 

will be offered to everyone. In turn in the case of 

rejection by the humanity of the Nirvana System, the 
only thing that awaits everyone is the tightening of the 

rule of the "God's adversary" and the "massive cleansing 
of the Earth" caused by this rule and repeated every 

several hundred years, the soon-to-be-coming version of 
which stubbornly pulled on humanity by greedy actions 

of helpers of "God's adversary" is illustrated by our half-

hour Polish-language film but with subtitles in English, 
entitled "Zagłada ludzkości 2030" at 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 
(which title means "The Massive Purification of Humanity 

in 2030s) - note that its English subtitles can be "turned 

on" or "turned off" by clicking on the "cc" icon, i.e. on 
"subtitles/closed captions", from the bottom-right part of 

this video. (It is interesting whether, as a result of the 
experience of this purification in the 2030s, the remnants 

of people who survived from it will have memory, 
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reasons and motivations to eliminate "money" from use 
once and for all and yet to implement the most perfect 

"System of Nirvana" designed by God.) 

 
From that story of my tropical colleague and from other 

empirical premises described here, it follows quite 
clearly, that supernatural attributes of a "snake pearl" 

given to it by God cause that it emits "something" from 

itself, e.g. some telepathic commands, whispers of a 
counter-organ, taste, radiation, etc., which attracts 

snakes like a powerful magnet. In the result, whenever 
this stone produces its signals, because e.g. the "king of 

snakes" holds it in the mouth, it draws to itself all snakes 

of a given type from the entire vicinity, forming around it 
a "snake den" or "snake pit". So when I listened to this 

story, I already knew about the existence of a herb 
called "Catnip" (see 

https://www.google.com/search?q=catnip ), which 
attracts cats to itself equally strongly. Scientists claim 

that this attraction of cats is caused by the "smell" of this 

herb that narcotise cats. This smell is so strong, that 
people also sense it with their noses. So I asked this 

friend whether when he had this "snake pearl" in his 
hand, he noticed that it emitted a smell. He replied NO. 

In fact, he even smelled it himself in order to check if it 

emitted any smell, but stated that it is odourless - just 
like any other gemstone or pearl. This in turn may mean, 

for example, that this stone attracts snakes to itself NOT 
by its smell, but by a factor yet unknown to people, 

which it e.g. absorbs, concentrates and processes, or 
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emits - probably the same which in minerals is detectable 
with "Kirlian photography", while by some people it is 

used for "healing with crystals" (see 

https://www.google.pl/search?q=healing+with+crystals ) 
- as I described it in the INTRODUCTION to my Polish 

web pages named "wszewilki.htm" and "milicz.htm". In 
such a case, the snake pearl would emit or concentrate 

energy of "chi" radiation similar to that emitted by 

energy of "chakras of the Earth". No wonder that "snake 
dens" ("snake pits") were seen by a lot of people near 

the Earth chakra located near the village of Stawczyk at 
the dam on Barycz river (this chakra at the dam is 

described in the caption under Fig. #D1 from the web 

page "Wszewilki_uk.htm"). 
 

I should add here, that on the Malaysian island of 
Penang there is a "Snake Temple" which by some 

strange coincidence I also visited in times of the 
beginning of my tropical professorships - see Fig. #J2a 

below. Immediately after its construction, many snakes 

spontaneously entered this temple. Local rumours claim 
that in those old times it had just such a "snake pearl" 

which automatically attracted snakes to it, and which the 
monks of this temple used to heal venomous bites. 

However, later this snake pearl was lost. So now, 

keeping the snakes in this temple requires catching them 
and bringing them into it. 

 
Snakes are NOT the only creatures that form their own 

kinds of "pearls" similar to "snake pearls". Everyone 
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probably knows about the "pearls" formed in the bodies 
of mussels - including freshwater mussels from rivers 

and lakes famous for producing precious black pearls. 

Some fish, e.g. catfish, also form similar "pearls" in their 
heads - see 

https://www.youtube.com/results?search_query=catfish
+pearls . Unfortunately, from my searches it appears 

that none of these animal "pearls" are subjected to 

objective research, for example with Kirlian cameras, to 
determine their effect on "chi" flows, nor are they 

subjected to research on their impact on human health, 
well-being and behaviour. It's a pity, because they 

probably hide many interesting secrets. After all, the 

famous Chinese "Feng Shui" (see 
https://www.google.com/search?q=Feng+Shui ) - for the 

village of Wszewilki and for the hamlet of Stawczyk 
described on my futuristic web page named 

"wszewilki_jutra_uk.htm", the work of which "Feng Shui" 
stands e.g. at the basis of the economic success of 

China, is based on the use of energy "chi". Fortunately, 

creations similar to "pearls" are also formed in the heads 
of some of the most spiritual people. (Unluckily, it is 

claimed that in the heads of ordinary people such 
"pearls" do NOT grow.) At the same time in Buddhism, 

after cremation of the corpses of spiritual leaders 

(masters), their ashes are intentionally searched, and 
after finding these pearl-like objects (of various sizes, 

starting from somewhat similar to rice grains, and ending 
with the size of glass balls for games called "marbles" - 

(i.e. about the size of a human eye) that are NOT 
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digestible even by the hottest flames, are obtained and 
preserved as a kind of Buddhist relics - see Video #J2b 

below. In turn, because Buddhism is a religion practiced 

in a number of technically and scientifically advanced 
countries, such as Korea, Japan, or China, these Buddhist 

relics after the cremation of the most venerable Buddhist 
monks are carefully preserved in there, while under the 

names of "sarira", "sari", "beads", or "ringsels", made 

available for public viewing at least once a year (as I 
explained it in the caption under Fig. U1 from volume 16 

of my monograph [1/5] available for free from the web 
page named "text_1_5.htm") - and most importantly 

they are subjected to their detailed research. I learned 

about some results of research on miraculous attributes 
of these "sarira" during my professorships in tropics and 

in Korea. On the Internet one can also watch them and 
read about them. For example on 1:34 minutes long 

English-language video entitled "LEGENDARY PEARLS 
Found in Cremated Bodies of Monks" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=JmztXl1tclu ) it is 

explained that these "sarira": are NOT a form of a body 
or bones; they are known to have the miraculous ability 

to increase in number, grow or shrink; when placed on 
top of the head, they heal and cleanse the body; and 

they also give off some energy - the flow of which is felt 

through the heart chakra. In turn another 6:17-minute 
video entitled "Buddha‟s tooth contains otherworldly 

matter – unbelievable close up image" (see 
https://www.youtube.com/watch?v=jnpL8TyVn9w ) that 

discusses the growth of new "sarira" for the still 
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supernaturally growing over 2500 years old tooth of the 
Buddha himself, states that these miniature "sarira" are 

harder than diamonds and contain otherworldly matter - 

which additionally provides new confirmations regarding 
my own evidence from part #I of the web page 

"sw_andrzej_bobola_uk.htm" that God created also sets 
of chemical elements much more perfect than those 

already known by the "official atheistic science". Of 

course, since the results of research on such pearl-like 
creations of human origin show the possession of 

supernatural powers, by analogy this also implies that 
their authentic animal versions should be characterized 

by many miraculous abilities the research and learning of 

which is in the vital interest of humanity. 
 

It is also worth knowing that in Chinese folklore there are 
repeated beliefs about a special kind of huge flying snake 

(serpent) with supernatural or magical powers - by the 
Chinese called "dragon". However, this Chinese "dragon" 

is different from e.g. the Polish dragon, because 

according to legends its supernatural power came from a 
huge "pearl" glowing with white light, which this dragon 

always had to carry in its mouth. If the reader has ever 
seen the so-called "Dragon Dance" (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=dragon

+dance+chinese+new+year ) traditionally danced during 
the Chinese Lunar New Year, then probably noticed that 

according to legends this "flying serpent" by Chinese 
called "dragon" always in such dance "follows" the 

glowing "pearl" carried by one of the dancers close to its 
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nose to symbolize that the dragon is carrying it in its 
mouth. How looks like this snake-like Chinese "dragon" 

and its huge glowing pearl described by the Chinese 

folklore, is best illustrated by the Australian Youth Film 
(with dialogues in English and Chinese) from 2011 

entitled "The Dragon Pearl" - full versions of which with 
the length of about an hour and a half, can be found on 

YouTube, for example at 

https://www.youtube.com/watch?v=BaCAOvymik8 , 
while a short, only 2:22 minutes long "trailer", also 

illustrating the appearance of the Chinese "dragon" and 
its pearl glowing with white light, is available, for 

example, at the following internet address: 

https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM . With 
this around two-minute "trailer" of this film is also 

connected a discovery that highly intrigued me. It 
shocked me on the fifth day after the publishing on 1st 

March 2022 the Polish content of the entirety of this 
items #J2 to #J2c as my entry number #344 to blogs of 

totalizm. Namely, I noticed then, that several regular 

readers, who since a long time attract my attention 
because while acting in a group they always attentively 

analyse for many hours each of my posts to blogs of 
totalizm, watched with particular interest this around 

two-minute long "trailer" at the address 

https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM . 
Thus, in order to check what they found so interesting in 

it, I looked at it again - although I knew its content 
perfectly well, because I had already viewed it several 

times a week earlier. This re-viewing shocked me 
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immensely. From the scenes that were repeated many 
times in the original "trailer" and that show this huge, 

white-glowing pearl of the Chinese serpent-like dragon, 

almost all segments illustrating the pearl were cut out, 
while the "trailer" itself was hidden beyond the end of an 

advertisement - the extreme length of which discouraged 
the viewing of this trailer. At the time of this shocking 

discovery, I was just working on items #I2 to #I5 from 

another my web page named 
"1985_theory_of_everything.htm" in which I reported my 

latest important discovery documenting the evidence that 
because of the lack of "elapse of time" in the counter-

world, the so-called "time couriers" can change in an 

unnoticeable way the human past which in future was to 
harm the occupational interests of "God's adversary" that 

exploits and ruins humanity. Note that who are these 
time couriers, I explained it in publications indicated and 

linked via the Polish web page named "skorowidz.htm" - 
search it in there with Polish keywords: kurierzy czasowi 

. Thus it immediately became clear to me, that this 

strange group of readers who spend many hours 
studying in depth each of my posts to blogs of totalizm, 

do it in order to determine which facts and achievements 
must be secretly cancelled from my and from our past, 

so that "God's adversary" could block the scientific and 

technical development of humanity with greater 
efficiency. Therefore immediately after the discovery of 

this next proof how "God's adversary" and his helpers 
secretly and cleverly push humanity down in the 

development through the elimination of the knowledge-
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generating truths about our past, the essence of it I 
described in item #I1 from the web page 

"1985_theory_of_everything.htm" (see in there the 

explanations accompanying the description of changes in 
the "trailer" for this movie), and I also report it here by 

adding the information on this shocking finding. Other 
facts highly intriguing in this Chinese "flying snake" in 

English called "dragon" is that the legends almost 

identical to Chinese have also Aztecs and Mayans from 
America - as their god called "Quetzalcoatl" was too a 

"feathered flying snake" possessing supernatural powers 
- see 

https://www.youtube.com/results?search_query=feather

ed+serpent+of+aztec+god . The multi-headed serpent 
flying in the air with magical powers and the ability to 

speak human language is also widely described in the 
Cambodian mythology - see its illustration and 

explanation below in Fig. #J2c. The Bible in verses 3:1-5 
from the "Book of Genesis" also describes the snake 

speaking with Eve and displaying much higher 

intelligence than humans. What is even more interesting, 
in other parts of the Bible one can find information which 

reveals that our Earth, and thus the entire humanity, 
until today is ruled and under the oppression of this anti-

human serpent and his helpers, who seek our 

destruction. There exists also the evidence for the 
existence and present activities on Earth of this anti-

human snake capable of flying, and also - for existence 
of its helpers who can change their shapes. This easy to 

verify evidence, is indicated, linked and discussed in item 
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#A5 from my Polish web page named "totalizm_pl.htm" 
and in item #G3 from my web page named 

"wroclaw_uk.htm". In turn in item #I5 of my web page 

named "sw_andrzej_bobola_uk.htm" and in the linked in 
there Video #I5a and Video #I5b, it is explained and 

illustrated how this serpent with supernatural powers 
described in the Bible, capable of communicating with 

people and currently managing the Earth and humanity, 

is able to effectively hide from people together with his 
regular helpers, for example through the so-called 

"shapeshifting" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=shapes

hifting+animals+in+mythology ) - means by changing 

their shape and appearance, for example, from human to 
animal or reptile, and sometimes even to machines or 

objects such as cars, motorbikes, bicycles, ball lightning 
glowing with white light, or the deceiving people the so-

called "jack-o'-lanterns". The incomparably higher 
intelligence of this "snake" is NOT its only "advantage". 

He also developed excellent methods of cheating people 

- some of which are described in more detail in item #A5 
from my web Polish page named "totalizm_pl.htm", while 

others in #A2 to #A2ab from my Polish web page named 
"ufo_pl.htm". Moreover, his power extends over the 

entire Earth, and his helpers usually are perfectly 

organized, disciplined, professional, competent, and 
wisely and effectively fulfil all the tasks assigned to them. 

 
The reader probably noticed my belief, NOT hidden in 

this item #J2, that undertaking by rational researchers 
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the pursuit of knowledge and the search for truth about 
"snake pearls" could become a source of numerous 

benefits for humanity. After all, for example, from what 

we already know, these pearls will probably reveal the 
knowledge which will additionally broaden for us the 

knowledge on the influence on human life of fluxes of so-
called "moral energy" - programs of which are carried by 

"drobinas of counter-matter" since 2020 in my 

publications also called "God Drobinas", while the 
essence of the influence of which moral energy on 

people is explained in item #D3 from my web page 
named "nirvana.htm". Although a long time ago very 

strong outflows of "drobinas of counter-matter" 

electrically excited to shine with white light and escaping 
from selected by them points of their escape 

professionally called "chakras", people learned to visually 
reveal with the use of so-called "Kirlian photography" 

and also instrumentally detect with electronic sensors for 
so called "acupuncture points" (see 

https://www.google.com/search?q=acupuncture+points 

), but still people do NOT know how to measure the 
density or amount of "moral energy" of such fluxes. In 

other words, "snake pearls" probably can indicate to the 
humanity the "key" to the principles of operation and 

construction of "moral energy" measuring instruments. 

In turn the capability to measure of "moral energy" is 
going to be very helpful to people in: processes of 

achieving the happiness of earned nirvana and thus in 
implementation of the "Nirvana System" that is 

absolutely necessary for the survival of humanity; for 



 
  Q-583 

detecting the operation of chakras and discharges of 
"moral energy"; and for researching the influences that 

on the fate of people are exerted by the flows of this 

moral energy - or more strictly for checking or confirming 
the claims of Chinese knowledge about "Feng Shui" and 

"chi" energy. After all, what is already known about 
"snake pearls" suggests that out of all minerals known to 

people, it is them that generate or intercept more intense 

flows (whirls) of gravitationally inactive so-called 
"drobinas of counter-matter" about which in 2020 I 

discovered that they are also "God Drobinas" capable of 
emitting white light or a fiery glow - the origin of light of 

which I described, amongst others, in items #K1 and 

#K2 from the web page named "god_exists.htm". The 
Chinese call "chi" these "drobinas of counter-matter" that 

are always mobile and capable of shining. In turn the old 
"official atheistic science" calls them "dark matter" (see 

https://www.google.com/search?q=dark+matter ) or 
"dark energy". On the other hand, my research reveals 

that these "drobinas of counter-matter" are carriers of 

intelligent "moral energy" programs, learning to measure 
the amount of which is extremely vital for the future of 

the entire humanity - e.g. see descriptions of the 
phenomenon of the miraculous happiness of earned 

nirvana and the "Nirvana System". Let us summarize 

here in the numbered items the most important 
information that results from what about these snake 

pearls we already know from folk tales, and what reveals 
to us the relationship between "snake pearls" and "moral 

energy" - programs of which are carried by "drobinas of 
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counter-matter", means by "God Drbinas" (i.e. by 
intelligent and ever mobile drobinas, flows of which the 

Chinese call "chi"). And so, according to the results of my 

research described above, and also according to folklore 
claims and stories which also seem to be confirmed with 

the already known large body of evidence (including 
Bible verses that confirm them): 

 

[1] At present, all mankind and each individual person 
have only two paths to choose from. Namely, either to 

choose the path of evil, i.e. {1} to continue to succumb 
to the temptations of "God's adversary" and march 

through the "wide gate and convenient path" leading to 

self-destruction and death - as it is described in verses 
7:13-14 from the biblical "Matthew", links to the 

interpretation of which verses can be found on my Polish 
web page named "skorowidz.htm" by using Polish 

keywords: szeroka droga i brama (meaning "wide road 
and gate". Or to choose the path of good, that is, {2} 

the path leading to: {2a} the implementation of the 

"Nirvana System", {2b} getting rid of "money" that force 
everyone and all of us to continue the suicidal path of 

evil leading to the abyss and death, as well as to choose 
{2c} the building of instruments that allow for the 

measurement of the level of "moral energy" in each 

individual person and in entire nations or areas - which 
will allow individual people and the entire humanity to 

properly manage their lives and activities. In turn one of 
the hints on how to build these meters for measuring of 

"moral energy" can be revealed to us by the "snake 
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pearls" described in this item #J2. Notice here that 
according to verse 22:11 in the biblical "Apocalypse of St. 

John" - explaining to us that the righteous should 

continue to act righteously and let the sinner continue to 
sin, everyone can individually choose to follow the path 

of good {2} even if the rest of his countrymen or even of 
the entire civilization will choose to continue the current 

path of evil {1}. 

 
[2] Everyone's future will look drastically different, 

depending on which of both of the above paths (i.e. evil 
{1} or good {2}) choose both the entire humanity and a 

specific nation or even each individual person who will 

inevitably be exposed to the experience of purification 
that is coming. After all, if the humanity chooses the 

path of evil {1} that continues the present succumbing to 
the deceptive temptations of "God's adversary" and its 

wealth, greed and rewarding with "money" even 
activities that should be punished, then every person 

who performs productive "physical work" will be falsely 

fed with the proverbial "scraps from the elite table". After 
all, the majority of what this person manages to earn by 

himself, will be taken from him/her by this huge 
"pyramid of forcing" which includes, amongst others, all 

the so-called "white-collar workers" described in #E1 and 

#L2 from the web page named "smart_tvs.htm". These 
"intellectuals" are going to pass laws that will more and 

more suffocate human freedom - which only ordinary 
people will have to obey (which we have already 

experienced in the times of "covid-19"), they will also 
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count earnings for everyone, print and close in banks 
his/her money, look for various cleverly or even criminal 

ways how to additionally rob from resources both this 

person and his/her nation, or even our entire mother 
Earth, etc. But if people choose the path of good {2} 

through the implementation of the ideal Nirvana System, 
then they will begin to experience the unlimited 

generosity of God, which was already demonstrated to 

us by the perfect creation of everything that already 
existed, but what we destroyed with our greed, and what 

generosity in the future God promises to create for us 
again and make it available to us in - e.g. see verse 2:9 

from the biblical "1 Corinthians" quoted and interpreted 

in (17) from item #V2 of the web page named 
"2020life.htm" and in item #G5 of the web page named 

"wroclaw_uk.htm". As a result, for his/her productive 
"physical work" every person doing physical work will 

then receive a remuneration many times higher than the 
present monetary value of this work. After all (firstly) 

then 100% of the contribution of productive "physical 

labour" will be fully and with God's justice rewarded to 
every person with the miraculous phenomenon of 

happiness earned nirvana. In addition to this (secondly), 
the present huge pyramid of "white-collar workers" will 

disappear then, while these presently countless 

managers, directors, calculators, etc., will also be 
directed to produce material goods with productive 

"physical labour". This redirection in turn will cause a fast 
and unimaginably high increase in the wealth and well-

being of all people. As a result, in addition to the 
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remuneration with the happiness of nirvana for his/her 
work done, for everyone this increase in welfare will 

double the amount of his contribution to physical labour 

by receiving NOT only nirvana, but also (for free) 
everything that he/she needs to live, work, rest, 

entertain and educate. In turn, thirdly, the amount of 
productive "physical work" that must be done in order to 

keep one in the state of nirvana, even in the initial period 

after the implementation of the Nirvana System, with 
some types of work can be earned for a period shorter 

than half a year - after all when the first earning of 
nirvana with the productive "physical labour" is 

accomplished, the one needs only to cover the dispersion 

of moral energy, which decreases with the elapse of 
time. As a result, the increasingly longer time free from 

work, in which everyone will be able to rest, travel, enjoy 
entertainment, devote oneself to his/her hobby or 

invention, raise his/her knowledge, etc., will also be 
added to nirvana and to receive all goods for free, 

rewarding each person with at least threefold for the 

physical work performed by them. Furthermore, in the 
world without "money" that causes evil, there will be NO 

greed, crimes, lies, inequality, injustice, exploitation, 
hostility, wars, etc. A happy life in such a paradise-like 

world will be yet another way of being rewarded for 

productive physical work, which will be added to the 
remunerations mentioned previously. Etc., etc. The world 

similar to paradise, which a correctly implemented 
"System of Nirvana" is able to create for humanity, 

cannot even be described with today's concepts and 
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manners of thinking. 
 

[3] Certainly NOT all "pearls" displayed on the Internet 

or offered for sale as alleged "snake pearls" have 
features of real "snake pearls". This is evidenced by the 

above-described Buddhist traditions concerning the so-
called "sarira" (see 

https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+be

ads&tbm=isch ), "sari", or "beads" appearing only in the 
heads of their most distinguished spiritual masters and 

leaders. After all, these "sarira" are NOT found in the 
postmortem ashes of ordinary people - which means that 

the honour of growing them in someone's head must be 

earned. Since "snake kings" carrying in their mouths real 
"snake pearls" for their tribes of snakes perform the 

same functions as these "sarira" perform for the most 
outstanding spiritual masters of Buddhism, by analogy it 

can be stated that real "snake pearls" showing powers 
and abilities described by the folk tradition, can grow 

only in individuals carefully selected by God. Probably 

because in order to prove that they deserve the dignity 
of carrying such true "snake pearls" in their mouths, 

candidates for snake kings must fight for them among 
themselves. Even if in ordinary snakes also grow 

something similar to these real pearls, almost for sure it 

will NOT display supernatural attributes of real such 
pearls. Furthermore, probably there are also "moral laws" 

which will guarantee that real such pearls cannot be 
purchased for "money", but only the fate will choose 

these people who deserve the honour of having them 
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and using them. Therefore, on the basis of my to-date 
knowledge of laws governing the supernatural, I believe 

that these people who buy something that someone 

offers to them under the name of "snake pearls" will only 
obtain poor imitations of these mysterious gems, the real 

versions of which display actual supernatural powers. So 
my readers are NOT advised to even consider the 

purchase of these imitations. 

 
[4] Research of the "snake pearls" described in this item 

#J2 can lead to finding the principle of operation and the 
technology of making of future measuring instruments 

for "moral energy". After all, these pearls cause, amongst 

others, the annual mass gatherings of snakes in "snake 
dens". In turn there are indications which suggest that 

the gatherings of snakes are initiated by "snake kings", 
who then keep these pearls in their mouths. In turn 

places of such an accumulation of snakes always display 
features of the so-called "Earth chakras". 

 

[5] The location of "Earth chakras" so far could only be 
detected by so-called "dowsers" with quite subjective 

and rather unreliable and inaccurate methods of 
dowsing. Other people only instinctively perceive them as 

places of peace, relaxation, recharging with life energy, 

etc. - which, for example, is clearly felt near the "Celtic 
Cross" from the NZ seafront of the town of Petone, 

which the cross is described and illustrated in #J3 to 
#J3x from my web page (in English) named 

"petone.htm" and in #A3 to #A3de for my Polish web 
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page named "klasa.htm". Unfortunately, the difficulty of 
detecting chakras caused that people know only the 

most important of these extraordinary areas, located in 

the most famous places on Earth. On the other hand, in 
fact on Earth these chakras are probably even more 

numerous than this huge number of "acupuncture 
points" is located on the human body that already can be 

detected electronically (these acupuncture points are 

human equivalents of "Earth chakras" - from which also 
streams "God Drobinas"). In turn, getting to know their 

location by local people makes it possible to study and 
use them for the benefit of local residents. Therefore, 

places where "snake dens" appear, as well as places 

where old churches and areas of significant religious 
significance (e.g. such as the area described from #J3 to 

#J3x from my web page named "petone.htm" - where 
appeared a "burning bush" (see 

https://www.google.com/search?q=burning+bush+Bible 
) from the Petone beach, the non-accidental and high 

religious significance of which is also confirmed by the 

strange connections with Jesus of the name "Arawa" in 
Petone with the name "Arava" in Israel - which I 

described from #A3 to #A3de from the Polish web page 
named "klasa.htm" while I am also briefly mentioning in 

item #L3 of the web page "2030life.htm"), reveal to us 

another of these extraordinary areas. For example, most 
citizens of Poland probably already know that such a 

chakra of the Earth is located in Kraków near Wawel. So 
it should NOT be surprising that under this Wawel there 

was also a lair of a "dragon" which in old times was 



 
  Q-575 

described as a snake that flew in the air - now this place 
is widely known as a tourist attraction of Kraków (as I 

have already reported about it above, e.g. a Chinese 

mythology states that "dragons" were kinds of "snakes 
capable of flying through the air"). Furthermore, in this 

item #J2 I am also describing, that near the dam by the 
Polish town of Milicz there is the chakra of the Earth, and 

also "snake dens" were seen in there. Since it is also 

known that the strong chakra is in Polish Częstochowa - 
see 

https://www.google.pl/search?q=Cz%C4%99stochowa+
czakram , where the place of its greatest power is 

located on the right side of the entrance to the basilica 

with the famous Black Madonna, in my opinion it would 
be worth checking the undergrounds lying exactly under 

this place, whether there are also hidden places of 
annual snake gatherings unknown to people - which, 

after all, can get to this place e.g. through old tunnels 
spreading from there. (A fragment of these crypts and 

tunnels available for visiting under the place of the 

greatest power of the Częstochowa chakra of the Earth, 
one can see on the films searched - for example, with 

the command: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Krypta

+Jasnog%C3%B3rska+Cz%C4%99stochowa .) It would 

also be worth checking the old descriptions of the 
undergrounds of the basilica in Częstochowa, whether 

they mention past encounters with "snake dens" in there, 
or whether there were any old legends about the dragon 

told there. In addition, it is worth knowing that the 
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ancient Aztecs and Mayans of America also worshiped 
the god "Quetzalcoatl", whom they described as 

"feathered serpent", this means also as "a snake that 

could fly like a bird". So I am willing to bet that the 
former places of worship to this god also represent the 

strong chakras of the Earth. 
 

[6] "Earth chakras" are characterized by bursts of 

counter-matter that circulate around closed circuits and 
thus form what my Theory of Everything of 1985 

described at the web page "dipolar_gravity.htm" calls 
"whirls of counter-matter" while since 2020 I call whirls 

or flows of "God Drobinas". Thus, the places where these 

chakras are located are simultaneously the places where 
one can test methods and instruments for detecting the 

flows of "God Drobinas" that are carriers of "moral 
energy". In turn any actions of redirecting the flows of 

these drobinas of "chi" undertaken by people in the 
vicinity of these chakras, of the type postulated in item 

#B4 and in "Fig. #B4" from my web page named 

"wszewilki_jutra_uk.htm" on the establishment of a 
circulating bus from Milicz around the road with the 

shape and name "orbiter" or "eight", provide us with 
knowledge which reveals the principles of using these 

flows to generate human wealth, growth, success, 

progress, happiness, etc. 
 

[7] Studying the flows of streams of "God Drobinas" 
rushing from the chakras which are already revealed to 

us by "Kirlian photographs", allows to detect and define 
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the laws governing the flow of these drobinas through 
various bodies and objects formed from matter. For 

example, Kirlian photographs of crystals or long metal 

objects such as railroad tracks or nails - which can be 
searched on the Internet with, for example, the 

command 
https://www.google.pl/search?q=crystals+kirlian+photog

raphy&tbm=isch , reveal to us that in their constant 

motion "God Drobinas" penetrate into bodies and objects 
from matter in areas of their flat surfaces, especially in 

places where this surface has a conical or pyramidal 
indentation directed into it. In turn these drobinas 

disappear into the surrounding space at the sharpest 

ends of these bodies or objects. So it is in line with the 
findings of the Chinese experimental discipline of "Feng 

Shui". This is why the railroad tracks that in Poland cut 
off the hamlet of Stawczyk and the village of 

Sławoszewice from the village of Wszewilki and from the 
town of Milicz, intercept the flows of "God Drobinas" 

(called "chi" by Chinese) and then they yield these 

drobinas only at the ends of the tracks. This interception 
creates blockades of the "chi" flow, which prevents the 

proper functioning, means which block the prosperity, 
success, growth, well-being, happiness, etc., of all 

inhabitants of this entire urban-rural conglomerate (i.e. 

the "Milicz-Stawczyk" conglomerate) - similar to "chi" 
blockages which in human bodies cause illnesses the 

curing of which is possible only with the use of 
"acupuncture". So in the case of Polish Milicz, Wszewilki, 

Stawczyk and Sławoszewice, the elimination of these 



 
  Q-572 

blockages requires forcing an increased flow of "chi" 
across what causes blockages (i.e. across the line of 

railway tracks) - which is easiest to achieve e.g. by 

starting a bus service that regularly runs along a 
trajectory of "orbiter" or properly designed "figure eight", 

as I described it in the introduction to web pages of the 
above-mentioned settlements and in item #B1 from my 

web page named "wszewilki_jutra_uk.htm". 

 

 
http://pajak.org.nz/proofs/1994_6_snake_templ

e_penang_1.jpg 
http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_

penang_2.jpg 
Fig. #J2a: In June 1994 I had the pleasure to visit the 

"snake temple" on the island of Penang in Malaysia. I 
also talked then with its staff, learning many interesting 

things - some of them I was repeating in item #J2 from 

this post #344E to blogs of totalizm. I took the above 
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photo after leaving the temple, so as to document the 
appearance of its main entrance gate - unfortunately, 

something prevented me from correctly framing the 

photo before I pressed the shutter, and I had no time to 
repeat the photo. But from its photos on Google the 

reader still can also see what this entry looks like - e.g. 
see at 

https://www.google.com/search?q=penang+snake+tem

ple&source=lnms&tbm=isch . (Click on the above 
photograph to see it enlarged.) 

 
While visiting the above "temple of snakes" I also took a 

few photos of what is inside. And so, in its rooms, by the 

walls, there were several bushes in pots. Their branches 
were covered with snakes. These snakes were specially 

prepared (i.e. well fed, while their venomous teeth were 
removed) so that they were NOT threatening too 

inquisitive visitors - who come too close to them. This is 
because on some of these bushes the snakes 

camouflaged themselves so well that one has to put 

head inside of the bush to see them - e.g. click on the 
following "photo 2" to check whether you can distinguish 

snakes sitting on this bush from the background and 
surroundings (and believe me, several snakes are sitting 

on this bush): 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
2.jpg . Of course, like every temple, this one also has a 

main room for prayers - see "photo 3" with me posing 
for a photo in the middle of it: 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
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3.jpg . The fact is that because it is a temple of snakes, 
everywhere these snakes can be seen - as examples of 

them see photos 4 and 5 below: 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
4.jpg , 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
5.jpg . 

 

As this temple is usually visited by many foreign tourists, 
for their use, with a small fee, it also offers the service of 

taking a photo with a large constrictor snake wrapped, 
for example, around the neck of photographed person. I 

did NOT use this service in that temple, because in high 

school I had read too much about the habits of large 
tropical constrictor snakes. I was also right about it 

because on September 6, 1996, the Malaysian 
newspaper The Sun, on page 7, published a photo of a 

rubber plantation worker tapping resin from rubber trees, 
who was choked to death and was already starting to be 

swallowed by a huge constrictor python. That photo of 

him, along with a more detailed description, I published 
as Fig. #C1 from my web page named 

"newzealand.htm", and also as a photograph from Fig. 
#E1 from another web page named "predators.htm" . I 

should add here that with the passage of time I got a bit 

used to the constant danger posed by snakes in the 
tropics. Thus, in 1996 I also had the courage to take a 

photo with a large constrictor python hanging from my 
neck - click on the link 

http://pajak.org.nz/proofs/1996_jan_i_pyton.jpg to see 
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it. But this photo with the python I took NOT in the 
above "snake temple", but while visiting the "snake farm" 

with the present name "Snake and Reptile Farm-Perlis" 

(see 
https://www.google.com/search?q=snakes+Kangar+Perl

is+Malaysia ). It is also worth knowing that although the 
constrictor snakes used to take such pictures are well fed 

beforehand, still knowing the lightning speed of the 

suffocation by these snakes and also being well aware of 
their wild and unpredictable behaviour, for safety after 

putting the snake on the neck of the photographed 
person, two strong and well-versed with these snakes 

employees of the snake farm stand on the both sides 

ready to help if, despite being well fed, the snake 
decides to show its ability to crush the bones of 

whomever else it has NOT tried to swallow yet, while 
who himself inserted his neck into deadly embrace of 

coils of powerful snake muscles. By the way, I once saw 
in tropics how a small and young constrictor snake, of 

the size of a typical Polish grass snake, caught and 

crushed a bird the size of a pigeon, wrapping around it 
so quickly that also the always fast-moving bird did NOT 

have time to escape. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbpKYanNJ
_Q 

Video #J2b: Here is an approximately 9-minute-long 
video presenting the collection of the so-called "Shariras" 

(also called "sarira", "sari", or "beads") - that is, resistant 
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to melting at high temperatures ceramic secretions of 
miraculous pearl-like appearance that crystallize in the 

heads of the most venerable Buddhist monks (usually 

spiritual leaders of Buddhist temples considered to be 
their the greatest masters), and which are carefully 

collected and stored as Buddhist relics after the 
cremation of the bodies of these monks. These sarira are 

characterized by numerous miraculous properties that I 

described above in item #J2 of this post #344E, and 
information about which can be searched e.g. in Google 

or YouTube with the English keywords: cremation sharira 
. The "sarira" shown in this video are from a collection of 

over 10,000 such relics carefully preserved in the 

Buddhist temple "Lu Mountain Temple" from California, 
USA. (Click on the above movie starter to watch it.) 

 
In spite of long researching, still it is NOT known exactly 

"in who" these "shariras" materialize, nor "why" they can 
be found only in heads of highly spiritual monks, but 

NOT e.g. in every person. On the basis of the results of 

my own research described e.g. in item #A2.12 from the 
web page named "totalizm.htm", I am personally 

convinced that their emergence most strongly depends 
on the intentions and motivations of a given person. 

After all, the Bible, as well as the religion of Buddhism, 

unanimously recommend that in life one should be 
guided almost exclusively by the motivation to do 

everything in the intention of doing good for other fellow 
humans. For example, instead of cooking, baking, 

producing, building, researching, publishing, etc., 
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because it is our duty, profession, or a source of income, 
power or fame, we need to switch to the motivation that 

everything we do is for the good of other fellow humans 

and in the service of God, means so that our religious 
"neighbours" could live in abundance, comfort, 

conditions of growth, truth, respect for the nature and 
love of God and their religious neighbours, etc. (For 

explanations of the method "how" to switch to such a 

motivation - see item #A2.12 from the web page named 
"totalizm.htm".) After all, exactly such a motivation is the 

requirement for the development of earned "nirvana" 
and the basis for the operation of the abovementioned 

political "Nirvana System" illustrated in our Polish-

language movie but with subtitles in English, entitled 
"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which title means: 

"The Nirvana System: the World that Rid of Money" 
disseminated for free at the internet address 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 
(notice that its English subtitles can be turned "on" or 

"off" by simply clicking on the "cc" icon in the lower-right 

part of these movie). The most spiritual Buddhist monks 
typically act with just such motivation. The findings of 

my philosophy of totalizm on this subject seem to be 
confirmed also, among others, by the statement that I 

found on the 8:26 minute long YouTube free video 

entitled How are sharira created and how does Buddhism 
view sharira?(GDD-410, Master Sheng Yen) - see 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE . 
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http://pajak.org.nz/biblia/serpents.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer

9E = our movie "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFop
ak = our movie "Future Propulsions" 

Fig. #J2c: Here is an illustration of a multi-headed 
"feathered serpent" (i.e. "flying serpent") derived from 

the folk mythology of ancient Cambodia. These 

Cambodian "flying snakes" could speak like people, and 
had human intelligence. What is even more interesting, 

to the above illustration is also included something that 
mythologies describe as a "pearl" glowing with light, 

which gives these snakes supernatural powers. (Could it 

be the telekinetic Oscillatory Chamber - ancient versions 
of which I am discussing in #H1 to #H3d from the web 

page "ufo_proof.htm"?) The above flying serpents with 
superhuman intelligence, knowledge and ability to "talk" 
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with people on Earth, which are also characterized by 
supernatural powers, are derived from Cambodian 

mythology. However, practically every country and 

nation on Earth has some form of mythology about 
similar flying creatures (e.g. serpents). For example, 

multi-headed snakes (serpents) similar to the above are 
described in the mythology of ancient Greece, where the 

Hydra from the ancient city of Lerna in Argolis was 

known. In Poland, Europe, China, Korea, and several 
other areas, mythological snakes (serpents) that flew 

through the air were "dragons". Using Google, you can 
also search in there for more illustrations of such 

Southeast Asian dragons and their "pearls". (Click on the 

above photograph to see it enlarged.) 
 

I originally found the above illustration in Korea. It was 
published in a calendar called "Ajou 2007". It showed 

mythological scenes describing the adventures of the 
Cambodian king Jayavaman who created the Great 

Khmer Empire. The above scene had an English caption 

"The Serpent described Queen Soma her previous life". 
 

It is worth emphasizing here, that the same serpent 
which destroys humanity, knows human speech, has 

supernatural powers, as well as is definitely more 

intelligent than people, is also described in the Bible - for 
example see verses 3:1-5 from the biblical "Book of 

Genesis". More information so far unknown to people 
about it, e.g. descriptions of how in spite of the use of 

superior technology by his helpers, we are still able to 
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recognize them, are presented in #A5 to #A5bc from the 
Polish web page named "totalizm_pl.htm" and in #G3 to 

#G5 from the web page named "wroclaw_uk.htm". 

 
In past I used to research the methods with which this 

serpent described also in the Bible manages to torment 
and push down humans for so long without making us to 

react. I noted that its favourite method almost impossible 

to be detected by humans is described by the Polish 
proverb "if you wish to hide a tree, plant a large forest 

around it". One of numerous manifestations of this 
method the reader can also notice in multitude of names 

used by people to name the same objects or ideas - 

which names I use in the above item #J2. For example, 
ideas that my "Theory of Everything of 1985" and my 

"Theory of Life of 2020" describes as "God Drobinas" and 
its "programs of energy, the Chinese call "Feng Shui" and 

"chi" while the official atheistic science calls "dark 
matter" and "energy". So how in such "forest" of 

terminology Chinese and official atheistic science could 

see and accept that we all try to utilise for the benefit of 
humans the same truths but which we named differently 

just to emphasize their most important for us property. 
 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk 

 
* * * 

 
The above post #344E analyzes premises 

suggesting that the so-called "snake pearls" 
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naturally growing in the bodies of snakes 
(similarly like pearls grow in the bodies of 

mussels) show so unusual features that either 

they already are ready-made sensors that allow 
quantitative measurements of the accumulated 

somewhere the so-called "moral energy" - the 
level of which represents the indicator of 

someone's moral state and advancement in the 

process of achieving "earned nirvana", or they are 
able to indicate to us the principles of operation of 

such sensors for measuring the level of "moral 
energy". This post constitutes an adaptation of the 

content of item #J2 from my web page (in English) 

named "stawczyk_uk.htm" (update of 2022/2/25, or 
later) and is available, among others, at the following 

addresses: 
http://www.geocities.ws/immortality/stawczyk_uk.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/stawczyk_uk.htm 
http://gravity.ezyro.com/stawczyk_uk.htm 

http://nirwana.hstn.me/stawczyk_uk.htm 

http://drobina.rf.gd/stawczyk_uk.htm 
http://pajak.org.nz/stawczyk_uk.htm 

Notice that the above web pages are my main 
publications updated many times later. On the other 

hand, this post #344E to blogs of totalizm is only a 

"harbinger" of publishing the presented here results of 
my research - which later is NOT updated. Therefore, 

these web pages typically contain texts that are more 
improved than this post to blogs of totalizm, with the 

elapse of time they collect more evidence and fewer 
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research mistakes or writing errors, and because of their 
repeated updating they also contain the latest findings of 

my continuously carried out research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 
my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then at the above addresses he/she may start run 
of the web page "menu2.htm" that contains green links 

to names and topics of all web pages that I developed 
so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the 

link to the web page that he/she wishes to view, and 

through clicking the "mouse" start that web page. For 
example, in order to start this "menu2.htm" from the 

above-indicated address 
http://pajak.org.nz/stawczyk_uk.htm , it is enough if in 

that address the name of the web page 
"stawczyk_uk.htm" is replaced with the name of the web 

page "menu2.htm" - then to the search engine will be 

entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm 
obtained in this way. In a similar manner as starting this 

"menu2.htm", the reader can also start instantly any of 
my web pages, the name of which he/she already 

knows, because e.g. I provided it in the above post or 

because it appears in the "menu2.htm". For example, in 
order to run any other web page of mine, the physical 

name of which I have already given anywhere - e.g. to 
run the web page named "god_exists.htm", let's say 

from a web site with the address 
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http://pajak.org.nz/stawczyk_uk.htm , it is enough that 
instead the previous website address, he/she entered the 

following new address 

http://pajak.org.nz/god_exists.htm in the address box of 
a search engine. 

 
It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 

the new "totaliztic science" and presented on this blog, 
including the topic from this post #344E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 
Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 

only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 
totalizm still have NOT been deleted by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 
moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana 

System", my still only in the world true scientific "Theory 
of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 

2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm 
can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 
posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 

posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 
available via NZ address 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 
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Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 
on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 
publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 
named "tekst_13.htm" available on all the web sites 

indicated above, including, for example, at 
http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 

the English language version, and thus they will be 
understandable for inhabitants of countries other than 

Poland. 
 

Other posts extending and supplementing this 
#344E: 

#343E 2022/2/20 - the roles of God and people in 

eliminating the sources of evil from the world of matter 
(#C8 from "nirvana.htm") 

#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: 
Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 

#334E, 2021/5/1 – chemical elements unknown to 

official science ("part #I" from 
"sw_andrzej_bobola_uk.htm") 

#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to 
#H6 in "2020life.htm") 

#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" 
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(#A0 in "dipolar_gravity.htm") 
#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific 

explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from 

"tornado_pl.htm") 
#210E, 2011/8/11 - "the pursue of knowledge" as one of 

the goals of the creation of people (#B4 from "will.htm") 
#176E, 2009/11/30 - supernatural abilities of Polish 

snakes (#F2 and #F3 from "stawczyk_uk.htm") 

 
Let totalizm prevail, 

Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #344 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2022/3/1, 2022/3/1, 2022/3/1 

Adoptowany z i rozwijany w: #J2 totaliztycznej 
strony o nazwie "stawczyk.htm"; a także "tomie Q" 

(niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze strony o 

nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 
polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 

numer #344. 
 

Tytuły wpisów #344: 

#344: Naukowe wartości przysłowiowego "ziarenka 
prawdy" z ludowych opowieści o nadanej przez Boga 

"wężowym kamieniom" nadprzyrodzonej zdolności do 
wykrywania gęstości przepływów "energii moralnej" (czyli 

esencji tzw. "chi" Chińczyków) (totalizm.wordpress.com) 
#344_1: Co w cechach jakie Bóg nadał "wężowym 

kamieniom" implikuje zasadę działania mierników 

"energii moralnej" (część 1) (kodig.blogi.pl) 
#344_2: Co potwierdza nadprzyrodzone wyczuwanie 

"energii moralnej" przez "wężowe kamienie" (część 2) 
(kodig.blogi.pl) 

#344: Przesłanki iż nadprzyrodzone cechy nadane przez 

Boga "wężowym kamieniom" ukrywają tajmnicę 
czujników pozwalających na pomiary ilości "energii 

moralnej" (tj. najważniejszej składowej tzw. "chi" 
Chińczyków) a stąd i bliskości nadejścia "zapracowanej 

nirwany" (drjanpajak.blogspot.co.nz) 

../stawczyk.htm
../tekst_13.htm
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Motto niniejszego wpisu #344 do blogów 

totalizmu: "Tzw. 'wężowe kamienie' wyrastające 
naturalnie w ciałach węży podobnie jak perły 

wyrastają w ciałach małży, wykazują się tyloma 
nadprzyrodzonymi cechami o wprost cudownej 

naturze, że prawdopodobnie albo one same mogą 

być użyte jako czujniki umożliwiające precyzyjne 
pomiary gęstości tzw. 'energii moralnej' 

wypływającej z danej osoby, albo też są one w 
stanie wskazać zasady działania i wymogi 

inżynierskiego konstruowania takich czujników 

gęstości 'energii moralnej' - wskazując w ten 
sposób naukowe przesłanki 'jak' praktycznie 

mierzyć poziom energii moralnej już 
zgromadzonej w tej osobie, a w ten sposób 'jak' 

obiektywnie ustalać czy osoba ta już znajduje się 
w stanie 'zapracowanej nirwany' lub 'jak' 

ilościowo mierzyć odległość aktualnego poziomu 

energii tej osoby od poziomu wymaganego do 
zapracowania przez nią na stan nirwany, a tym 

samym 'jak' ilościowo szacować jej stan moralny, 
lub wymogi i uchybienia w zaawansowywaniu 

przez nią procesu zapracowywania na nirwanę." 

(Ponieważ zaś gęstość energii moralnej przepływającej 
przez dany obszar ziemi decyduje też o zorientowaniu 

moralnym i o jakości życia zamieszkujących ten obszar 
ludzi, po zbudowaniu instrumentów do pomiaru gęstości 

przepływu tej energii moralnej będzie można również 
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szacować już od tysiącleci eksperymentalnie definiowaną 
przez tzw. "Feng Shui" i "chi" przydatność tego obszaru 

do pobudzania wzrostu efektywności działania, 

zasobności, oraz jakości życia mieszkańców tego 
obszaru.) 

 
 

#J2. Dlaczego zasady działania mierników do 

pomiaru gęstości przepływu "energii moralnej" a 
stąd i do ustalania bliskości nadejścia 

"zapracowanej nirwany", są prawdopodobnie 
wskazywane przez "wężowe kamienie" z jakich 

buchają strumienie świetlistych "drobin przeciw-

materii" (od 2020 roku zwanych także "Drobinami 
Boga") - świecenie jakich opisuje Biblia zaś 

inżyniersko dokumentuje też "fotografia 
kirlianowska" oraz ilustruje telekinetyczne tzw. 

"jarzenie pochłaniania" 
 

W folklorach tzw. "Dalekiego Wschodu" (tj. Chin, Indii, 

Malezji, itp.) istnieją przeliczne ludowe opowieści a także 
historyczny materiał dowodowy o nadprzyrodzonych 

cechach nadanych przez Boga tzw. "wężowym 
kamieniom". Te cudowne kamienie w poszczególnych 

krajach są znane pod najróżniejszymi nazwami. 

Przykładowo w Malezji mi je opisywano pod nazwą 
"Cobra Pearl" (tj. "perła kobry" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=Cobra+
Pearl ). W Indiach kamień ten jest zwany "Nagamani" - 

patrz 
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https://www.youtube.com/results?search_query=nagam
ani . Po angielsku zaś nazywają go "Snake's Pearl" (tj. 

"perłą węża" - patrz 

https://www.google.com/search?q=Snake+Pearl ) - 
ponieważ rosną one w ciałach węży podobnie jak 

faktyczne "perły" rosną w ciałach małży. Mają one 
wielkość typowego ziarna fasoli o wydłużonym, 

zaokrąglonym kształcie pozbawionym jakiejkolwiek ostrej 

krawędzi. Ja słyszałem twierdzenie iż podobno zawsze są 
one czarne jak smoła i o jakby mokrej odbijającej światło 

powierzchni. Jednak w internecie pokazują też jakieś 
kamienie o innych kolorach z twierdzeniami iż też są one 

"wężowymi kamieniami". Niestety, w dzisiejszych czasach 

powszechnej pogoni za "zyskiem", kiedy to dla sporej 
proporcji ludzi "pieniądze" reprezentują wielbionego 

przez nich bożka, bardzo trudno się zorientować czy takie 
pokazywane w internecie "wężowe kamienie" o innych 

niż czarny kolorach służą próbom sprzedania za dość 
pokaźne sumy dowolnych kamieni znajdowanych w danej 

okolicy jakie nadają się do pretendowania iż są to "perły" 

wydobywane z ciał węży, czy też faktycznie pochodzą 
one z ciał jakichś węży. Wszakże patrząc jedynie na to co 

ktoś zdecyduje się dobrowolnie nam ujawnić w 
dzisiejszych czasach zapominania o 10 Przykazaniach 

Boga, trudno jest rozeznać, które informacje na ich 

temat są prawdą, a które np. jedynie formą oszustwa - w 
tym przypadku np. usiłowaniem wmówienia 

potencjalnym nabywcom iż zwykłe kamienie o różnych 
kolorach są jakoby owymi mitycznymi "wężowymi 

kamieniami" o iście cudownych właściwościach. 
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Na temat cudownych cech tych "wężowych kamieni" w 

krajach Dalekiego Wschodu krąży całe mnóstwo 

ludowych opowieści i twierdzeń. Ja wierzę iż wszystkie 
one powinny być przedmiotem racjonalnych badań i 

sprawdzania, a NIE jak obecnie - sceptycyzmu, drwin, 
nieuzasadnionego krytykanctwa, a także coraz 

nachalniejszych oszustw i prób wyłudzania pieniędzy od 

naiwnych nabywców. Wszakże staropolskie przysłowie 
stwierdza, że "w każdym opowiadaniu kryje się ziarno 

prawdy". Ponadto ja sam prowadząc najróżniejsze 
badania, które najpierw zainspirowało właśnie usłyszenie 

jakiejś ludowej opowieści, wiele razy w swym życiu się 

przekonywałem iż każda z tych opowieści zawierała 
"ziarno" wprost bezcennej naukowej wiedzy - niestety 

typowo całymi wiekami ignorowanej przez zawodowych 
naukowców, którzy wywodząc się grupy ludzi jacy przez 

całe życie unikają wykonywania jakichkolwiek tzw. "prac 
fizycznych", stąd zgodnie z tym co wykazałem logicznym 

łańcuchem przyczynowo-skutkowym w punkrach #G3 i 

#G5 swej innej strony o nazwie "wroclaw.htm" zaś 
krótko podsumowałem w punkcie #J1 strony o nazwie 

"stawczyk.htm" i w punkcie #A5 strony o nazwie 
"totalizm_pl.htm", niestety NIE zdołali się nauczyć 

procedury "jak" dla wymaganego przebadania "co", a 

stąd NIE są w stanie odróżniać prawdy od kłamstwa, 
faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są 

też w stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych 
i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi 

problemów. Aby dać tutaj kilka przykładów moich 



 
  Q-553 

własnych odkryć zainspirowanych takimi właśnie 
ludowymi opowieściami, to najważniejsze z nich 

obejmują, między innymi: odkrycie krateru Tapanui 

opisywane na całej stronie o nazwie "tapanui_pl.htm"; 
odkrycie Drobin Boga opisywane w punktach #K1 i #K2 

strony "god_istnieje.htm"; a także opisywane, między 
innymi, w punkcie #D3 mojej strony o nazwie 

"god_proof_pl.htm" moje odkrycie iż Drobiny Boga (tj. 

"drobiny przeciw-materii") posiadają 12 mózgów i 12 
poziomów pamięci, które to odkrycie zostało 

zainspirowane zapisami mitów odizolowanych od reszty 
świata nowozelandzkich Maorysów o ich przed-

chrześcijańskiech wierzeniach w nadrzędnego Boga "Io" 

(patrz 
https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior

+God ). To właśnie owo odkrycie 12 mózgów i 12 
poziomów pamięci w "drobinach przeciw-marterii" od 

2020 roku nazwanych także "Drobinami Boga" stało się 
później inspiracją i fundamentem dla badań jakie 

zaowocowały stworzeniem mojej naukowej "Teorii Życia 

z 2020 roku" szczegółowiej wyjaśnionej na stronie o 
nazwie "2020zycie.htm" - z kolei z której to teorii 

wyniknęły badania o wynikach opisanych w niniejszym 
punkcie #J2. Osobiście chciałbym więc w tym miejscu 

zwrócić uwagę czytelnika, że bez względu jak naiwne i 

sprzeczne z tym co uczą nas w szkołach i na uczelniach 
może wydawać się to co zawierają jakieś ludowe 

opowieści, ciągle każdy ich fragment powinnien być 
naukowo badany i sprawdzany, bowiem dobrze ukryte 

poza ich naiwnością i sprzecznościami mogą się 
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znajdować najcenniejsze "ziarna" przyszłej ludzkiej 
wiedzy! 

 

Najpierw więc przytoczę tutaj krótkie streszczenia 
najważniejszych z co racjonalniej brzmiących takich 

ludowych opowieści i twierdzeń o owych "wężowych 
kamieniach". Z tych, tutaj raportuję tylko te, które albo 

usłyszałem od osoby jakiej prawdomówność osobiście 

poznałem i jaka kiedyś posiadała taki wężowy kamień, 
albo których możliwość zgodności z prawdą potwierdza 

jakiś rodzaj znanych mi faktów. I tak owe racjonalne i 
mające potwierdzenia w znanych mi faktach ludowe 

opowieści stwierdzają, że: 

 
(A) Podobnie jak ludzcy królowie podczas oficjalnych 

okazji zakładają koronę na swe głowy, te węże które są 
królami danego "wężowiska" czy "żmijowiska" w chwili 

gromadzenia się swych poddanych mają w pyskach 
trzymać właśnie taki "wężowy kamień". Stąd każde 

"wężowisko", czy "żmijowisko", zawiera swego "króla" w 

samym środku. Trzymany zaś w jego pysku "wężowy 
kamień" ma powodować zwołanie danego zgromadzenia 

węży w danym miejscu. Kiedykolwiek więc gdzieś 
zaistnieje takie zgromadzenie węży popularnie nazywane 

"wężowiskiem" czy "żmijowiskiem", jeden z owych węży, 

zawsze umiejscowiony w samym środku kłębowiska 
węży, będzie trzymał ów kamień w swym pysku. 

 
(B) To właśnie ów "wężowy kamień" z pysków 

"wężowych królów" posiada moc do zwoływania 
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"wężowiska" w wybranym przez króla miejscu. Czyli to 
jakieś promieniowanie (a być może subtelny zapach) 

emitowane lub koncentrowane przez ów kamień zwołują 

zgromadzenia wszystkich węży danego rodzaju jakie 
uważają się za poddanych tego "wężowego króla". 

 
(C) Miejsca w jakich "królowie węży" zwołują takie 

"wężowiska" zawsze są lokacjami któregoś z lokalnych 

tzw. "czakramów Ziemi" - patrz 
https://www.google.pl/search?q=czakram+energetyczny 

. Ponieważ z czakramów takich bucha inteligentna 
energia przez Chińczyków nazywana "chi" (patrz 

http://www.google.com/search?q=chi+energy ) - to 

oznacza iż wężowi królowie mają zdolność wykrywania 
gęstości i miejsc silnego buchania owej inteligentnej 

energii. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że 
wykrywanie przez nie takich miejsc ułatwia im właśnie 

ów "wężowy kamień", który zdaje się posiadać zdolność 
do wyczuwania gęstości lub do wyłapywania i 

koncentrowania strumieni owego "chi" , zaś trzymanie go 

w pysku o największej koncentracji wężowych zmysłów i 
przeciw-organów pozwala królowi wężów rozpoznawać 

położenie czakramu Ziemi na tej samej zasadzie jak w 
sposób opisany  

w punkcie #F4.1.2 strony "stawczyk.htm" niedźwiedzie 

rozpoznają czy to co właśnie trzymają w swym pysku jest 
jadalne czy też trujące. Istnienie takiego czakramu Ziemi 

w bliskości sioła Stawczyk opisałem we WSTĘPach do 
dwóch stron o nazwach "wszewilki.htm" oraz 

"milicz.htm", a także we WSTĘPie do strony 
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"stawczyk.htm". Nic dziwnego, że w czasach kiedy 
mieszkałem w siole Stawczyk słyszałem sporo opowieści 

iż lokalni ludzie natykali się na więżowiska w obszarze 

tego czakramu przy tamie na Baryczy. Niestety, ja 
osobiście NIE widziałem raportowanych przez innych 

ludzi "wężowisk" czy "żmijowisk" przy czakramie spod 
tamy na Baryczy. Za to jedno z tych "żmijowisk" widział 

mój brat Czesław - w rzeczowość i prawdę informacji 

którego ja mam pełne zaufanie, a który opisał mi 
wizualnie szokującą go mnogość węży jakie formowały to 

"wężowisko". Takich czakramów energetycznych z jakich 
bucha "chi" jest jednak na Ziemi podobnie dużo jak 

wyrzucających owo "chi" tzw. "punktów 

akupunkturowych" na ciele człowieka - wizualnie 
ujawnianych ludziom, między innymi, za pomocą tzw. 

"fotografii kirlianowskiej" (patrz 
http://www.google.com/search?q=Kirlian+photography&

source=lnms&tbm=isch ), która to fotografia pobudza do 
świecenia strumienie "Drobin Boga" ulatujących w owych 

"punktów akupunkturowych" umożliwiając tym ich 

fotografowanie i zobaczenie. Tyle, że ludzie wiedzą 
jedynie o istnieniu kilku najsilniejszych z tych 

"czakramów Ziemi" położonych w co bardziej słynnych 
miejscach. Ponieważ jednak "królowie wężów" potrafią 

wyczuć każdy z tych czakramów istniejących w obszarze 

ich władzy i działania, oraz to w nich zwołują doroczne 
wężowiska, pojawianie się w jakimś obszarze takich 

wężowisk oznacza także iż właśnie tam jest 
zlokalizowany czakram Ziemi buchający energią "chi". 

Stąd, chociaż narazie żaden radiesteta tego NIE 
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potwierdził, osobiście wierzę iż podobny czakram Ziemi 
zapewne zlokalizowany jest też w miejscu zbudowania w 

1571 roku drewnianego kościółka z podmilickiego 

Trzebicka. Znam bowiem aż trzy potwierdzenia 
prawdopodobnego istnienie tam tego czakramu, 

mianowicie: (I) ponieważ w podziemiach tego kościółka 
też widywano "żmijowiska" - o czym od dawna staram 

się informować np. w podpisie pod "Fot. #D23" ze swej 

strony o nazwie "milicz.htm"; (II) ponieważ w 
podziemiach tego kościółka ja sam widziałem niepsujące 

się zwłoki młodej dziewczyny "Anna" spoczywające tam 
już przez kilkaset lat - co też opisałem w "Fot. #D23" ze 

swej strony "milicz.htm" oraz w punkcie #J2 ze swej 

strony o nazwie "malbork.htm"; a także (III) ponieważ 
wiadomo, że w każdym miejscu zlokalizowania starego 

kościoła lub znaczącego wydarzenia religijnego też z 
czasem formowany jest przez Boga obszar wykazujący 

cechy "czakramu Ziemi" - po przykłady takiego obszaru 
patrz moje opisy z #J3 do #J3z strony "petone_pl.htm", 

lub zainteresuj się twierdzeniami o "miejscu mocy" 

istniejącym po prawej stronie wejścia do bazyliki w 
Częstochowie. 

 
(D) Wężowy kamień ma rosnąć w ciele króla węży, 

podobnie jak perła rośnie w ciele małży. To dlatego 

niektóre z nazw tego kamienia brzmią "wężowa perła" 
(po angielsku "Snake's Pearl" albo "Cobra Pearl"). Tyle, 

że normalnie kamień ten ma być ukryty głęboko w ciele 
króla węży. Dopiero wymaga więc wybadania, czy w 

czasie zwoływania kolejnego "wężowiska" kamień ten 
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automatycznie przemieszcza się do pyska króla węży - 
tak jak w czasie porodu lub znoszenia jaja 

przemieszczają się ludzkie dzieci lub ptasie jaja, czy też 

król węży trzyma gdzieś w swej norze dobrze ukryty taki 
kamień znaleziony np. w miejscu śmierci poprzedniego 

króla? Niemniej zgodnie z opowieściami, w czasie 
gromadzenia się węży poddanych danemu królowi w 

kolejne "wężowisko", król trzyma ten kamień w swym 

pysku. A wiadomo iż niemal każdy gatunek węży 
gromadzi się w wężowisko co najmniej raz do roku, zaś 

niektóre węże żyjące w tropiku nawet więcej niż jeden 
raz na rok. 

 

(E) Kamień ten ma mieć cudowne zdolności leczenia 
ukąszeń jadowitych węży. Podobno wystarczy nim 

pocierać miejsce ukąszenia, lub przyłożyć wężowy 
kamień na to miejsce na dłuższy czas, aby jad węża 

utracił swe niszczycielskie zdolności i działanie na 
ukąszonego, albo aby został wyssany z rany. To 

twierdzenie ma historyczny materiał dowodowy w postaci 

"świątyń wężowych". Jedna z takich "świątyń węży" 
nadal znajduje się w Malezji na Wyspie Penang - patrz 

moje zdjęcia pokazane poniżej jako Fot. #J2a lub patrz 
https://www.google.com/search?q=penang+snake+tem

ple&source=lnms&tbm=isch . W dawnych czasach w 

takich świątyniach efektywnie leczono ukąszenia węży 
właśnie z użyciem "wężowego kamienia". W obecnych 

jednak czasach prześladowań a nawet karania 
zwolenników tradycyjnych metod leczenia zaniechano już 

leczenia tym kamieniem, a ukąszenia węży niemal 
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wszędzie leczy się już tylko metodami nowoczesnej 
medycyny (np. "antytoksynami"). Jedynie na stronie o 

adresie 

https://www.globalsistersreport.org/news/ministry/sisters
-central-india-are-known-curing-snake-and-scorpion-

bites-42176 dnia 2021/8/28 czytałem artykuł o używaniu 
ziołowych absorberów do leczenia jadowitych wężowych 

lub skorpionowych ukąszeń. Na Borneo zaś ktoś z 

miejscowego szczepu Dayak dał mi kawałek drzewa z 
dżungli twierdząc iż odpędza on węże od domu w którym 

takie drewno się znajduje. Drewna tego jednak NIE 
zabrałem ze sobą wracając do wolnej od węży NZ - 

przepisy celne której wyraźnie zabraniają wwożenia z 

zagranicy drewna lub przedmiotów drewnianych. 
 

Niezależnie od powyższych ludowych opowieści jakie 
brzmią wiarygodnie i dla których daje się znaleźć 

najróżniejszy materiał dowodowy podpierający możliwość 
iż wyrażają one prawdę, w internecie upowszechniane są 

także opowieści, jakie zdają się być albo mitami albo też 

próbami nieuzasadnionego zachwalania aby skusić kogoś 
do zakupu takiego kamienia. O jednym z nich (tj. o 

innych niż czarny kolorach "wężowych kamieni") już 
wspominałem. Inne moim zdaniem też brzmiące dość 

wątpliwie (aczkolwiek ciągle dla naukowej rzetelności 

wymagające sprawdzania obiektywnymi badaniami) 
obejmują, między innymi: 

 
(a) Iż każdy wąż "kobra" ma w sobie taki kamień. Jest to 

bardzo niebezpieczne twierdzenie i to NIE tylko ponieważ 
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zbliżanie się do kobry kiedy ktoś NIE ma doświadczenia 
jak z nią obcować jest śmiertelnie niebezpieczne. Inna 

szkodliwość tego twierdzenia polega na zabijaniu tych 

węży tylko aby pozyskać ich "perły", podczas gdy kobry 
są istotne dla zdrowia i funkcjonowania natury, zaś w 

niektórych krajach są już nawet pod ochroną. Ich 
zabijanie przyczynia się więc do spowodowania sytuacji 

podobnej do "plagi myszy" jaką poniżej opisałem iż 

zapanowała w Australii w 2021 roku. 
 

(b) Iż kamienie te świecą w nocy. Pokazywane w 
internecie ich świecenie w wielu przypadkach wykazuje 

cechy jakie NIE wykluczają ani nawet NIE zmniejszają 

możliwości jego "fabrykacji". Niemniej warto też 
odnotować, że jedną ze składowych chińskiego "chi" - 

jaki wężowe kamienie mają emitować, są upusty 
opisanych wcześniej "Drobin Boga". O tych zaś 

Drobinach Boga zarówno Biblia wyraźnie pisze, iż jarzą 
się one białym światłem, zaś ich głowy cały czas emitują 

czerwony rodzaj "płomieni" (np. patrz Biblia, wersety 

7:9-10 z "Księgi Daniela" opisujące "Przedwiecznego" a 
zinterpretowane w (d) z punktu #H3 mojej strony 

"2020zycie.htm"). Ponadto wytryski i strumienie 
pobudzonych Drobin Boga są właśnie tym co ujawniane 

jest jako silnie jarzące się strumienie światła na tzw. 

"fotografiach kierlianowskich", a także tym co po 
telekinetycznym pobudzeniu Drobin Boga z 

telekinetycznie przemieszczanych obiektów formuje 
wokół owych obiektów tzw. "jarzenia pochłaniania" 

zilustrowane i opisane na Fot. #1 z mojej strony o 
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nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". 
 

Intrygująco, owo zimne, kredowo-białe światło "jarzenia 

pochłaniania" emitowanego przez pobudzone do 
świecenia strumienie Drobin Boga, dostarcza nam w 

końcu naukowego wyjaśnienia mechanizmu "jak" 
bombardowanie materii stałej (np. gleby, liści, roślin, 

itp.) uderzeniami strumieni Drobin Boga formujących 

właśnie takie zimne, kredowo-białe światło Księżyca, 
wyzwala w tych Drobinach Boga zadziałanie zawartych w 

nich "programów temperatury" w roli nośników "promieni 
zimna" - które dokładniej opisałem np. w (3) z punktu 

#K2 na swojej stronie internetowej o nazwie 

"god_istnieje.htm" czy w (9) z punktu #A3 na swojej 
stronie internetowej o nazwie "klasa.htm". Odnotuj tu, że 

uderzenia tych strumieni Drobin Boga ze światła Księżyca 
w materię stałą powoduje ich gwałtowne wyhamowanie 

(czyli odwrotność "przyspieszenia") a jednoczesne 
"przyspieszanie" nimi Drobin Boga formujących materię 

stałą z jaką one się zderzają. Działanie zaś tzw. "Efektu 

Telekinetycznego" powodowanego właśnie 
przyspieszaniem oraz opóźnianiem pola magnetycznego 

(a o polu magnetycznym już wiemy iż jest ono 
formowane właśnie poprzez cyrkulowanie strumieni 

"Drobin Boga" do 2020 roku zwanych "drobinami 

przeciw-materii") dowodzi iż zjawisko przyspieszania lub 
opóźniania Drobin Boga (tj. drobin przeciw-materii) w 

jakiś sposób wyzwala wymianę informacji pomiędzy 
pobudzonymi w ten sposób programami z Drobin Boga. 

Ponieważ zaś jednym z rodzajów programów 
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docierających do powierzchni Ziemi wraz z zimnym 
światłem Ksieżyca, są "programy temperatury" 

przenoszące w sobie informację o temperaturze 

powierzchni Księżyca, wymienienie informacji z tych 
księżycowych "programów temperatury" przenoszących 

zimno powierzchni Księżyca, z "programami temperatury" 
zawartymi w Drobinach Boga formujących materię Ziemi 

bombardowanymi takim zimnym światłem Księżyca, 

powoduje wyrównanie się temperaturowej informacji w 
ich obu. To zaś objawia się na Ziemi w formie obniżenia 

temperatury materii bombardowanej tymi "promieniami 
zimna" pochodzącymi z Księżyca. Na przekór więc iż 

"oficjalna nauka ateistyczna" kłamliwie zaprzecza 

istnieniu "promieni zimna", ciągle takie pobudzane 
wyhamowywaniem i przyspieszaniem zderzających się ze 

sobą Drobin Boga wymienianie informacji pomiędzy ich 
"programami temperatury" powoduje iż software zawarte 

w owych Drobinach Boga nadaje np. światłu Księżyca 
zdolność do działania jako faktyczne "promienie zimna". 

Przenosząc zaś w sobie zimno i będąc przeciwieństwem 

"promieni ciepła" emitowanych przez Słońce, owe 
księżycowe "promienie zimna" są wyraźnie 

odnotowywane przez rolników i sadowników kiedy w 
noce księżycowej pełni jeszcze bardziej obniżają one już i 

tak bliskie zera temperatury otoczenia powodując np. 

poturbowanie wrażliwych na zimno plonów mrozowym 
"więdnięciem" oświetlonych tym zimnym światłem roślin, 

kwiatów i owoców, a także pojawianie się szronu na 
ziemi i roślinach oraz przyziemnych przymrozków w 

czasach wiosennych i jesiennych księżycowych nocy. 
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(c) Iż autentyczność wężowych kamieni daje się 
sprawdzić tzw. "testem hibiscusowym". Test ten polega 

na odcinaniu jeszcze NIE zakwitniętych pączków 

tropikalnych kwiatów po angielsku zwanych "hibiscus" 
(patrz https://www.google.com/search?q=hibiscus ) - 

których polska nazwa brzmi "kwiat poślubnik". Ludowe 
opowiadania twierdzą iż "wężowe kamienie" powodują 

zakwitanie takich NIE w pełni wykształtowanych jeszcze 

pączków tych kwiatów. Jednak zakwitanie to zwykle 
filmowane jest na sposób umożliwiający ukrycie 

ewentualnego filmowego "tricku". Ponadto wcale NIE jest 
powszechnie wiadomym co faktycznie powoduje 

zakwitanie pąków tego kwiatu - przykładowo może ono 

być wywoływane jakimś czynnikiem zupełnie niezależnym 
od ułożenia w jego pobliżu kandydata na "wężowy 

kamień". Stąd proponuję uważnie oglądnąć jeden z 
najbardziej moim zdaniem racjonalny sposób sfilmowania 

tego "testu hibiscusowego", upowszechniany 2:50 
minutowym wideo o tytule "Orjinan nag mani" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=KuDAjurgbFk ), 

poczym zastanowić się co oznaczają intrygujące 
szczegóły jakie w filmie tym ciągle daje się odnotować. 

 
Podczas mojej profesury w Malezji zaprzyjaźniłem się z 

bardzo miłym Malejem. Był on szefem warsztatów z 

Fakultetu Inżynierii w którym ja odbywałem profesurę. W 
swoim życiu wiele on podróżował - przykładowo wiem iż 

odbył podróż do Korei Poludniowej w której zamieszkiwał 
przez spory okres czasu. Miał on bogatą wiedzę na 

najróżniejsze tematy - w tym te jakie interesowały mnie 
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najbardziej. Stąd spędzałem sporo czasu słuchając jego 
opowieści z których wiele się nauczyłem. Jedna z jego 

opowieści dotyczyła właśnie jego osobistych doświadczeń 

z "wężowym kamieniem". W owym czasie Malezja była 
bowiem pełna węży. Przykładowo jednego dnia ja niemal 

nadrepnąłem na jadowitego węża na progu budynku 
mojego biura. Innego zaś dnia widziałem przez okno jak 

odmienny jadowity wąż wspinał się w górę po występach 

zewnętrznego muru klatki schodowej z budynku mojego 
biura. Wracając z pracy koło swego mieszkania 

widziałem tam też czołgającą się tuż przy wąskim 
chodniczku dużą czarną kobrę (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=venom

+spitting+black+cobra ). Potem o niej się dowiedziałem, 
że rozdrażniona pluje ona strumieniem jadu na odległość 

do czterech metrów prosto w oczy przeciwnika 
powodując ich wypalenie jadem. Ja zaś przechodziłem, a 

potem stanąłem aby dobrze się jej przyglądnąć, mniej niż 
jeden metr od tej kobry. Aczkolwiek spisanie w 

niniejszym punkcie opowieści tego malezyjskiego 

przyjaciela podjąłem dopiero dnia 2021/8/27 (czyli po 
upływie ponad 25 lat po tym kiedy ją usłyszałem), a stąd 

sporo szczegółów uleciało z mojej pamięci, w następnym 
paragrafie postaram się streścić to co nadal pamiętam z 

jego doświadczeń. 

 
Dla mojego malezyjskiego przyjaciela wszystko się 

zaczęło kiedy zobaczył dwa węże (dwie kobry) walczące 
ze sobą. Nie pamiętam już czy walkę tę zobaczył na 

swym ogrodzie, czy też gdzieś w malezyjskiej dżungli. 
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Ponieważ tamte kobry NIE mają zwyczaju aby walczyć ze 
sobą, zainteresowało go dlaczego jednak walczą. 

Zobaczył wówczas, że jedna z nich trzyma czarny kamień 

w swym pysku, druga zaś usiłuje jej kamień ten odebrać. 
Ponieważ uprzednio słyszał o owym kamieniu, 

zdecydował się postąpić zgodnie ze starym polskim 
przysłowiem (którego on wcale NIE znał, za to ja znam i 

tu przytaczam) "gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta" 

i odebrał ów kamień tym wężom. Jak go owym 
morderczo-niebezpiecznym wężom odebrał, szczegółów 

tego też już NIE pamiętam. Pamiętam tylko iż po 
odebraniu zabrał ów kamień do swego domu. Już 

następnego dnia czekała go niespodzinka - mianowicie 

zobaczył, że wokoło jego domu zgromadziło się sporo 
węży, wszystkie z których na różne sposoby starały się 

dostać do środka. Ich odpędzanie nic NIE pomagało. Po 
jakimś czasie jeden z nich zdołał jakoś dostać się do 

środka domu i na oczach mojego przyjaciela zmierzał 
wprost w miejsce gdzie leżał ów kamień. Mój malezyjski 

przyjaciel wówczas już zmęczony i zniechęcony swymi 

uprzednimi nieustannymi jednak nieudanymi próbami 
odpędzenia owych niebezpiecznych węży zdecydował się 

NIE interweniować, a jedynie obserwował co ów wąż 
uczyni. Wąż delikatnie i z namaszczeniem wziął ów 

kamień do swego pyska, poczym szybko z nim poczołgał 

się tam skąd przybył. Zaraz potem poznikały wszystkie 
inne węże uprzednio zgromadzone wokół domu i 

usiłujące dostać się do środka. 
 

Ja osobiście zupełnie zapomniałem o tamtej opowieści 
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mojego dawnego malezyjskiego przyjaciela. Na szczęście 
w dniu 2021/8/25 poszukując w YouTube interesujących 

mnie filmów o "deszczach węży spadających z nieba" w 

rodzaju filmów jakie omawiam w "Wideo #I5b" ze swej 
strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm", zaś jakie 

czytelnik może sam sobie wyszukać np. angielskimi 
słowami kluczowymi: snake rain (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=snake+

rain ), moją uwagę przyciągnęło zdjęcie czarnego węża i 
kamienia, jakie pokazywała plansza startowa 28-

minutowego angielskiego filmu z YouTube o tytule 
"AMAZING Stones In the World" oraz adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=2FA8XX3EPF4 . Na 

swej długości od 23:27 do 24:29 minut film ten krótko 
streszczał wysoce sceptyczny wśród Europejczyków 

pogląd o owych "wężowych kamieniach", a co 
najważniejsze przytoczył też ich angielską nazwę "SUS 

SNAKE PEARL", oraz inne używane dla nich nazwy. To mi 
przypomniało zasłyszaną od mojego dawnego 

malezyjskiego przyjaciela przygodę z takim kamieniem. 

Znając zaś nazwy tych kamieni podane w owym filmie 
poszukałem ich w internecie i odkryłem, że na ów temat 

istnieje ogromna ilość informacji i filmów - przykładowo 
szukaj ich pod słowem kluczowym Nagamani (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=nagam

ani ). Zaszokowało mnie jednak jak wiele z tych 
informacji i filmów jako cel prawdopodobnie ma próbę 

"sprzedaży" owych "wężowych kamieni" - co z kolei jest 
źródłem najróżniejszych rodzajów zła. Wszakże, zgodnie 

z tym co wyjaśniam np. w [2] z punktu #L1 swej strony 
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"2020zycie.htm", nasza Ziemia od tysiącleci faktycznie 
jest krwawym polem niewidzialnej bitwy toczonej 

pomiędzy "mocami dobra" bezpośrednio zarządzanymi 

przez samego Boga, oraz "mocami zła" rządzonymi przez 
Lucyfera. O bitwie tej informują nas praktycznie 

wszystkie religie, włącznie z chrześcijaństwem i z jego 
Biblią, jak również ujawniają ją skrycie zwalczane wyniki 

badań niektórych "UFOlogów" - po sprawdzalny przez 

niemal każdego materiał dowodowy w tej sprawie patrz 
np. #A5 do #A5bc strony "totalizm_pl.htm" czy #A2 do 

#A2ab strony "ufo_pl.htm". Jedną z broni używanych w 
tej niewidzialnej bitwie są "pieniądze". Wszakże 

początkowo nad pieniędzmi władzę sprawował Bóg 

stwarzający oraz sprawiedliwie, zasłużenie i wybiorczo 
udostępniający ludziom pierwiastki "złota" i "srebra", z 

których dawniej wybijane były monety, zaś ilości których 
to pierwiastków wybiorczo i precyzyjnie Bóg tak 

udostępniał ludziom, aby możliwie najlepiej 
reprezentowały ilość wygenerowanej w każdym kraju 

produktywnej "pracy fizycznej". (Tę produktywną "pracę 

fizyczną", która dawniej symbolicznie była 
reprezentowana przez monety wybite ze złota i srebra, 

Karol Marks nazywał "robotniczą pracą". To on też jako 
pierwszy odkrył i wyjaśnił jeszcze w czasach 

poprzedzających tzw. "odzłocenie pieniędzy", że 

"pieniądze" czy "kapitał" jakie formował sobą zasób 
owych monet, faktycznie stanowi symboliczną 

reprezentację ilości produktywnej "robotniczej pracy" 
wygenerowanej w danym kraju przez jego robotników i 

chłopów.) Niestety, z upływem czasu władzę i rządy nad 
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"pieniędzmi" stopniowo wydarły Bogu "moce zła", aby 
móc bezwybiorczo i koruptowalnie wynagradzać nimi 

wszelkie nastawione na zysk działania ludzi - tak jak z 

kilku różnych punktów widzenia wyjaśniam to też w 
punkcie#C8 strony internetowej o nazwie 

"nirvana_pl.htm", w punkcie #G5 strony "wroclaw.htm", 
czy w [2] z punktu #L1 strony internetowej o nazwie 

"2020zycie.htm" (które to moje strony najłatwiej 

wyszukiwać za pomocą strony "skorowidz.htm" używając 
tam słów kluczowych: pieniądze bezwybiorczo ). 

Przełomowe w tym wydzieraniu Bogu przez "moce zła" 
zarządu nad wynagradzającą rolą "pieniędzy" najpierw 

było wymyślenie opłacanej właśnie pieniędzmi tzw. 

"pracy umysłowej". Potem zaś przyszło usunięcie 
równoważenia ilości drukowanych pieniędzy przez 

wartość posiadanego przez rząd złota, czyli ich 
"odzłocenie" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z
%C5%82otego+okna+w+1971+roku ) - co całkowicie 

zniszczyło rolę pieniędzy jako sprawiedliwie zarządzanego 

przez Boga symbolicznego reprezentanta wykonanej 
produkcyjnej "pracy fizycznej", a stąd otwarło je na 

manipulacje i na nadużycia przez korumpowalnych ludzi. 
Tego usunięcia najpierw dokonały kraje komunistyczne 

(za wyjątkiem jedynie lev'a ówczesnej Bułgarii, która jako 

jedyny kraj Europy Wschodniej aż do 1989 roku 
utrzymywała dla swego lev'a pokrycie równoważnikiem 

złota). Potem powprowadzały je także kraje 
kapitalistyczne. (Np. USA zarzuciło to równoważenie 

dolara złotem w 1971 roku - kiedy dokonało 
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przełomowego "odzłocenia dolara".) Po przejęciu władzy 
nad pieniędzmi przez "moce zła", celem każdej 

"sprzedaży" i transakcji na świecie stało się zwiększanie i 

przedłużanie użycia na Ziemi papierowych (a dziś też 
komputerowych) "pieniędzy" stwarzanych w ilościach 

rządzonych jedynie przez "widzimisię" korumpowalnych 
ludzi i najróżniejszych polityków, spekulantów lub 

kryminalistów, czyli "pieniędzy" bezwybiorczo 

wynagradzających każdy rodzaj ludzkich postępowań 
nastawionych na generowanie zysku (w tym "pieniędzy" 

wynagradzających też wyrządzanie "zła" jakie powinno 
być karane a NIE wynagradzane), aby tym masowym 

używaniem takich "pieniędzy" uniemożliwić wdrożenie 

planów Boga mających na celu przewrócenie 
sprawiedliwego i wybiorczego wynagradzania u ludzi 

tylko produktywnych "prac fizycznych" wykonywanych w 
zgodności z przykazaniami Boga. Ponadto takie 

odzłocone pieniądze, tym zaś odzłoceniem także 
"zdewaluowane" w zrozumieniu ilości produktywnej pracy 

fizycznej jaką sobą reprezentują, w ludzkości gro której 

wykonuje już tylko prace umysłowe, stały się też naszym 
władcą, właścicielem i idolem. Wszakże uzależniły nas od 

posiadanych dóbr materialnych - całość których powstaje 
głównie dzięki produktywnej pracy fizycznej. Stąd z 

powodu tak zdewaluowanych pieniędzy obecnie my 

wcale NIE jesteśmy już posiadaczami owych dóbr, a to 
owe dobra materialne posiadają nas jako swoich 

niewolników. Wszakże nawet gdybyśmy chcieli dobra te 
zmienić na inne, zwykle NIE moglibyśmy tego już 

uczynić, bowiem każda zmiana własności kosztowałaby 
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nas utratę znacznej części ich pieniężnej wartości, zaś na 
takie straty życiowe większość z dzisiejszych ludzi 

ekonomicznie NIE może już sobie pozwolić. 

 
Przejście ludzkości na bezwybiorcze wynagradzanie 

pieniędzmi wszelkich rodzajów ludzkich postępowań 
(włącznie z postępowaniami, które powinny być karane 

zamiast wynagradzane) zupełnie zniszczyło też ludzkie 

standardy moralne. Stąd przykładowo w przypadku 
omawianych tutaj "wężowych kamieni" powoduje to iż w 

licznych przypadkach zaprezentowane na ich temat 
informacje NIE tylko wyglądają na "fabrykacje" 

przygotowane z intencją nakłonienia do zakupu, ale 

faktycznie mogą reprezentować oszustwa. Ponadto 
powodując "gorączkę złota" jaką u niektórych indukują 

ceny wężowych kamieni, a jednocześnie twierdząc iż 
kamienie te rzekomo zawarte są w głowach węży, 

powodują one coraz bardziej masowe zabijanie węży. 
Węże zaś są bardzo istotną składową naturalnych eco-

systemów. Ponadto węże są nosicielami niezwykłych 

zdolności jakie dla przyszłej ludzkości mogą być źródłami 
niezastąpionej wiedzy - przykładowo rozważ zdolności 

węży do zdalnego hipnotyzowania czy do zmiany 
szybkości upływu czasu opisywane w punktach #F2 i 

#F3 strony "stawczyk.htm" (być może uzyskiwane 

właśnie dzięki cudownym właściwościom ich wężowych 
kamieni). Stąd wyniszczenie węży może sprowadzić całą 

gamę nieszczęść. Doskonale o tym już przekonali się 
rolnicy Australii, przyszłość których jest powtarzalnie 

zagrażana całą serią zamorskich stworzeń jakie 
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uśmiercają ich węże. Przykładowo w chwili obecnej coraz 
usilniej nadchodzi na Australię klęska groźnej rybki 

zwanej "climbing perch" (patrz 

https://www.google.com/search?q=climbing+perch+aust
ralia ), tj. "okoń wspinaczkowy" - bo lubi on chadzać po 

lądzie. Jego morderczość ilustruje 9-minutowe 
angielskojęzyczne wideo o tytule "This Is Why Animals 

Die When This Fish Is Walking on Land" i o adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=F6MLXX5j8gc . 
Ostre ciernie tego małego "okonika" (czy też "ciernika") 

uśmiercają wszystkie stworzenia które go zjadły. 
Natomiast nieco dawniej jakiś producent trzciny cukrowej 

zaimportował do Australii silnie trującą tzw. "sugarcane 

toad" (czyli "ropuchę trzcinową" - patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=cane+t

oad+australia ) też powodującą śmierć wszystkiego co ją 
zjadło - w tym australijskich węży. Z kolei wywołany 

przez nią gwałtowny spadek liczby węży w 2021 roku 
spowodował tam pojawienie się plagi myszy - którą to 

iście biblijną plagę w YouTube ilustrują liczne filmy 

wyszukiwane np. słowami kluczowymi: Australian mouse 
plague (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=Australi
an+mouse+plague ). Owa zaś plaga myszy 

spowodowała wprost astronomiczne straty gospodarcze. 

Tak więc głupota i chciwość jakiegoś plantatora trzciny 
cukrowej, który zapomniał o lekcji wcześniej już danej 

Australii przez króliki (patrz 
https://www.google.com/search?q=australian+rabbit+pr

oblem ) oraz NIE rozumiał iż Australia i bez tej ropuchy 
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ma dość jadowitych i trujących stworzeń, zaindukowało 
ogromną katastrofę ekologiczną. Innymi słowy, pokusy 

stwarzane przez bezwybiorczość "pieniędzy", w 

połączeniu z ludzką chciwością i możliwością uzyskiwania 
wysokiej ceny ze sprzedaży, między innymi i NIE tylko, 

owych rzekomych "wężowych kamieni" o cechach 
potwierdzających się jako cudowne, są kolejnymi 

formami "zła" jakie dodaje się do zła wyrządzanego na 

Ziemi używaniem "pieniędzy" oraz powodowaniem przez 
pieniądze "chciwości" i ludzkiego "strachu" przed brakiem 

owych pieniędzy - o czym doskonale nas ostrzega Biblia 
w wersecie 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza", 

cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest 

chciwość pieniędzy". Przykładowo dodaje się do 
mnogości innych rodzajów zła powodowanych przez 

"pieniądze", takich jak obecna sytuacja z naturą kiedy 
owa ostrzegana przez Biblię chciwość pieniędzy 

spowodowała m.in. iż w oceanach zapewne więcej od 
ryb jest już plastyku i generowanych przez przemysł 

śmieci, albo sytuacja iż jednym z narodów o 

najbiedniejszych poziomach życia zarządza najbogatszy 
król świata. Najdoskonalszym zaś sposobem 

wyeliminowania tego źródła niemal wszelkiego zła, jakim 
są "pieniądze", jest zupełne usunięcie "pieniędzy" z 

Ziemi, tym zaś usunięciem niedopuszczenie do 

wyniszczenia przez nie całej ludzkości i natury. Z kolei 
tego usunięcia "pieniędzy" można dokonać zastępując 

bezwybiorcze wynagradzanie "pieniędzmi" wszelkich 
ludzkich postępowań (w tym i tych zasługujących na 

kary), przez wybiorcze wynagradzanie tylko 
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wykonywanej przez ludzi produktywnej "pracy fizycznej", 
za pomocą zjawiska szczęśliwości zapracowanej nirwany 

(patrz strona "nirvana_pl.htm") zaprojektowanego i 

zarządzanego właśnie w tym celu przez samego Boga, a 
wyjaśnionego z punktu widzenia "jak" ideą nowego i 

doskonalszego niż wszystkie dotychczasowe (tj. 
nieporównanie doskonalszego m.in. od dzisiejszego 

"kapitalizmu" i "komunizmu") ustroju politycznego 

zwanego "Ustrój Nirwany". Działanie tego ustroju 
nirwany ja opisałem szczegółowiej i uzasadniłem jego 

zaletami we WSTĘPie i w "części #L" z mojej strony 
"smart_tv.htm" oraz w punktach #A1 do #A4 swej 

strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Zalety i wyniki 

wynagradzania w nim produktywnej "pracy fizycznej" z 
pomocą zjawiska zapracowanej nirwany ilustruje także 

nasz film z narracją po polsku i z napisami w języku 
angielskim o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" 

gratisowo udostępniany do oglądnięcia pod 
internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

(odnotuj, że angielskojęzyczne napisy jego narracji mogą 
być "włączane" lub "wyłączane" klikaniem na ikonkę "cc" 

z dolnej-prawej części tego filmu). Niestety, jak wykazują 
to dotychczasowe reakcje na powyższy film, w obecnych 

czasach powszechnego oddawania cześci pieniądzom i 

bogactwu, oraz zaniechania prawdy i postępu a 
wdrażania wygodnictwa, tumiwisizmu, chciwości, 

kłamstw, niemoralności i wyniszczania, gro ludzi zupełnie 
ignoruje, a nawet wyszydza, potrzebę wdrożenia w życie 

"Ustroju Nirwany" jaki całkowicie wyeliminowałby 
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"pieniądze". Tymczasem wdrożenie przez ludzi "Ustroju 
Nirwany" odebrałoby "mocom zła" i korumpowalnym 

ludziom rządy nad sprawami wynagradzania za pracę, 

oddając rządy nad wybiorczym wynagradzaniem tylko 
produktywnej "pracy fizycznej" z powrotem w 

sprawiedliwe ręce Boga. W rezultacie, jak wynika z moich 
wyliczeń, z obecnego spędzania na wykonywaniu pracy 

co najmniej około 11 miesięcy w roku i mimo tego 

niemożności doświadczenia wielu przyjemności 
życiowych, "Ustrój Nirwany" wymagałby wykonywanie 

"pracy fizycznej" przez zaledwie kilka miesięcy w roku (w 
przypadku nawet tych najmniej wydajnych "prac 

fizycznych" przez mniej niż 7 miesięcy w roku) przez 

pozostały zaś czas umożliwiając każdemu doświadczenie, 
i to za darmo, nieznanej dzisiaj zasobności oraz wszelkich 

zgodnych z zadami moralności przyjemnych i uczących 
doświadczeń jakie nieustająco rosnący wówczas poziom 

życia ludzkości będzie wszystkim oferował. W przypadku 
zaś odrzucenia przez ludzkość ustroju nirwany, jedyne co 

wszystkich czeka to zaostrzanie się rządów "mocy zła", 

oraz powodowane ich rządami i powtarzane co kilkaset 
lat "masowe oczyszczanie Ziemi", jakiego już wkrótce 

nadchodzącą wersję uparcie ściąganą na ludzkość przez 
zachłanne działania elit i przemysłu ilustruje nasz inny 

półgodzinny darmowy film polskojęzyczny ale z napisami 

i w języku angielskim, o tytule "Zagłada ludzkości 2030" - 
patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 

(oglądając go pamiętaj, że jego napisy w języku 
angielskim mogą być "włączane" lub "wyłączane" 

klikaniem na ikonkę "cc", tj. "subtitles/closed captions", z 
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dolnej-prawej części tego filmu). Ciekawe przy tym czy w 
wyniku doświadczenia tej zagłady lat 2030tych resztki 

ocalałych z niej ludzi będą miały pamięć, powody i 

motywacje aby raz na zawsze wyeliminować "pieniądze" 
z użycia i jednak wdrożyć właśnie ów zaplanowany przez 

Boga najdoskonalszy "Ustrój Nirwany". 
 

Z tamtej opowieści mojego malezyjskiego przyjaciela 

oraz z innych opisanych tu empirycznych przesłanek, 
dość klarownie wynika, że nadprzyrodzone cechy 

"wężowego kamienia" nadane mu przez Boga powodują 
iż wydziela on "coś" z siebie, np. jakieś telepatyczne 

nakazy, podszepty przeciw-organu, smak, 

promieniowanie, itp., co jak potężny magnes przyciąga 
do niego węże. W rezultacie kiedykolwiek ów kamień 

wytwarza swe sygnały, ponieważ np. "król węży" trzyma 
go w swym pysku, przyciąga on do siebie wszystkie węże 

danego rodzaju z całej okolicy formując wokół niego 
"wężowisko" czy "żmijowisko". Kiedy więc słuchałem tej 

opowieści już wówczas wiedziałem o istnieniu zioła 

zwanego "Catnip" (po polsku nazywanego "kocimiętka 
właściwa" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=kocimi%C4%99tka+w
%C5%82a%C5%9Bciwa ) jakie równie mocno przyciąga 

do siebie koty. Naukowcy twierdzą, iż owo przyciąganie 

kotów jest powodowane narkotyzującym je "zapachem" 
tego zioła. Zapach ten jest bowiem aż tak silny, że ludzie 

też wyczuwają go swoimi nosami. Zapytałem więc 
mojego przyjaciela czy kiedy miał ów "wężowy kamień" 

w swym ręku to odnotował iż wydziela on jakiś zapach. 
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On odpowiedział, że NIE. Faktycznie to nawet sam go 
wąchał aby sprawdzić czy wydziela on jakiś zapach, 

jednak stwierdził iż jest bezzapachowy - tak jak każdy 

inny kamień szlachetny czy perła. To zaś może np. 
oznaczać, że kamień ten przyciąga do siebie węże NIE 

swym zapachem, a nieznanym ludziom czynnikiem jaki 
on np. absorbuje, koncentruje i przetwarza, lub emituje - 

prawdopodobnie tym samym, które w minerałach jest 

wykrywalne za pomocą "fotografii kirlianowskiej", zaś 
przez niektóre osoby jest używane do "uzdrawiania 

kryształami" - tak jak opisałem to we WSTĘPach do 
swych stron o nazwach "wszewilki.htm" oraz 

"milicz.htm". W takim przypadku wężowy kamień 

emitowałby lub koncentrowałby energię promieniowania 
"chi" podobną do tej wydzielanej przez energetyczne 

"czakramy Ziemi". Nic dziwnego iż "wężowiska" i 
"żmijowiska" widywało sporo ludzi koło czakramu 

znajdującego się niedaleko sioła Stawczyk przy Tamie na 
Baryczy (ów czakram przy tamie opisałem w podpisie 

pod Fot. #D1 ze strony "wszewilki.htm"). 

 
Powinienem tu dodać, że na malezyjskiej wyspie Penang 

istnieje wężowa świątynia (tzw. "Penang Snake Temple") 
jaką dziwnym trafem też zwiedziłem w czasach początka 

swej malezyjskiej profesury - patrz "Fot. #J2a". Do 

świątyni tej zaraz po jej zbudowaniu spontanicznie 
wczołgywało się mnóstwo węży. Lokalne rumory 

twierdzą, że w owych dawnych czasach miała ona 
właśnie taki "wężowy kamień" jaki automatycznie 

przyciągał do niej węże oraz jaki mnisi tej świątyni 
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używali do leczenia jadowitych ukąszeń. Jednak potem 
kamień ten zaginął. Teraz więc utrzymywanie obecności 

węży w tej świątyni wymaga ich łapania i przynoszenia 

do niej. 
 

Węże NIE są jedynymi stworzeniami formującymi własne 
rodzaje "pereł" podobnych do "wężowych kamieni". 

Wszyscy zapewne wiedzą o "perłach" formowanych w 

ciałach małży - w tym małży słodkowodnych z rzek i 
jezior słynących z powodu wytwarzania cennych pereł 

czarnego koloru. Niektóre ryby, np. sumy (po angielsku 
zwane "catfish" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=catfish

+pearls ), też formują podobne "perły" w swych 
głowach. Niestety, z moich poszukiwań wynika iż żadne z 

tych zwierzęcych "pereł" NIE są poddawane 
obiektywnym badaniom, przykładowo kamerami 

kirlianowskimi aby ustalić ich działanie na przepływy 
"chi", ani NIE są poddawane badaniom ich oddziaływania 

na ludzkie zdrowie, samopoczucie i zachowania. A 

szkoda, bowiem prawdopodobnie kryją one w sobie wiele 
interesujących tajemnic. Wszakże słynne chińskie "Feng 

Shui" - opisywane dla wsi Wszewilki i dla sioła Stawczyk 
na mojej przyszłościowej stronie internetowej o nazwie 

"wszewilki_jutra.htm", działanie jakiego to "Feng Shui" 

stoi np. u podstaw sukcesu ekonomicznego Chin, bazuje 
właśnie na wykorzystaniu działania energii "chi". Na 

szczęście, twory podobne do "pereł" formowane są także 
w głowach niektórych najbardziej uduchowionych ludzi. 

(Niestety, twierdzi się iż w głowach zwykłych ludzi takie 
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"perły" NIE wyrastają.) Jednocześnie w buddyźmie po 
kremacji zwłok duchowych przywódców (masters) 

celowo ich popioły są przeszukiwane, zaś po znalezieniu 

owe perło-podobne twory (o różnych wielkościach, 
począwszy od nieco podobnych do zierenek ryżu, a 

skończywszy na wielkościach szklanych kulek do gry po 
angielsku zwanych marbles - tj. o rozmiarach ludzkiego 

oka) jakie NIE ulegają strawieniu nawet przez 

najgorętsze płomienie, są pozyskiwane i zachowywane 
jako rodzaj buddyjskich relikwi - patrz "Film #J2b" 

poniżej. Ponieważ zaś buddyzm jest religią praktykowaną 
w szeregu technicznie i naukowo wysoko rozwiniętych 

krajów, takich jak Korea, Japonia, czy Chiny, te 

buddyjskie relikwie po kremacji najbardziej czcigodnych 
mnichów buddyjskich, są tam pieczołowicie 

zachowywane, zaś pod nazwami "sarira", "sari", "beads", 
lub "ringsels", udostępniane do publicznego wglądu co 

najmniej raz do roku (tak jak wyjaśniłem to w podpisie 
pod "Rys. U1" z tomu 16 mojej monografii [1/5] - patrz 

strona "tekst_1_5.htm") - a co najważniejsze są one tam 

poddawane szczegółowym badaniom. Ja o niektórych 
wynikach badań cudownych cech owych "sarira" 

dowiedziałem się podczas swych profesur w Malezji i w 
Korei. W internecie można też sobie je pooglądać oraz 

poczytać o nich. Przykładowo na 1:34 minutowym 

angielskojęzycznym wideo o tytule "LEGENDARY PEARLS 
Found in Cremated Bodies of Monks" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=JmztXl1tclu ) jest 
wyjaśnione, że owe "sarira": NIE są ani formą ciała ani 

kości; są znane z cudownej zdolności do zwiększania 
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swej liczby, rośnięcia, lub zmniejszania się; po 
umieszczeniu na szczycie głowy uzdrawiają i oczyszczają 

ciało; a także wydzielają jakąś energię - przepływ której 

odczuwa się czakramem serca. Z kolei inne 6:17 
minutowe wideo noszące tytuł "Buddha‟s tooth contains 

otherworldly matter – unbelievable close up image" 
(patrz https://www.youtube.com/watch?v=jnpL8TyVn9w 

) a omawiające wyrastanie nowych "sarira" na nadal 

nadprzyrodzenie rosnącym ponad 2500-letnim zębie 
samego Buddy, stwierdza iż owe miniaturowe "sarira" są 

twardsze niż diamenty oraz zawierają materię 
nieziemskiego pochodzenia - co dodatkowo poszerza o 

nowe potwierdzenia mój materiał dowodowy z "części 

#I" strony "sw_andrzej_bobola.htm" na fakt iż Bóg 
stworzył także zestawy pierwiastków chemicznych 

znacznie doskonalszych od tych już poznanych przez 
"oficjalną naukę ateistyczną". Oczywiście, skoro wyniki 

badań takich perło-podobnych tworów ludzkiego 
pochodzenia wykazują posiadanie nadprzyrodzonych 

mocy, przez analogię to również implikuje, że także 

autentyczne ich zwierzęce wersje również będą 
cechowały się wieloma cudownymi zdolnościami badanie 

i poznawanie jakich leży w witalnym interesie ludzkości. 
 

Warto też wiedzieć, że w chińskim folklorze ludowym 

powtarzane są wierzenia o szczególnym rodzaju 
ogromnego latającego węża o nadprzyrodzonych czy 

magicznych mocach - przez Chińczyków zwanego 
"smokiem" (po angielsku: "dragon"). Ów chiński "smok" 

jest jednak odmienny od polskiego smoka, bowiem 
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zgodnie z legendami jego nadprzyrodzona moc brała się 
z ogromnej jarzącej się białym światłem "perły", którą 

ów smok zawsze miał nosić w swym pysku. Jak wygląd 

owego chińskiego "smoka" i jego jarzącej się perły były 
opisywane przez ludowy folklor Chin, najlepiej to ilustruje 

Australijski Film dla młodzieży (z dialogami po angielsku i 
chińsku) z 2011 roku o tytule "The Dragon Pearl" - pełne 

wersje którego o długości około półtorej godziny można 

znaleźć w YouTube, np. pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=BaCAOvymik8 , zaś 

krótki, bo zaledwie 2:22 minuty długi "zwiastun" 
("trailer") którego, też ilustrujący wygląd chińskiego 

"smoka" i jego jarzącej się białym światłem perły, 

dostępny jest np. pod internetowym adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM . Jeśli 

czytelnik widział kiedyś w swym życiu tradycyjnie 
tańczony podczas chińskiego nowego roku księżycowego 

tzw. "Dragon Dance" (tj. "taniec smoka"), wówczas 
zapewne odnotował, że zgodnie z legendami ów "latający 

wąż" przez Chińczyków zwany "smokiem" ("dragon") 

zawsze w owym tańcu jakby "podąża" za jarzącą się 
"perłą" niesioną przez jednego z tancerzy tak aby 

symbolizowało to iż smok nosi ją w swoim pysku. 
Wysoce intrygujące w owym chińskim "latającym wężu" 

po angielsku zwanym "dragon" jest też, że legendy 

niemal identyczne do chińskich mają też Aztecy i Majowie 
z Ameryki - jako że ichni bóg zwany "Quetzalcoatl" też 

był "pierzastym latającym wężem" posiadającym 
nadprzyrodzone moce (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=feather
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ed+serpent+of+aztec+god ). Wielogłowy latający w 
powietrzu wąż o magicznych mocach i umiejętności 

mówienia ludzkim językiem jest też szeroko opisywany w 

mitologii Kabodży - patrz jego ilustracja i objaśnienie 
poniżej na Fot. #J2c. Rozmawiającego z Ewą i znaczniej 

od ludzi inteligentniejszego węża opisuje też Biblia w 
wersetach 3:1-5 z biblijnej "Księgi Rodzaju". Co nawet 

ciekawsze, w innych częściach Biblii można znaleźć 

informacje jakie ujawniają, że nasza Ziemia, a stąd i cała 
ludzkość, do dzisiaj jest we władaniu i pod rządami tego 

anty-ludzkiego węża i jego pomocników, jacy dybią na 
naszą zgubę. Natomiast łatwe do sprawdzenia przez 

każdego czytelnika dowody na istnienie i obecne 

działania na Ziemi tego anty-ludzkiego węża zdolnego do 
latania, a także - na jego umiejących zmieniać swe 

kształty pomocników, wskazuję, linkuję i omawiam w 
punkcie #A5 swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm" oraz 

w punkcie #G3 strony o nazwie "wroclaw.htm". Z kolei w 
punkcie #I5 mojej strony internetowej o nazwie 

"sw_andrzej_bobola.htm" i w linkowanych tam Wideo 

#I5a oraz Wideo #I5b wyjaśnione i zilustrowane jest jak 
ów opisany w Biblii wąż o nadprzyrodzonych mocach 

zdolny do porozumiewania się z ludźmi oraz zarządzający 
obecnie Ziemią i ludzkością jest w stanie efektywnie się 

ukrywać przed ludźmi razem ze swymi przelicznymi 

pomocnikami przykładowo poprzez tzw. "shapeshifting" 
(patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=shapes
hifting+animals+in+mythology ) - czyli poprzez 

zmienianie swych kształtów i wyglądu np. z ludzkich na 
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zwierzęce lub gadzie a czasami nawet na maszyny lub 
obiekty w rodzaju samochodów, motocykli, rowerów, czy 

jarzących się białym światłem piorunów kulistych lub 

zwodzących ludzi tzw. "błędnych ogników". 
Nieporównanie wyższa od ludzkiej inteligencja tego 

"węża" wcale NIE jest jedynym jego "atutem". 
Wypracował on też bowiem doskonałe metody 

oszukiwania ludzi - wybrane z których opisałem szerzej w 

punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm", 
inne zaś w #A2 do #A2ab ze swej strony o nazwie 

"ufo_pl.htm". Ponadto jego władza rozciąga się na całą 
Ziemię, zaś jego pomocnicy są doskonale zorganizowani, 

zdyscyplinowani, fachowi, kompetentni oraz mądrze i 

efektywnie wypełniają wszystkie nałożone na nich 
zadania. 

 
Czytelnik zapewne odnotował wcale NIE ukrywane w tym 

punkcie #J2 moje wierzenie, że podjęcie przez 
racjonalnych badaczy przysparzania wiedzy i 

poszukiwania prawdy na temat "wężowych kamieni" 

mogłoby stać się źródłem licznych korzyści dla ludzkości. 
Wszakże przykładowo, z tego co dotychczas już 

wiadomo, kamienie te prawdopodobnie ujawnią wiedzę 
jaka dodatkowo poszerzy dla nas znajomość wpływu na 

ludzkie życie przepływów tzw. "energii moralnej" - 

programy jakiej są przenoszone przez "drobiny przeciw-
materii" od 2020 roku w moich publikacjach nazywane 

też "Drobinami Boga", zaś esencję wpływu której to 
energii moralnej na ludzi wyjaśniłem w punkcie #D3 ze 

swej strony "nirvana_pl.htm". Chociaż bowiem już dawno 
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temu bardzo silne wypływy "drobin przeciw-materii" 
elektrycznie pobudzonych do świecenia białym światłem 

zaś ulatujących z wybranych przez nie punktów ich 

ulatywania fachowo nazywanych "czakramy", ludzie 
nauczyli się wizualnie ujawniać za pomocą tzw. "fotografii 

kirlianowskiej" a także instrumentalnie wykrywać 
elektronicznymi czujnikami "punktów akupunkturowych" 

(patrz http://www.google.pl/search?q=akupunktura ), 

jednak nadal ludzie NIE wiedzą jak mierzyć gęstość lub 
ilość "energii moralnej" takich przepływów. Innymi słowy, 

"wężowe kamienie" zapewne mogą wskazać ludzkości 
"klucz" do zasad działania i budowy mierników "energii 

moralnej". Z kolei mierniki "energii moralnej" będą 

ludziom wysoce pomocne w: procesach osiągania 
szczęśliwości zapracowanej nirwany a stąd i wdrażania w 

życie absolutnie niezbędnego dla przetrwania ludzkości 
"ustroju nirwany"; do wykrywania działania czakramów i 

upustów "energii moralnej"; oraz do badania wpływów 
jakie na losy ludzi wywierają przepływy owej energii 

moralnej - a ściślej sprawdzania lub potwierdzania 

stwierdzeń chińskiej wiedzy o "Feng Shui" (patrz 
http://www.google.com/search?q=Feng+Shui ). Wszakże 

to co już obecnie wiadomo o "wężowych kamieniach" 
sugeruje, że ze wszystkich znanych ludziom minerałów, 

to właśnie one generują lub przechwytują nasilniejsze 

przepływy (wiry) grawitacyjnie niewzbudzonych tzw. 
"drobin przeciw-materii" o których w 2020 roku odkryłem 

iż stanowią one równocześnie "Drobiny Boga" zdolne do 
wydzielania białego światła lub ognistego jarzenia - 

pochodzenia światła jakich opisałem m.in. w punktach 
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#K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm". Chińczycy owe 
wiecznie ruchliwe i zdolne do świecenia "drobiny przeciw-

materii" nazywają "chi". Z kolei stara "oficjalna nauka 

ateistyczna" nazywa je "ciemna materia" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia+kosm

osu ) lub "ciemna energia". Tymczasem moje badania 
ujawniają, że owe "drobiny przeciw-materii" są właśnie 

nośnikami programów inteligentnej "energii moralnej" 

nauczenie się mierzenia ilości której jest ogromnie 
witalne dla przyszłości całej ludzkości - np. patrz opisy 

zjawiska cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany 
oraz "ustroju nirwany". Podsumujmy tu więc w 

ponumerowanych punktach najważniejsze informacje 

jakie wynikają z tego co na temat tych kamieni już 
wiadomo z ludowych opowieści, a co ujawnia nam 

związek "wężowych kamieni" z "energią moralną" - 
programy jakiej są przenoszone przez "drobiny przeciw-

materii", czyli przez "Drobiny Boga" (tj. przez inteligentne 
i wiecznie ruchliwe drobiny, przepływy których Chińczycy 

nazywają "chi"). I tak, zgodnie z opisanymi powyżej 

wynikami moich badań, a także zgodnie z ludowymi 
twierdzeniami i opowieściami jakie też zdają się być 

potwierdzane już poznanym sporym materiałem 
dowodowym (włącznie z potwierdzającymi je wersetami 

Biblii): 

 
[1] W chwili obecnej zarówno cała ludzkość, jak i każda 

indywidualna osoba, mają jedynie dwie drogi do wyboru. 
Mianowicie albo wyboru drogi zła, czyli {1} 

kontynuowania dotychczasowego ulegania pokusom 
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"mocy zła" i maszerowania przez "szeroką bramę i 
wygodną drogę" wiodącą do samounicestwienia i śmierci 

- tak jak opisują to wersety 7:13-14 z biblijnego 

"Mateusza", linki do interpretacji których to wersetów 
można wyszukać z mojej strony o nazwie 

"skorowidz.htm" słowami kluczowymi: szeroka droga i 
brama . Albo też wyboru drogi dobra, czyli {2} drogi 

wiodącej do: {2a} wdrożenia "ustroju nirwany", {2b} 

pozbycia się "pieniędzy" zmuszających każdego i 
wszystkich do kontynuowania niewłaściwej drogi zła 

wiodącej w przepaść i ku śmierci, a także drogi wiodącej 
do {2c} zbudowania mierników umożliwiających pomiary 

poziomu "energii moralnej" w każdej indywidualnej 

osobie i w całych narodach lub obszarach - co pozwoli 
poszczególnym ludziom i całej ludzkości właściwie 

zarządzać swoim życiem i poczynaniami. Jedną zaś ze 
wskazówek jak zbudować owe mierniki "energii 

moralnej" mogą nam ujawnić właśnie "wężowe kamienie" 
opisywane w niniejszym punkcie #J2. Odnotuj tutaj, że 

zgodnie z wersetem 22:11 w biblijnej "Apokalipsy św. 

Jana" - wyjaśniającym nam iż sprawiedliwy niech nadal 
postępuje sprawiedliwie a grzesznik niech nadal grzeszy, 

każdy może indywidualnie wybrać podążanie drogą dobra 
{2} nawet jeśli reszta jego krajanów lub nawet całej 

cywilizacji wybierze kontynuowanie obecnego podążania 

drogą zła {1}. 
 

[2] Przyszłość każdego będzie wyglądała drastycznie 
inaczej, zależnie od tego którą z obu powyższych dróg 

(tj. zła {1} lub dobra {2}) wybierze zarówno cała 
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ludzkość jak i określony naród lub nawet każda 
indywidualna osoba, jacy nieuniknienie będą wystawieni 

na doświadczenie tego co nadchodzi. Wszakże jeśli 

ludzkość wybierze drogę zła {1} kontynuującą obecne 
uleganie zwodniczym pokusom "mocy zła", bogactwa, 

chciwości i wynagradzania "pieniędzmi" nawet tego co 
powinno być karane, wówczas każda osoba wykonująca 

produktywną "pracę fizyczną" będzie oszukańczo 

karmiona przysłowiowymi "ochłapami z pańskiego stołu". 
Wszakże gro tego co osoba ta zdoła sama wypracować 

będzie jej zabierane przez ową ogromną "piramidę 
wymuszania" obejmującą m.in. wszystkich tzw. 

"pracowników umysłowych" zaś opisywaną w #E1 i #L2 

strony o nazwie "smart_tv.htm". Owi "umysłowcy" będą 
bowiem uchwalali prawa coraz bardziej zaduszające 

ludzką wolność - jakie tylko zwykli ludzie będą musieli 
przestrzegać (co częściowo już doświadczyliśmy w 

czasach "covid-19"), będą oni też każdemu naliczali 
zarobki, drukowali i zamykali w bankach jego/jej 

pieniądze, wyszukiwali najróżniejsze zmyślnie lub nawet 

kryminalne sposoby jak możnaby dodatkowo ograbić z 
posiadanych zasobów zarówno tę osobę jak i jej naród 

albo nawet całą naszą matkę Ziemię, itp. Jeśli jednak 
ludzie wybiorą drogę dobra {2} poprzez wdrożenie 

idealnego ustroju nirwany, wówczas zaczną doświadczać 

nieograniczoną szczodrość Boga, która raz już była nam 
zademonstrowana doskonałym stworzeniem wszystkiego 

co już istniało jednak co my wyniszczyliśmy swą 
chciwością, zaś którą to szczodrość w przyszłości 

obiecuje dla nas ponownie stworzyć i nam udostępnić np. 
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werset 2:9 z bibilijnego "1 Koryntian" zacytowany i 
zinterpretowany w (17) z punktu #V2 strony o nazwie 

"2020zycie.htm" oraz w punkcie #G5 strony o nazwie 

"wroclaw.htm". W rezultacie za swą produktywną "pracę 
fizyczną" każdy wykonywujący będzie wtedy otrzymywał 

wynagrodzenie aż wielokrotnie wyższe niż obecna 
pieniężna wartość tejże pracy. Wszakże (po pierwsze) 

wówczas 100% wkładu produktywnej "pracy fizycznej" 

będzie każdej osobie w całości i z boską sprawiedliwością 
wynagradzane cudownym zjawiskiem szczęśliwości 

zapracowanej nirwany. Na dodatek do tego (po drugie), 
zaniknie wówczas dzisiejsza ogromna piramida 

"pracowników umysłowych", zaś owi obecnie przeliczni 

zarządzający, kierujący, naliczający, itp., będą skierowani 
też do wytwarzania dóbr materialnych produktywną 

"pracą fizyczną". To zaś przekierowanie spowoduje 
szybki i niewyobrażalnie wysoki wzrost zamożności i 

dobrobytu wszystkich ludzi. W rezultacie, na dodatek do 
wynagrodzenia nirwaną swej pracy, dla każdego ten 

wzrost dobrobytu będzie w dwójnasób wynagradzał 

wielkość jego wkładu pracy fizycznej poprzez 
otrzymywanie NIE tylko nirwany, ale także (za darmo) 

wszystkiego co mu do życia, pracy, odpoczynku, rozrywki 
i edukacji będzie potrzebne. Po trzecie zaś, ilość 

produktywnej "pracy fizycznej" jaką trzeba wykonywać 

aby nieustająco utrzymywać się w stanie nirwany, w 
nawet początkowym okresie po wdrożeniu ustroju 

nirwany niektórymi rodzajami pracy będzie można 
wypracować przez okres mniejszy niż pół roku - wszakże 

po pierwszym zapracowaniu na nirwanę potem ową 
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produktywną "pracą fizyczną" trzeba jedynie pokrywać 
malejące z upływem czasu rozpraszanie energii moralnej. 

W rezultacie ów coraz dłuższy czas wolny od pracy, w 

jakim każdy będzie mógł odpoczywać, podróżować, 
cieszyć się rozrywkami, oddawać się swemu hobby lub 

wynalazczości, podnosić swą wiedzę, itp., też będzie 
dodawał się do nirwany i do otrzymywania wszystkich 

dóbr za darmo, wynagradzając tym każdej osobie co 

najmniej aż w trójnasób wykonaną przez nią pracę 
fizyczną. Ponadto, w świecie bez powodujących zło 

"pieniędzy", NIE będzie już chciwości, przestępstw, 
kłamstwa, nierówności, niesprawiedliwości, wyzysku, 

wrogości, wojen, itp. Szczęśliwe zaś życie w takim 

podobnym do raju świecie będzie jeszcze następnym 
sposobem ówczesnego wynagradzania za produktywną 

pracę fizyczną, jaki doda się do wynagrodzeń 
wymienionych poprzednio. Itd., itp. Świat podobny do 

raju, jaki poprawnie wdrożony "Ustrój Nirwany" jest w 
stanie stworzyć dla ludzkości, wprost NIE daje się nawet 

opisać dzisiejszymi pojęciami i sposobami myślenia. 

 
[3] Z całą pewnością NIE wszystkie kamienie 

pokazywane w internecie lub oferowane na sprzedaż jako 
rzekome "wężowe kamienie" wykazują cechy 

prawdziwych "wężowych kamieni". Dowodem na to są 

opisane powyżej buddyjskie tradycje dotyczące tzw. 
"sarira", "sari", lub "beads", wyrastających jedynie w 

głowach ich najbardziej wybitnych mistrzów i 
przywódców (masters) duchowych. Wszakże owe "sarira" 

NIE są znajdowane w prochach pokremacyjnych 
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zwykłych ludzi - co oznacza iż na zaszczyt ich wyrośnięcia 
w czyjejś głowie trzeba sobie zasłużyć. Ponieważ zaś 

"wężowi królowie" noszący w swych pyskach prawdziwe 

"wężowe kamienie" dla swych szczepów wężowych 
pełnią te same funkcje co owe "sarira" pełnią dla 

nawybitniejszych mistrzów duchowych buddyzmu, przez 
analogię można stwierdzić, że prawdziwe "wężowe 

kamienie" wykazujące moce i zdolności opisywane przez 

ludową tradycję wyrastają jedynie w uważnie wybranych 
przez Boga osobnikach. Prawdopodobnie dlatego aby 

udowodnić iż zasługują oni na godność noszenia w swym 
pysku takich prawdziwych "wężowych kamieni" 

kandydaci na wężowych królów muszą o nie walczyć 

pomiędzy sobą. Nawet też jeśli w zwykłych wężach też 
wyrasta coś z wyglądu podobnego do owych 

prawdziwych kamieni, niemal z pewnością NIE będzie to 
wykazywało nadprzyrodzonych cech prawdziwych takich 

kamieni. Ponadto zapewne istnieją też "prawa moralne" 
jakie zagwarantują iż prawdziwych takich kamieni NIE 

będzie dawało się nabyć za "pieniądze", a jedynie los 

wybierze tych z ludzi co będą zasługiwali na zaszczyt ich 
posiadania i użycia. Dlatego na bazie swego 

dotychczasowego poznania praw rządzących 
nadprzyrodzonym wierzę iż te osoby co kupią coś co ktoś 

im zaoferuje pod nazwą "wężowe kamienie" uzyskają 

jedynie mizerne imitacje tych tajemniczych klejnotów 
jakich prawdziwe wersje wykazują faktyczne 

nadprzyrodzone moce. Moim czytelnikom NIE radzę więc 
nawet rozważać zakupu tych imitacji. 
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[4] Badania opisywanych w tym punkcie #J2 "wężowych 
kamieni" mogą doprowadzić do znalezienia zasady 

działania oraz technologii wykonywania przyszłych 

mierników "energii moralnej". Wszakże kamienie te 
powodują, między innymi, doroczne masowe 

gromadzenie się węży w "wężowiska". Istnieją zaś 
przesłanki jakie sugerują iż zgromadzenia węży inicjują 

"wężowi królowie", którzy wówczas trzymają te kamienie 

w swoich pyskach. Miejsca zaś takiego gromadzenia się 
węży zawsze wykazują cechy tzw. "czakramu Ziemi". 

 
[5] Położenie "czakramów Ziemi" dotychczas byli w 

stanie wykrywać tylko tzw. "radiesteci" dość 

subiektywnymi oraz raczej zawodnymi i niedokładnymi 
metodami radiestezji. Inni ludzie jedynie instynktownie 

odbierają je jako miejsca spokoju, odprężenia, ładowania 
się życiową energią, itp. - jakie przykładowo wyraźnie się 

odczuwa w pobliżu "Celtyckiego Krzyża" z morskiego 
nadbrzeża NZ miasteczka Petone, jaki to krzyż opisałem i 

zilustrowałem w #J3 do #J3x ze swej strony 

"petone_pl.htm" oraz w #A3 do #A3de ze swej strony 
"klasa.htm". Niestety, trudność wykrywania czakramów 

spowodowała iż ludziom znane są tylko najważniejsze z 
tych niezwykłych obszarów, położone w najsłynniejszych 

miejscach Ziemi. Tymczasem faktycznie na Ziemi 

czakramów tych zapewne jest nawet więcej niż owa 
ogromna liczba "punktów akupunkturowych" 

znajdujących się na ciele człowieka i już elektronicznie 
dających się wykrywać (punkty te są bowiem ludzkimi 

odpowiednikami "czakramów Ziemi" - z których także 
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ulatują w przestrzeń strumienie "Drobin Boga"). Z kolei 
poznanie ich położenia przez lokalnych ludzi umożliwia 

ich badanie i wykorzystywanie dla dobra miejscowych 

mieszkańców. Dlatego miejsca pojawiania się 
"wężowisk", podobnie jak miejsca położenia starych 

kościołów oraz obszarów o znacznej istotności religijnej 
(np. takich jak obszar opisany od #J3 do #J3xyz mojej 

strony o nazwie "petone_pl.htm" - gdzie pojawił się 

"płonący krzew" z petonskiej plaży jakiego 
nieprzypadkowość i wysokie religijne znaczenie 

potwierdzają też dziwne związki z Jezusem nazwy 
"Arawa" w Petone z nazwą "Arava" w Izraelu - które 

opisałem od #A3 do #A3de strony "klasa.htm" zaś 

bardzo skrótowo wzmiankuję też w punkcie #L3 strony 
"2030zycie.htm"), ujawniają nam następne z tych 

niezwykłych obszarów. Przykładowo, większość Polaków 
zapewne wie już, iż taki czakram Ziemi mieści się w 

Krakowie pod Wawelem. NIE powinno więc dziwić, że 
pod tym Wawelem znajdowało się też legowisko "smoka" 

jaki w dawnych czasach był opisywany jako wąż który 

latał w powietrzu - obecnie miejsce to szeroko jest znane 
jako atrakcja turystyczna Krakowa (jak o tym 

raportowałem już powyżej, np. chińska mitologia 
stwierdza o "smokach", że były to rodzaje "węży 

zdolnych do latania w powietrzu"). Ponadto, w niniejszym 

punkcie #J2 też opisuję, że koło przy-milickiej tamy 
znajduje się czakram Ziemi, oraz też były tam 

obserwowane "wężowiska". Skoro zaś wiadomo, że silny 
czakram znajduje się w Częstochowie - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Cz%C4%99stochowa+
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czakram , gdzie miejsce jego największej mocy jest 
zlokalizowane po prawej stronie wejścia do bazyliki, 

moim zdaniem warto byłoby posprawdzać podziemia 

leżące dokładnie pod tym miejscem, czy i w nich ukrywa 
się nieznane ludziom położenie corocznych wężowisk - 

jakie wszakże mogą dostawać się do tego miejsca np. 
poprzez rozchodzące się stamtąd stare tunele. 

(Udostępniony do zwiedzania fragment tych krypt i tuneli 

istniejących pod miejscem największej mocy 
częstochowskiego czakramu Ziemi, można sobie 

oglądnąć na filmach wyszukiwanych np. rozkazem: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Krypta

+Jasnog%C3%B3rska+Cz%C4%99stochowa .) Warto 

też byłoby posprawdzać stare opisy podziemi bazyliki w 
Częstochowie, czy wzmiankują one dawne natykanie się 

tam na "wężowiska", albo czy opowiadane tam były 
jakieś stare legendy o smoku. Ponadto warto wiedzieć, 

że także dawni Aztekowie i Majowie z Ameryki czcili boga 
"Quetzalcoatl", którego opisywali jako "pierzastego 

węża", czyli także jako "węża umiejącego latać jak ptak". 

Jestem więc gotów się założyć, że byłe miejsca 
oddawania cześci temu bogu również reprezentują silne 

czakramy Ziemi. 
 

[6] "Czakramy Ziemi" cechują się buchaniem strumieni 

przeciw-materii obiegających po obwodach zamkniętych i 
stąd formujących to co moja Teoria Wszystkiego z 1985 

roku nazywa "wirami przeciw-materii" zaś co od 2020 
roku nazywam wirami lub przepływami "Drobin Boga". 

Stąd miejsca gdzie te czakramy się znajdują są 
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równocześnie miejscami w jakich można testować 
metody i instrumenty do wykrywania przepływów 

"Drobin Boga" będących nośnikami "energii moralnej". Z 

kolei dowolne działania przekierowywania przepływów 
tych drobin (czyli "chi") podejmowane przez ludzi w 

okolicach owych czakramów, w rodzaju postulowanego w 
punkcie #B4 i na "Fot. #B4" z mojej strony o nazwie 

"wszewilki_jutra.htm" ustanowienia milickiego autobusu 

obiegowego po drodze o kształcie i nazwie "orbiter" lub 
"ósemka", dostarczają nam wiedzy jaka ujawnia zasady 

użycia tych przepływów do generowania ludzkiej 
zasobności, wzrostu, sukcesów, postępu, szczęśliwości, 

itp. 

 
[7] Studiowanie przepływów strumieni "Drobin Boga" 

buchających z czakramów jakie już obecnie ujawniają 
nam "fotografie kirlianowskie" pozwala na wykrycie i 

zdefiniowanie praw rządzących przepływem tych drobin 
przez najróżniejsze ciała i obiekty uformowane z materii. 

Przykładowo, zdjęcia kirlianowskie kryształów lub długich 

przedmiotów z metalu takich jak tory kolei żelaznej albo 
gwoździe - jakie w internecie można wyszukiwać np. 

rozkazem 
https://www.google.pl/search?q=crystals+kirlian+photog

raphy&tbm=isch , ujawniają nam iż w swym 

nieustannym ruchu "Drobiny Boga" wnikają w ciała i 
obiekty z materii w obszarach ich płaskich powierzchni, 

szczególnie zaś w miejscach gdzie powierzchnia ta ma 
jakąś skierowaną w jej wgłąb nierówność o stożkowym 

lub piramidalnym kształcie. Z kolei drobiny te ulatują w 
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otaczającą przestrzeń na najostrzejszych końcach owych 
ciał lub obiektów. Jest to więc zgodne z ustaleniami 

eksperymentalnej chińskiej dyscypliny "Feng Shui". To 

właśnie dlatego tory kolei żelaznej jakie odcinają sioło 
Stawczyk i wieś Sławoszewice od wsi Wszewilki i od 

miasta Milicza, przechwytują przepływy "Drobin Boga" 
(przez Chinczyków zwanych "chi") poczym upuszczają te 

drobiny dopiero na końcach torów. To zaś 

przechwytywanie tworzy blokady przepływu "chi" jakie 
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie, czyli jakie 

blokują dobrobyt, sukcesy, wzrost, dobre samopoczucie, 
szczęście, itp., wszystkich mieszkańców całego tego 

konglomeratu miejsko-wiejskiego (tj. konglomeratu 

"Milicko-Stawczykowego") - podobne do blokad "chi" 
jakie w ciałach ludzi powodują choroby których 

wyleczenie jest możliwe dopiero z użyciem 
"akupunktury". W przypadku więc Milicza, Wszewilek, 

Stawczyka i Sławoszewic, wyeliminowanie tych blokad 
wymaga wymuszania zwiększonego przepływu "chi" na 

wskroś tego co powoduje blokady (tj. na wskroś linii 

torów kolei żelaznej) - co najłatwiej uzyskać np. 
uruchamiając autobus regularnie jeżdżący po trajektorii 

"orbitera" lub właściwie zaprojektowanej "ósemki", tak 
jak to opisałem we wstępach do stron powyższych 

miejscowości oraz w punkcie #B1 ze swej strony o 

nazwie "wszewilki_jutra.htm". 
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http://pajak.org.nz/proofs/1994_6_snake_templ
e_penang_1.jpg 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_
penang_2.jpg 

Fot. #J2a: W czerwcu 1994 roku miałem przyjemność 

zwiedzić "wężową świątynię" na wyspie Penang w 
Malezji. Rozmawiałem też wówczas z jej obsługą 

dowiadując się wielu ciekawych rzeczy - niektóre 
powtarzając w #J2 tego wpisu #344. Powyższe zdjęcie 

pstryknąłem już po opuszczeniu świątyni aby upamiętnić 

wygląd jej głównej bramy wejściowej - niestety coś mi 
przeszkodziło poprawnie wykadrować wykonywane 

zdjęcie zanim przycisnąłem migawkę, zaś na powtórzenie 
zdjęcia już zabrakło mi czasu. Czytelnik może też 

zobaczyć jak wejście to wygląda z jego zdjęć w Google - 
np. patrz pod adresem 

https://www.google.com/search?q=penang+snake+tem

ple&source=lnms&tbm=isch . (Kliknij na powyższe 
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zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu.) 
 

Zwiedzając powyższą "świątynię węży" wykonałem też 

kilka zdjęć tego co w jej środku. I tak, w jej 
pomieszczeniach przy ścianach rozmieszczone jest kilka 

krzewów w doniczkach. Ich gałęzie zaś są pokryte 
wężami. Węże te są specjalnie przygotowane (tj. syte, 

zaś ich zęby jadowe usunięte) aby NIE zagrażały zbyt 

dociekliwym zwiedzającym - którzy podejdą do nich zbyt 
blisko. Na niektórych bowiem z nich węże tak dobrze się 

kamuflują, że trzeba niemal wstawić głowę do krzewu 
aby je dostrzec - np. kliknij na następujące "zdjęcie 2" 

dla sprawdzenia czy siedzące na owym krzewie węże 

zdołasz odróżnić od tła i otoczenia (a wierz mi, kilka 
węży siedzi na tym krzewie): 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
2.jpg . Oczywiście, jak każda świątynia, także i ta ma 

główne pomieszczenie dla modlących się - patrz "zdjęcie 
3" ze mną pozującym do zdjęcia w samym jego środku: 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_

3.jpg . Faktem też jest, że ponieważ jest to świątynia 
węży, wszędzie węże te daje się zobaczyć - jako ich 

przykłady patrz poniższe zdjęcia 4 i 5: 
http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_

4.jpg , 

http://pajak.org.nz/proofs/1994_snake_temple_penang_
5.jpg . 

 
Ponieważ świątynię tę zwykle ogląda wielu zagranicznych 

turystów, na ich użytek za niewielką opłatą oferuje ona 
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także usługę wykonania sobie zdjęcia z jakimś dużym 
wężem dusicielem owiniętym np. wokół szyi 

fotografującego się. Ja z owej usługi NIE skorzystałem w 

tejże świątyni, bowiem jeszcze w szkole średniej zbyt 
wiele naczytałem się o zwyczajach dużych tropikalnych 

węży dusicieli. Miałem też co do tego rację bowiem w 
dniu 6 września 1996 roku malezyjska gazeta "The Sun" 

na stronie 7 opublikowała zdjęcie pracownika plantacji 

kauczuku spuszczającego żywicę z drzew kauczukowych, 
jakiego zadusił na śmierć i zaczynał już połykać ogromny 

pyton dusiciel. Tamto jego zdjęcie wraz z szerszym 
opisem opublikowałem jako Fot. #C1 ze swej strony o 

nazwie "newzealand_pl.htm", a także jako zdjęcie Fot. 

#E1 z innej swej strony o nazwie "predators_pl.htm" - 
(zdjęcie to jest dostępne pod adresem 

http://pajak.org.nz/cr/snake.jpg ). Powinienem tu dodać, 
że z upływem czasu nieco nawykłem do nieustającego 

niebezpieczeństwa jakie w tropiku stanowią węże. Stąd w 
1996 roku ja też zdobyłem się na odwagę wykonania 

sobie zdjęcia z dużym pytonem dusicielem zwisającym z 

mojej szyi - kliknij na link 
http://pajak.org.nz/proofs/1996_jan_i_pyton.jpg aby je 

zobaczyć. Owo zdjęcie z pytonem wykonałem sobie 
jednak NIE w "wężowej świątyni", a podczas zwiedzania 

w Malezji rodzaju "wężowej farmy", o obecnej nazwie 

"Snake and Reptile Farm-Perlis, Malaysia". Warto też 
wiedzieć, że chociaż węże dusiciele używane do 

wykonywania takich zdjęć są uprzednio dobrze 
nakarmione, ciągle znając błyskawiczną szybkość 

zaduszania przez te węże oraz doskonale wiedząc o ich 
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dzikich i trudnych do przewidzenia zachowaniach, dla 
bezpieczeństwa po nałożeniu węża na szyję 

fotografowanego dwóch silnych i obytych z tymi wężami 

pracowników wężowej farmy stoi po bokach w gotowości 
pomocy jeśli mimo bycia nakarmionym wąż jednak 

zdecyduje się pokazać swoje zdolności do miażdżenia 
kości tego co jeszcze połykać NIE próbował a właśnie 

sam mu się wstawił w jego śmiertelny uścisk zwojów 

potężnych wężowych mięśni. Nawiasem mówiąc to raz 
sam widziałem w Malezji jak mały i młody wąż dusiciel o 

wielkości typowego polskiego zaskrońca złapał i 
zmiażdżył ptaka wielkości gołębia owijając się wokół 

niego aż tak błyskawicznie iż także zawsze przecież 

szybko poruszający się ptak NIE miał czasu aby uciec. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sbpKYanNJ

_Q 
Film #J2b: Oto około 9 minutowy film prezentujący 

kolekcję tzw. "Shariras" (także zwanych "sarira", "sari", 

lub "beads") - czyli odpornych na stopienie w wysokich 
temperaturach cudownych perło-podobnych tworów jakie 

krystalizują się w głowach najbardziej czcigodnych 
mnichów buddyjskich (zwykle duchowych przywódców 

buddyjskich świątyń uważanych za ich nawiększych 

mistrzów - tj. Great Masters), a jakie są starannie 
zbierane i przechowywane jako buddyjskie relikwie po 

kremacji zwłok owych mnichów. Owe sarira cechują się 
licznymi cudownymi właściwościami jakie opisałem 

powyżej w punkcie #J2 tego wpisu #344, a informacji o 
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jakich można poszukiwać np. w Google lub YouTube pod 
angielskimi słowami kluczowymi: cremation sharira , lub 

slowami: cremation sarira beads . Pokazane na tym filmie 

"sarira" stanowią kolekcję ponad 10 tysięcy takich relikwi 
pieczołowicie przechowywanych w buddyjskiej świątyni 

"Lu Mauntain Temple" z Kalifornii USA. (Kliknij na 
powyższy starter filmu aby sobie go oglądnąć.) 

 

Pomimo wielu badań, ciągle dokładnie NIE wiadomo "u 
kogo" ani "dlaczego" owe "shariras" materializują się w 

głowach jedynie wysoce uduchowionych mnichów, a NIE 
np. u każdego z ludzi. Na bazie wyników moich badań 

opisanych np. w punkcie #A2.12 ze strony o nazwie 

"totalizm_pl.htm" ja osobiście jestem przekonany, iż ich 
powstanie najsilniej zależy od intencji i motywacji danej 

osoby. Wszakże Biblia, a także religia buddyzmu, 
jednogłośnie zalecają iż w życiu trzeba kierować się 

niemal wyłącznie motywacją dokonywania wszystkiego w 
intencji czynienia dobra dla naszych bliźnich. 

Przykładowo zamiast gotować, wypiekać, produkować, 

budować, badać, publikować, itp., ponieważ jest to 
naszym obowiązkiem, zawodem, albo źródłem zarobku 

czy dochodu, trzeba przestawić się na motywację iż 
wszystko co czynimy dokonujemy dla dobra bliźnich i w 

służbie Bogu, czyli aby nasi bliźni mogli żyć w dostatku, 

wygodzie, warunkach wzrostu, prawdy, poszanowania 
natury i miłości Boga oraz bliźnich, itp. (Po wyjaśnienia 

metody "jak" przestawić się na taką motywację patrz 
punkt #A2.12 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm".) 

Dokładnie taka wszakże motywacja jest wymogiem 
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wypracowania "nirwany" oraz podstawą dla działania 
w/w "ustroju nirwany" ilustrowanego naszym 

polskojęzycznym filmem z napisami w języku angielskim 

o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo 
udostępnianym do oglądnięcia pod internetowym 

adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

(odnotuj, że angielskojęzyczne napisy mogą być 

włączane lub wyłączane klikaniem na ikonkę "cc" z 
dolnej-prawej części tego filmu). Z taką też motywacją 

typowo działają najbardziej uduchownieni mnisi 
buddyjscy. Ustalenia mojej filozofii totalizmu na ten 

temat zdają się być potwierdzane także, między innymi, 

wypowiedzią jaką znalazłem na 8:26 minutowym filmie z 
YouTube o tytule How are sharira created and how does 

Buddhism view sharira?(GDD-410, Master Sheng Yen). 
 

 
http://pajak.org.nz/biblia/serpents.jpg 
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https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer
9E = nasz film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI 
= nasz film "Napędy Przyszłości" 

Fot. #J2c: Oto ilustracja wielogłowego "latającego 
węża" (po angielsku "feathered serpent") wywodzącego 

się z ludowej mitologii starożytnej Kambodży. Te 

kambodżańskie "latające węże" potrafiły mówić jak 
ludzie, oraz posiadały ludzką inteligencję. Co ciekawsze, 

do powyższej ilustracji też włączono coś co mitologie 
opisują jako jarzącą się światłem "perłę" nadającą tym 

wężom nadprzyrodzonych mocy. (Czyżby była to Komora 

Oscylacyjna - starożytne wersje jakiej omawiam w #H1 
do #H3d ze strony "ufo_proof_pl.htm"?) Powyższe 

latające węże (serpenty) o nadludzkiej inteligencji, 
wiedzy i zdolności do "rozmawiania" z ludźmi na Ziemi, 

oraz cechujące się nadprzyrodzonymi mocami, wywodzą 
się z mitologii Kambodży. Niemniej praktycznie każdy kraj 

i każdy naród na Ziemi posiada jakąś formę mitologii na 

temat podobnych zdolnych do latania węży (serpentów). 
Przykładowo podobne do powyższego wielogłowe węże 

(serpenty) opisuje mitologia starożynej Grecji, gdzie 
znana była Hydra ze starożytnego miasta Lerna w 

Argolis. W Polsce, Europie, Chinach, Korei, oraz kilku 

innych obszarach, mitologicznymi wężami (serpentami) 
które latały w powietrzu, były smoki (po angielsku 

"dragons"). Rozkazem w Google możesz wyszukać sobie 
więcej ilustracji takich smoków południowo-wschodniej 

Azji i ich "pereł". (Kliknij na powyższe zdjęcie aby je 
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oglądnąć w powiększeniu.) 
 

Oryginalnie powyższą ilustrację znalazłem podczas mojej 

profesury w Korei. Była ona opublikowana w kalendarzu 
noszącym nazwę "Ajou 2007". Pokazywał on 

mitologiczne sceny opisujące przygody kambodżańskiego 
króla Jayavaman który stworzył Wielkie Imperium Khmer 

(patrz 

http://www.google.com/search?hl=en&q=Jayavaman+K
hmer&btnG=Google+Search ). Powyższa scena posiadała 

angielskojęzyczny podpis "Wąż (Serpent) opisał królowej 
Soma jej poprzednie życie" (patrz 

http://www.google.com/search?hl=en&q=Serpent+Soma

+Khmer&btnG=Search ). 
 

Warto tutaj podkreślić, że ten sam wyniszczający 
ludzkość wąż jaki zna ludzką mowę, ma nadprzyrodzone 

moce i jest zdecydowanie bardziej inteligentny od ludzi, 
jest również opisany w Biblii - np. patrz wersety 3:1-5 z 

biblijnej "Księgi Rodzaju". Więcej dotychczas nieznanych 

przez ludzi informacji na jego temat, np. opisy jak na 
przekór używania przez jego pomocników nadrzędnej 

techniki ciągle jesteśmy w stanie ich rozpoznawać, 
zaprezentowałem w #A5 do #A5bc ze strony 

"totalizm_pl.htm" oraz w #G3 do #G5 ze strony o nazwie 

"wroclaw.htm". 
 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk 
 

* * * 
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Powyższy wpis #344 analizuje przesłanki 

sugerujące iż tzw. "wężowe kamienie" naturalnie 

wyrastające w ciałach węży (podobnie jak perły 
wyrastają w ciałach małży) wykazują się na tyle 

niezwykłymi cechami iż albo same już są 
czujnikami umożliwiającymi ilościowy pomiar 

zasobu zgromadzonej gdzieś tzw. "energii 

moralnej" - poziom jakiej reprezentuje wskaźnik 
czyjegoś stanu moralnego i zaawansowania w 

procesie uzyskania "zapracowanej nirwany", albo 
też są one w stanie wskazać nam zasady działania 

takich czujników poziomu "energii moralnej". Wpis 

ten został adaptowany z treści punktu #J2 strony 
internetowej o nazwie "stawczyk.htm" (aktualizacja 

datowana 22 lutego 2022 roku, lub później) - już 
załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, 

pod następującymi adresami:  
http://www.geocities.ws/immortality/stawczyk.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/stawczyk.htm 

http://gravity.ezyro.com/stawczyk.htm 
http://nirwana.hstn.me/stawczyk.htm 

http://drobina.rf.gd/stawczyk.htm 
http://pajak.org.nz/stawczyk.htm 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 
prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 

aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 
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bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 
czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 

ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 
 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 
wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 

którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 
jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 

ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 
uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/stawczyk.htm , wystarczy jeśli w 

adresie tym nazwę strony "stawczyk.htm" zastąpi się 
nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 

wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 
adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 

sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 
stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 

powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 
Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 

jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 
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uruchomić stronę o nazwie "god_istnieje.htm" 
powiedzmy z witryny o adresie 

http://pajak.org.nz/stawczyk.htm , wystarczy aby 

zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy 
adres http://pajak.org.nz/god_istnieje.htm w okienku 

adresowym swej wyszukiwarki. 
 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 

już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 
"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 

tym i temat z niniejszego wpisu #344, jest potem 
powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 
utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 
nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 
wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie 

blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 
naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 

z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 
dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 

istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 

https://kodig.blogi.pl  
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 
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https://drjanpajak.blogspot.co.nz 
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 

bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 
podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 

wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 
totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 
i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 

normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 
poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 
wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 
 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy 

#344: 
#343, 2022/1/27 - role Boga i ludzi w eliminowaniu 

źródeł zła ze świata materii (z #C8 strony 
"nirvana_pl.htm") 

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 
#334, 2021/5/1 - nieznane oficjalnej nauce układy 

pierwiastków ("część #I" z "sw_andrzej_bobola.htm") 
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 

do #H6 z "2020zycie.htm") 



 
  Q-499 

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 
roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 

#216, 2012/2/25 - przykłady niekompetencji monopolu 

oficjalnej nauki (#K3 z "tornado_pl.htm") 
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z 

celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm") 
#176, 2009/11/30 - nadprzyrodzone zdolności polskich 

węży (#F2 i #F3 z "stawczyk.htm") 

 
Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #343E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2022/2/20, 2022/2/20, 2022/2/20 

Elaborated in: #C8 to #C8bc from my web page 
named "2020life.htm"; as well as in item #343E from 

"volume Q" (this one) of the free publication [13] 

downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #343E: 

#343E: Why "what" of God and "how" of people from 
the implementation of the "Nirvana System" illustrates 

requirements for the development and achievement of 
perfection in entire our world of matter 

(totalizm.wordpress.com) 
#343_1E: "Nirvana System" as an example of the role of 

God and people in achieving the perfection of our world 

of matter (part 1) (kodig.blogi.pl) 
#343_2E: Why and "how" the violation of the balance 

between good and evil always has to be painfully 
corrected (part 2) (kodig.blogi.pl) 

#343E: The meaning of "what" God and "how" people 

from the implementation of the ideal "Nirvana System" 
as an example of the continuous development and 

striving towards the perfection of our entire world of 
matter (drjanpajak.blogspot.com) 

 

../2020life.htm
../tekst_13.htm
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Motto of this post #343E to blogs of totalizm: "In 

order that someday into our 'world of matter' 

there would have to come a time when the 
sources of 'evil' would be completely removed 

from it - that is, when our entire 'world of matter' 
would cease to experience the cyclical blooms and 

destructions so notorious for the present 

struggles between 'good' and 'evil', it is enough if 
our wise and the righteous God for the required 

length of time is to systematically detect, identify, 
analyze, work out, and then skilfully eliminate 

from our 'world of matter' individual sources of 

'evil' - as previously God did it already e.g. in the 
matter of pre-programming 'moral energy' that 

selectively rewards only morally performed 
'physical work' and thus that is able to replace the 

current 'money' which promote evil due to non-
selectively rewarding everything that is profit-

oriented, while as also at the present moment God 

does it already e.g. in the matter of ensuring that 
the idea of the type 'World without money: 

Nirvana System' (in Polish this idea reads: 'Świat 
bez pieniędzy: Ustrój Nirwany' - see 

https://www.youtube.com/results?search_query

=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C
3%B3j+nirwany ) is born among people and is 

being prepared to be implemented on Earth 
because it will selectively reward with 

experiencing the 'happiness of 'earned nirvana' 
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only these people who have already done the 
productive 'physical work' – and thus such 

Nirvana System will eliminate NOT only 'money' 

but also all greed as well as all 'evil' resulting from 
this greed, as the Bible alerts us about it in verse 

6:10 from 'First Timothy'." (The summary of an 
example of a long-term plan and intentions of God, the 

announcement of which is skilfully encoded into the 

Bible, while the confirmation of the already carried out 
completion of this plan and intentions by God in a 

manner that respects the "free will" previously given to 
people - means in the manner that God acts in 

accordance with the method described by the proverb 

"God helps those who help themselves" (see 
https://www.google.com/search?q=god+helps+those+w

ho+help+themselves ), is already provided by the 
evidence contained in almost everything that is currently 

happening in our world of matter, as e.g. it is also 
provided by all the improvements of human bodies 

described in item #A1 from the web page named 

"evolution.htm", and as this is provided by the truth of all 
facts revealed recently by my "Theory of Life of 2020") 

 
#C8. "How" the distribution of responsibilities and 

tasks in the process of implementing the "Nirvana 

System" illustrates to us the importance of God 
and the roles of people in maintaining the 

development and continuous growth of the 
perfection of our entire world of matter: 
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Perhaps the reader is intrigued or wondering about the 
"de-golding of money" (see 

https://www.google.com/search?q=removing+convertibil

ity+of+money+into+gold ) carried out about half a 
century ago. That de-golding destroyed the permanent 

value that for people used to have coins minted from 
gold (or silver) or have paper banknotes of some 

countries officially convertible into gold (e.g. banknotes 

of the Bulgarian Lev). This de-golding of money now 
allows, for example, that some today's politicians can 

print as many "paper banknotes" of a given country as 
they wish, skilfully and covertly impoverishing all their 

citizens with the devaluation caused by this printing - 

when they simultaneously corruptly filling their wallets 
with it. After all, only God can create gold, and only God 

decides in what amounts this gold can be obtained by 
every existing country, nation, or people. Hence, the 

replacement of gold money (or money convertible into 
gold) with any printed paper or data on the computer, 

removed it from the hands and from the management of 

God's absolutely fair judgment - that fairly, wisely and 
predictably gave gold to every country, enterprise, nation 

and person proportionately to productive "manual 
labour" done or generated by the workers and farmers of 

that country or enterprise, or by the person concerned. 

There is a vital reason - first discovered by Karl Marx and 
described in his publications (thanks to which 

publications his discovery became a permanent 
achievement of all mankind) why such money 

convertible to gold from which money is minted or 
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into which it is exchangeable, symbolically 
represents the quantity of productive "physical 

labour" (i.e. physical labour of workers and 

farmers) generated in the territory where this 
money is used. In turn such removal from the hands of 

God of this process of balancing the existing money with 
gold, in fact handed over the present purely paper or 

computer money into the hands of "evil forces" and 

corrupt people that are controlled by these "evil forces". 
In other words, such "de-golding of money" is 

another (fortunately only temporary) victory of 
the power of evil in the eternal struggle between 

good and evil. Those who do NOT believe in the above, 

should review explanations from several of my web 
pages, for example from items #G5 and #G3 of the web 

page named "wroclaw_uk.htm", from [2] in item #L1 of 
the web page "2020life.htm", or from item #J2 of the 

web page named "stawczyk_uk.htm" (all my web pages 
explaining "money" from the point of view of God's goals 

are most easily searched for with the Polish linking web 

page named "skorowidz.htm" by using the Polish 
keywords meaning "money non-selectively" in Polish 

spelled as: pieniądze bezwybiorczo ). After all, that "de-
golding of money" and removing "money" from the 

righteous control of God, in connection with their 

fundamental drawback that money "non-selectively" 
rewards NOT only the productive "physical works" 

that bring good and increased wealth, but also 
rewards a lot of useless "white collar (office) 

work" plus they also reward anti-human and anti-
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nature activities aimed at profit, which directly 
cause evil and fall, and thus which should actually 

be punished instead of rewarded, caused that in the 

end such "de-golded money" brought to the whole of 
humanity the "neo-medieval epoch" (see Table #K1 on 

the web page "tapanui.htm") symbolically started on 
2001/9/11 - which later the pandemic of the 

"coronovirus" accelerated and deepened in the years 

from 2020 until today, causing a gradual collapse and 
self-destruction of the entire humanity (see the web 

page "2030_uk.htm"), which can be permanently 
repaired only by completely eliminating "money" from 

the use on Earth, by the implementation of the ideal 

political Nirvana System - which I have already explained 
in more detail, among others, from #C7 to #C7b and in 

the INTRODUCTION of the web page named 
"nirvana.htm", as well as we also illustrated it with the 

Polish movie "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" 
available at the address 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 

 
In my publications, including here, I described the 

present problems with "de-golded money" from 
the point of view of goals and methods of God's 

action. However, about the same problems some wiser-

thinking financiers and economists warn also from the 
atheistic point of view of today's "official science". 

Therefore, I would recommend to readers alerted by this 
matter to watch a 53-minute film with English and Polish 

narration, entitled: "End of the Road - How Money 
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Became Worthless | POLSKI LEKTOR | Inflacja | 
Dokumentacja", since 2021/5/13 disseminated for free 

on the Internet, among others, at 

https://www.youtube.com/watch?v=VTdgDA_bkdo 
(several only English versions of it are also disseminated 

in there). If the message of this warning-movie was 
expressed in one sentence, its alarm could be summed 

up with e.g. the words: help, excessive printing of paper 

money has already deprived it of value, so there is only a 
short time left before our entire current monetary system 

will collapse painfully! 
 

The above-described "de-golding of money" caused 

a whole ocean of evil on the Earth in accordance with 
the warning from verse 6:10 of the biblical "First Letter 

to Timothy" - quote: "For the greed of money is the 
root of all evil." Of course, our wise and righteous God 

- the existence of which is still denied by the "evil forces" 
in spite that the fact of the existence of God in 

scientifically irrefutable way was proved in 2007 with the 

formal proof described in item #G2 from my web page 
"god_proof.htm", predicted long ago that this evil would 

come. So in order to be able to neutralize this evil and 
restore peace and balance of good on Earth, also long 

ago God prepared the phenomenon of "earned nirvana" - 

which in the event of the appearance in humans the 
"free will" to carry out the correct implementation of the 

ideal political "Nirvana System" and then the will to be 
able to live in peace and justice, will enable the humanity 

to completely eliminate "money" from use, as I have 
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already described it in more detail, among others, in #C7 
to #C7b and in the INTRODUCTION of the web page 

named "nirvana.htm". After all, for a long time God has 

been gradually introducing to human bodies and to life in 
our world of matter various solutions, which 

systematically and permanently eliminate the most 
important sources of "evil" - examples of which solutions 

are described more comprehensively in #A1 of the web 

page named "evolution.htm". In this way, God gradually 
perfects our world of matter and eliminates sources of 

"evil" from it in order to fulfil His long-term intentions 
and plans, which I summarized in the "motto" to this 

post #343E. Of course, in order to permanently repair 

our world of matter and eliminate the sources of all 
"evil", God also needs the help of people of good will - 

after all, God cannot "force" people and to "forcefully 
make them happy" - if out of their own "free will" they 

prefer to live lazily though increasingly highly unhappily. 
Hence the goal of this post #343E, i.e. the explanation of 

the role that God plays, and that should be voluntarily 

taken also by people of good will, in this gradual 
elimination of sources of evil from the Earth and from 

our entire world of matter. 
 

So let us start from reminding ourselves here briefly 

"how" and "why" this "de-golded money" was placed in 
the management of the "evil powers" - i.e. these "evil 

powers" that I described in more detail and documented, 
amongst others, in #A5 to #A5bc from my Polish web 

page named "totalizm_pl.htm" or in #A2 to #A2ab from 
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my Polish web page named "ufo_pl.htm" - (parts both of 
which web pages, unfortunately, I had NO time to fully 

translate to English, but the reader can translate their 

non-translated parts using any of these free translation 
programs available in Internet) - in turn which "evil 

forces" control the actions of corruptible people that led 
the humanity to the present situation of impending a 

total collapse (which we already can see very clearly 

around ourselves). And so, we all know from history that 
"money" first took the form of coins minted from 

precious metals, such as gold and silver that were sought 
and obtained with a large amount of physical labour. In 

turn, because these elements were created by God, and 

also God supervised that their extraction and the access 
to them by individual nations, countries, enterprises and 

people was proportional to the productive physical labour 
involved - which workers and farmers of these nations, 

countries and enterprises already contributed. Thus, in 
this initial phase of the use of money in the form of gold 

or silver coins, money actually was a symbolic reflection 

of the amount of productive physical labour (i.e. workers 
and farmers) performed by given nations, countries or 

enterprises - as Karl Marx discovered and defined it as 
the first researcher in the world. In other words, money - 

the amount of which was symbolized by the resources of 

gold and silver that a given country, nation, company or 
person managed to accumulate, actually represented the 

definition of "money" first developed by Karl Marx at the 
time of convertibility of money into gold, and thus the 

definition possible to be expressed in the words: 
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"money convertible into gold is a symbolic 
representation of the amount of productive 

'manual labour' performed by the workers and 

farmers of a given nation or country." (Karl Marx 
this productive "manual labour" formerly symbolically 

represented by coins minted from gold and silver or by 
the gold reserves of a given country, named "the labour 

of workers".) But then, due to the actions of greedy 

people (see above 6:10 from the biblical "First Letter to 
Timothy") the power and rule over "money" gradually 

began to be taken over by the "forces of evil" in order to 
be able to unselectively and corruptly reward with money 

all profit-oriented activities of people (including even 

activities that should be severely punished instead of 
being rewarded) - such as from several different points 

of view I am explaining it NOT only here in this post 
#343E and in the INTRODUCTION to the web page 

"nirvana.htm", but also in item #G5 from the web page 
"wroclaw_uk.htm" or in [2] from item #L1 of the web 

page named "2020life.htm". The breakthrough in this 

seizure of power over money by "evil forces" was firstly 
the replacement of gold and silver coins with paper 

banknotes and the invention of the so-called "mental 
(office) work" of "white-collar workers". Then came the 

removal of the balancing of the amount of printed money 

by the value of the gold owned by the government, 
means its "de-golding" (see 

https://www.google.com/search?q=removing+convertibil
ity+of+money+into+gold ) - which completely destroyed 

the role of money as a symbolic representative of the 
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productive "manual labour" rightly managed by God, and 
thus opened it to manipulations of corrupt people. This 

removal of the balancing with gold was first carried out 

by the communist countries (only with the exception of 
the lev'a of the then communistic Bulgaria, which was 

the only country in Eastern Europe that until 1989 
maintained the coverage of its lev'a with a gold 

equivalent - see 

https://www.google.pl/search?q=Bulgarian+lev+until+1
989+backed+by+gold ). Then capitalist countries also 

introduced such de-golding. (For example, the USA gave 
up balancing the dollar with gold in 1971 - when it made 

a "de-golding of the dollar": see 

https://www.google.com/search?q=1971+removing+con
vertibility+of+us+dollar+into+gold .) In other words, 

replacing gold and silver coins with printing "paper 
money" and eliminating the balancing of the number of 

printed banknotes with the reserves of gold or silver 
held, the "evil power" removed the ruling over amounts 

of money from the righteous hands of God and handed it 

over to corrupt people. In turn, after such a transfer of 
power over money, the hidden goal of every "sale" 

and "transaction" in the world became the 
increase and prolongation of the use of paper 

(and now also computer) "money" on Earth, 

created in amounts governed only by the "whims" 
of corrupt people and non-selectively rewarding 

all kinds of human behaviour focused on gaining 
them (including the rewarding also doing "evil" 

which should be punished but NOT rewarded), in 
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order that such massive use of the de-golded 
money is to prevent the implementation of God's 

plans for the restoration of just and selective 

remuneration of those people who are doing 
productive "physical labour" performed in 

accordance with God's commandments. Thus, the 
only presently viable method of returning money to the 

righteous rule of God would be to implement the ideal 

political "Nirvana System" on Earth - which would wrestle 
away the management of remuneration for "physical 

work" from the hands of corruptible people and entrust it 
again to the righteous rule of God implemented on the 

principles of the growth "tree of life" described in #J5, 

#J5a and #J5b from the web page named "petone.htm". 
The manner of this implementation of the political 

"Nirvana System" is briefly explained on Videos #C7ab 
available on the web page named "nirvana.htm", and 

also in INTRODUCTION and in "part #L" of my other 
web page named "smart_tvs.htm". 

 

The replacement of "money" by "moral energy" planned 
by God and described in this post #343E, which is to 

propel the long-term happiness of "earned nirvana" (see 
the web page "nirvana.htm") - and which in turn allows 

the development of an ideal "Nirvana System", is only 

one amongst a number of moves by God that realize to 
us the permanency and "haw" of the trend that has been 

implemented for millennia. The long lasting of this trend 
is confirmed by examples of several other improvements 

already introduced by God to human bodies and to 
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nature, which I managed to discover and to describe in 
my publications - for example to describe in item #A1 

from my web page named "evolution.htm" and in the 

publications indicated therein, or described in the post 
number #316E to blogs of totalizm based on that item 

#A1 (see #316E in "volume S" from the web page 
named "tekst_13.htm"). The essence of this trend boils 

down to the permanent elimination of increasingly more 

complex forms and sources of evil from our world of 
matter. This elimination is always done through people, 

in people, and with the participation of people. And so, 
firstly God enables people to learn more and more 

complex forms of evil, and makes people realize what are 

the sources of these forms of evil, and how with the 
active participation of people of good will these sources 

of evil could be permanently eliminated - when at the 
same time God works out ways to eliminate still others 

(starting from the most harmful) sources of "evil" on 
Earth and in our world of matter. On the occasion of this 

elimination, God also examines and tests the readiness of 

people for helping God, and the power of their faith in 
the good intentions and in the people‟s benefiting actions 

of God. For these reasons the process of eliminating 
"money" described here and in item #C7 of the web 

page named "nirvana.htm" should be for us NOT only a 

motivation to stop passively sitting and gazing in TVs at 
the propaganda of "evil powers" instead of taking actual 

action, but also it should provide us with a cognitive 
illustration for such findings of my "Theory of Life of 

2020" (see the web page "2020life.htm") as for example: 
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(a) to what boils down each process of permanent 
elimination of some source of evil, (b) under what 

conditions and "how" this process can proceed correctly, 

(c) whether this process could take place without the 
existence of God and what the role is played by God 

Himself, while what roles and "how" can (and should) 
fulfil also people of good will, (d) "how" this process 

should be carried out, (e) "how" people will be rewarded 

if they volunteer to participate in this process, (f) "how" 
people will be punished if they try to prevent the 

implementation of this process, and also (g) what 
evidence already known to us confirms that in fact the 

process of eliminating the most harmful sources of evil is 

continuously carried out by God since a long time, and 
what "proves" to us the existence of this evidence. The 

illustration of these findings of the "The Theory of Life of 
2020", in my opinion will be revealed to readers in the 

best way if they asks themselves the following questions 
that are indescribably important for the future of people, 

and then they try to answer these questions on their own 

in a completely different way (e.g. opposite and atheistic 
- just as falsely tries to answer them to us the "official 

atheistic science") - i.e. different to "a priori" way in 
which I already answered them below in [1] to [7], but 

at the same time which readers‟ way would also reveal 

the procedure "how" of implementing the subject of a 
given question and which way is already confirmed by 

some examples of evidence, e.g. by these the large 
number of which is indicated and explained in my 

publications: 
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[1] Is it possible and achievable to work out and 

to create an ideal world of matter completely 

devoid of "evil"? YES it is possible, and there is ample 
evidence for it. The most convincing examples of this 

evidence are various material objects, which do NOT 
break down with the elapse of time. A well-known 

example of such evidence can be the indestructible 

bodies made of non-perishable chemical elements (see 
https://www.google.com/search?q=indestructible+bodie

s+of+saints ), linked in [2] below. In the city of 
Samarkand, Uzbekistan, an unusual bread is baked, 

which remains edible and non-perishable even after 

three years - on the Internet one can search for its 
descriptions with keywords: Samarkand bread to last . 

Other examples are various devices operating on the 
principles of "perpetual motion" - which in the past were 

already built and worked properly until e.g. "modern" 
(i.e. atheistic) scientists broke them down - e.g. see the 

forever warming "amphora from Pakistan" described in 

#E4.2 from my web page "boiler.htm", "Eternal Lights" 
described in item #F4 from my web page named 

"artefact.htm", or the non-breakable telepathic so-called 
"Zhang Heng Seismograph" - the results of my research 

of which I described on my web page named 

"seismograph.htm". After all, this telepathic 
"seismograph" worked correctly and did NOT break down 

until it was intentionally destroyed by the same "evil 
forces", which after my rediscovery of the principle of its 

operation and after describing it in my publications, 



 
  Q-483 

currently block, disgust and effectively prevent its official 
research and any attempts to build it. India has a non-

perishable iron column that resists rust (see 

https://www.youtube.com/results?search_query=India+i
ron+pillar+Qutub+Minar+not+rusting ). In several 

countries of the world are being discovered steel swords 
resistant to rust and the effects of time (see 

https://www.youtube.com/results?&search_query=myste

rious+sword+that+defied+time ). There are also 
technical devices built in more "modern" times, which 

although have NOT proven that they never break, but 
their operation still seem to be heading towards 

perfection. Apart from the incredibly durable and reliable 

sewing machines of the "Singer" company (see 
https://www.google.com/search?q=singer+sewing+mac

hines+old ), which work perfectly well in various corners 
of the world for around 170 years, while even oldest 

their models are still used until today - thus sometimes 
can be accidentally seen during various television reports 

from factories in the Far East or Africa employing the 

poorest workers, to the group of these "almost perfect" 
machines belong also some devices described on various 

my web pages. And so, for example in item #B5.1 from 
my Polish web page named "tapanui_pl.htm" I described 

a clock called the "Beverly Clock", which without the 

need to wind it up works perfectly and indicates the 
correct time since 1864 until today (means it has been 

running for almost 160 years). In turn in item #G2 from 
my Polish web page named "newzealand_visit_pl.htm" I 

described the "oldest light bulb in the world" which is 



 
  Q-482 

constantly shining for over 120 years. Etc., etc. 
 

[2] Does our God defined for Himself the goal of 

creating such an ideal world of matter devoid of 
"evil" and then of transferring living people into it? YES, 

God defined such a goal - after all, people themselves, 
without God's help, nor the randomness of supposed 

"natural evolution", would NOT be able to develop such a 

world (the best proof for which fact, is the impossible to 
appear due to random evolution - but already pre-

programmed into our souls and bodies, the mechanism 
of generating "moral energy" which allows us to 

experience the "earned nirvana" and to implement the 

ideal political "Nirvana System" - for an explanation 
"why" it is so, see (L) from #A3 of the web page named 

"partia_totalizmu_uk.htm"). Such world devoid of "evil" is 
described quite clearly in the Bible. After all, already in 

the initial books of the Bible inspired by God it is 
explained, that the world of matter that God created 

from the very beginning was "very good". Unfortunately, 

later when people spoiled this world, God was forced to 
lower its quality in order to adjust it to the level of these 

people who are submissive to "evil forces". After all, for 
example, this perfect initial world, in which people did 

NOT die, had NO bacteria or carcass-eating animals that 

would eliminate bodies of dead people. So when people 
initiated their dying, such bacteria had to be created, 

while causes and methods that killed people had to be 
found. It was probably then that God created the 

second, less perfect periodic table of "deteriorating", 
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wrestling with each other and fighting chemical elements 
- which we now know under the name of "Mendeleev's 

Table", while which, together with the original set of 

non-perishable chemical elements I described in items 
#I1 to #I7 from my web page named 

"sw_andrzej_bobola_uk.htm". In turn, where the 
descriptions of the Bible are coming to an end, God 

reassures us that He will once again create an ideal 

world of matter and will place in there people deserving 
of eternal life, so that they could live in such a world and 

serve God for as long as they wish - see verse 21:4 from 
the biblical "Apocalypse of St. John" - I quote from the 

NIV Bible": "He will wipe every tear from their eyes. 

There will be no more death or mourning or crying 
or pain, for the old order of things has passed 

away." 
 

[3] Does our God have the tools and means 
capable of creating such an ideal world of matter 

and then maintaining its existence and operation? YES, 

God has the required tools and resources. After all, our 
God is the only being that has the knowledge, as well as 

tools and materials required for this. Namely, God has 
countless "God Drobinas" obeying His commands - which 

are the "building blocks" from which God built everything 

from our world of matter, and God also has "space" in 
which He placed the newly-created world of matter - i.e. 

He has as many as four-dimensional "counter-world", 
into three dimensions of which He built in our world of 

matter, while the fourth dimension of which He 
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subdivided into thin "pancakes", creating from them 
individual "frames" as if of a movie in leaps flashing in 

front of our eyes (while for us this real movie actually is 

representing the "software model of our world of matter" 
that I named the "Omniplan" while the empirical proof 

that our eyes can see fast leaps of its "frames" is 
explained in items #D1 and #D2 from the web page 

named "immortality.htm") and which film for both, 

means for us people as well as for all living creatures, is 
representing the passage of "reversible software time" - 

in the fast leaps of which time we experience all life 
events while the artificially created by God which leaping 

reversible time is described more comprehensively in 

item #D3 from my web page named "god_proof.htm" 
and also in "subsection #G1" as well as in chapters F and 

G from my Polish monograph [12] (which describes the 
operation of "reversible software time" and "time 

vehicles" which I invented in order we could travel 
through this reversible time - see the web page 

"tekst_12.htm"). In addition, God also created for His 

use, and also for the use of Angels and future people, 
such executive tools as the presence of the program of 

God in the most-superior, because the twelfth, memory 
and brain of every "God Drobina" that is the carrier of 

the "soul" of any being or person with a body of matter, 

including the soul of every "Fallen Angel" - which enables 
God to invalidate actions of the owner of a given soul 

that are inconsistent with God's intentions, as I described 
it, among others, in (a1c) from (a) in item #H3, in item 

#H4, and in (5) from item #V2 from my web page 
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named "2020life.htm". Furthermore, God also has the 
"mechanism managing events of our world of matter and 

life", which also allow for the implementation or 

invalidation of the results of all moves and events that 
confront His will - which I described in item #J5 while 

illustrated with "diagrams of growth" (trees of life) on 
"Fig. #J5a" and "Fig. #J5b" from the web page named 

"petone.htm". Of course, God also controls all forces of 

nature, which are able to destroy at any moment this or 
those who violate the balance of "good" and "evil" by 

acting contrary to God's intentions, while are also able to 
intensifying the good and life of those who fulfil God's 

will. 

 
[3a] When I started my research on God with the 

help of a tool that I created myself, and which to the 
achievements of this research turned out to be a 

breakthrough - i.e. with the help of the first in the 
world "Theory of Everything of 1985" - see the web 

page "1985_theory_of_everything.htm" (because of 

hidden attacks, silencing and blockades of dissemination, 
with which this my "Theory of Everything of 1985" is 

constantly persecuted by the "evil power" indicated 
above, I was forced - and still am, to publish it under the 

initial, different, and not at all reflecting its versatility, 

name the "Concept of Dipolar Gravity" - see the web 
page "dipolar_gravity.htm"), for me personally the most 

intriguing questions turned out to be "out of what?" and 
"how?" God created the contents of our world of matter. 

This is because I previously experienced and knew that 
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the progress of knowledge of the whole of humanity 
requires just {a} asking the right questions, {b} finding 

correct answers to them that represent the objective 

truth which is confirmed by all these most important and 
competent "three witnesses" described in (1a) to (1c) 

from item #H1 of the web page named "2020life.htm", 
and {c} finding a way "how" to avoid blockades and 

persecutions unleashed against every truth by the "evil 

powers" that occupy Earth - when the truth of these 
answers-found will be disseminated among people. 

Notice in the above summary of my experiences 
regarding the advancement of knowledge, that in it I am 

underlining the words advancing the knowledge of whole 

of mankind. I do so because the progress of knowledge 
of individual people, institutions and countries does NOT 

require the dissemination of truths already established by 
them - although unfortunately, the principles of 

operation of history and moral laws confirm that such 
knowledge and truth concealed by authors and 

producers is quickly and irretrievably lost for the entire 

humanity (means the humanity never uses it in the long 
term). Thus, both ordinary logic and the empirical 

evidence, unanimously show that also the history of 
humanity never commemorates the original discoverers 

of this hidden knowledge and truths, nor commemorates 

the technologies and procedures "how" that constitute 
their essence. After all, from antiquity we know many 

examples of concealed inventions, about which we 
learned that they existed and that someone has already 

built them (for their examples see [1] above), but 
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because their procedures "how" were kept secret, their 
creators and technology of execution did NOT go down 

in history nor to the enduring heritage of mankind. One 

of such inventions, about the fulfilment of the fate of 
which now a lot of information has been collected, is the 

invention of a kind of ancient "crossbow" confiscated 
from the Greeks, which was secretly built and used by 

the army of the Roman Empire, while about effects of 

sowing mass destruction by which the Romans boasted 
under the name of "manual ballista" or "Manubalista". 

Descriptions, photos and films of this "manual ballista" 
reconstructed just a few years ago from Greek 

descriptions, can be viewed NOT only at 

https://www.google.com/search?q=Manubalista+secret+
weapon+Ancient+Romans , but also at 

https://www.youtube.com/results?search_query=manub
allista+roman . But because the humanity learned its 

technology "how" only in times of using machine guns, 
ballistic missiles, and also nuclear bombs, learning about 

the construction and operation of this "ballista" is now 

useless as it only satisfies a historical curiosity. 
Nowadays we also have many examples of such secret 

technologies and inventions. So if we trace the fulfilment 
of fate of any of them, we will probably see again that 

their existence will never enrich the permanent 

achievement of humanity. One of the most famous 
examples of them in the world today is the secret recipe 

for making "Coca-Cola" - see 
https://www.google.com/search?q=secret+of+coca+cola

+formula . So when I found answers to these two 
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intriguing questions from [3a] about the origin of the 
contents of our world, it turned out that God formed our 

world of matter on the principle similar to that present 

manufacturers of home computers create today's 
computers. Namely, having at his disposal countless 

"God Drobinas", each one of which can be compared to 
the natural counterparts of today's computer 

"microprocessors", and having a four-dimensional 

"counter-world", which is like an equivalent of the 
multidimensional "screen" from today's computers, God 

created the "software model" of our three-dimensional 
world of matter (i.e. He created that "Omniplan") in a 

manner analogous as the "picture" is created on the 

screen of some computers. In this picture we people are 
like endowed with self-awareness heroes of a kind of 

"computer games" or "interactive movies" - means of 
events quickly flashing in leaps and bounds before our 

eyes, pre-programmed abruptly into individual "frames" 
(i.e. "pancakes") of this "Omniplan". The events of this 

"Omniplan", amongst others, God interactively plays out 

with our conscious participation and through us, so that 
with our help He can e.g. accelerate the expansion and 

increase the number of types of experiences and 
knowledge through which in our world of matter can now 

pass these self-aware "God Drobinas" and other living 

creatures, "souls" of which are contained in the 
memories of these God Drobinas - as it is explained e.g. 

in [I] to [VII] from item #H2 of my web page named 
"2020life.htm". Events of this "Omniplan" God also plays 

in order to, amongst other things, be able to discover 
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and remove sources of all "evil" that already exist or may 
appear in the future in the entire universe. Thanks to 

this, we people also make our personal contribution to 

the gradual creation of the future universe, which will be 
completely devoid of "evil", and thus which will NOT 

have to experience repetitive blooms and destruction 
about which we know that the existence and actions of 

evil always cause such blooms and destruction, while the 

actual occurrence of which in the past is documented not 
only by human histories, but also by various ancient 

mythologies concerning the ascent and fall fate of the 
entire universe - examples of which I am mentioning e.g. 

in {B} and {C} from item #C6 of my web page named 

"2020life.htm". 
 

[3b] My discovery of "God Drobinas" described in 
items #K1 and #K2 from the web page 

"god_exists.htm" revealed to me also the answer to 
the second question that intrigued me, namely to the 

question: "how?" God managed to create a permanent 

and stable world of matter out of these ever-moving God 
Drobinas - the behaviour of which is most precisely 

described by the Greek term "chaos" - see 
https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+mean

s+chaotic+movements , while each of which God 

Drobinas is a kind of individual cell of God's "group 
body". After all, these positive (i.e. adding) male, and 

negative (i.e. subtracting) female, intelligent "God 
Drobinas", miniature bodies of which by the appearance 

are almost identical to bodies of a man and a woman, 
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the only thing they can do is to move in the manner and 
direction as their brains command them, and also to 

communicate with each other through movements, 

telepathy, and light signals. So their execution 
capabilities are identically limited, as the execution 

capabilities of microprocessors from present human 
computers, which also the only thing they can really do is 

add together two binary numbers - but which various 

algorithms managing this addition of two numbers were 
then able to create all these countless abilities that we 

can see embedded into today's computers. So in a 
similar manner as later God inspired it in the construction 

and operation of present human computers, through the 

use of various effects of mutual elementary movements 
of these "God Drobinas" and their manners of 

communicating with each other, God also created this 
countless separate manifestations, phenomena, 

sensations and manifestations of living which we now 
experience in our three-dimensional world of matter, but 

which are unable to occur in the four-dimensional 

"counter-world". The key to this creation turned out to 
be the ability of God to pre-program in the counter-world 

such movements of "God Drobinas" that they would form 
permanent "whirls" in the shape of "donuts" - in which 

individual God Drobinas (i.e. drobinas of weightless and 

invisible substance, which until the year 2020 previously 
were called drobinas of "counter-matter", while the old 

"official atheistic science" until now calls them with the 
term "dark matter" - see 

https://www.google.com/search?q=dark+matter ) 
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circulate along circular paths, while the perpendicular to 
the trajectory of their closed circuits the axis of their 

spinning is also formed into a loop that creates a closed 

circular shape. (In other words, each such a permanent 
"whirl" in the shape of a "donut" is like a snake that 

holds in mouth the end of its tail while the entire its body 
spins around its spinal cord.) In turn how God pre-

programmed God Drobinas into permanent "whirls", I 

described it more comprehensively in my numerous 
publications - for examples of these descriptions see item 

#I2 from my autobiographical web page named 
"pajak_jan_uk.htm" and in publications linked in there. 

 

[4] So why God still delays and does NOT create such 
an ideal world and does NOT transfer us into it? There 

are many reasons for this. But if we briefly summarize 
them, then the most important of them is a kind of 

tendency to "contrariness" ("defiance") and dislike 
towards everything that is "NOT ours" or that is yet 

"unknown to us", which exists in the mentality of all 

living creatures, while which those who are to live in the 
perfect world must get rid of voluntarily. It was because 

of this "contrariness" that the ideally created Lucifer 
turned against God and tried to take God's place. It was 

also because of this "contrariness" that Eve from the 

Bible symbolically accepted from Satan the fruit of the 
knowledge of good and evil - in spite that both, her and 

Adam, God ordered not to do it. Etc., etc. The operation 
of the world of matter can be compared to the operation 

of some machine - see Films #C8bc below. Hence the 
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sources of any evil that appears in our world of matter 
are a kind of more comprehensive analogies to the 

sources of problems with the correct operation of 

machines built by people. This is why, in His intention to 
remove these sources of evil, God also acts like today's 

people dealing with machines. Only that because of the 
incomparably higher complexity of the world of matter 

and living creatures as compared to our machines, the 

detection, development of a method of eliminating, and 
removing from them every source of evil is extremely 

difficult, and thus sometimes it takes God as many as 
thousands of "human years". After all, in order to remove 

evil, God also (4a) must first allow the evil to reveal 

itself. This is why God gave people the so-called the free 
will (see the web page "will.htm") to do whatever they 

want - including "evil", e.g. in order to be able to 
determine what kinds of new evil some people reveal 

with their actions. This is also why God made people 
maximally imperfect - as I described it in item #B2 from 

my web page named "antichrist.htm", although God 

could also create us ideally perfect - as I am explaining it 
from #A2.12 to #A2.12b of my web page named 

"totalizm.htm". After the evil is revealed, God needs to 
(4b) carefully research it. This is why God does NOT 

always quickly eliminate people who do evil, and 

sometimes He removes them according to "what" 
described in verse 22:11 from the biblical "Apocalypse of 

St. John", while He makes us do the "what" that is 
described in numerous verses of the Bible ordering us 

love your enemies means in those verses written, for 
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example, in 5:44 from "Matthew", 6:35 "Luke", 3:9 from 
"1 Peter" and in several other books of the Bible. In the 

meantime, God may, among others, also research the 

evil that these people do, and then analyse the final 
effects of this evil. Furthermore (4c) God looks for 

solutions how to most effectively remove this evil 
completely, then (4d) He gradually pre-programs these 

solutions wherever they are required - e.g. in the case of 

evil caused by "money", the solution has already been 
pre-programmed into the form of "earned nirvana" 

possible to exist in the bodies of all people. Then (4e) 
God uses some method to disclose (reveal) to people 

that there is a solution to this kind of evil. An example of 

such a disclosure can be my lasting 9 months experience 
of the happiness of "earned nirvana" and then my drive 

to gradual development of the idea of the political 
"Nirvana System" resulting from my habits of a 

researcher. Further (4f) God allows that the struggles 
between people who support "good" with people who 

support "evil", in all people form in their memories 

records of the history of the action of a given evil and 
simultaneously intensify the action of this kind of evil to 

the level when damage and suffering that such evil 
causes will silence their innate "contrariness" 

("defiance"), and thus mobilize them to undertake the 

developed by God implementation of a permanent 
method of eliminating this evil - in the case described 

here through the correct implementation of the ideal 
political "Nirvana System". Finally (4g), God helps people 

to permanently implement a method of eliminating a 
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given type of evil - as he did, e.g. after mixing up 
languages during the symbolic construction of the Tower 

of Babel and then also in helping people to develop 

national languages and finally to develop a language with 
international use (i.e. English). 

 
[5] So is there any way to permanently overcome 

this tendency to "contradiction" in living creatures? 

YES there is. The first requirement to eliminate any evil, 
is to realize that such "evil" does exist, and to learn 

exactly its sources. But in order to get to know these 
sources (i.e. to test them), it is necessary to allow this 

evil to reveal its action. In turn in case of people, in 

order for evil to reveal its action, people must have an 
absolutely unfettered "free will" to do whatever their 

natural inclinations push them to, while neither their evil 
nor good doing can be prematurely prevented. This is 

why verse 22:11 of the biblical "Apocalypse of St. John" 
states what it says. Hence, the most important 

requirement to create conditions under which people 

learn the source of "evil" that torments them, is to give 
this evil a chance to reveal itself and allow people to 

learn it thoroughly and document it historically, and also 
to allow God to research it and find a practical 

implementation of ways with which it can be 

permanently eliminated, and at the same time giving 
people who are after good the right to expose this evil 

and to show others how to eliminate it. So in the case of 
our world of matter, God fulfils this requirement by 

maintaining a balance between the power of evil forces 
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and the power of forces of good. This is because in 
whatever direction this balance is disturbed, the process 

of research and subsequent elimination of evil cannot be 

properly carried out. Hence, one of the roles of our God 
is to use the tools described in [3] above for the 

continuous maintenance of the balance between the 
power of evil forces and the power of forces of good. In 

turn the role of people is to learn from the example of 

evil that they see around them, and to make efforts to 
cooperate with God in the permanent elimination of this 

evil. After all, for as long as humanity does NOT get rid 
of its tendency to "contradiction" and does NOT prove to 

God that as a whole it is determined to help God in 

eliminating the evil that surrounds it, humanity will NOT 
"pass the exams and tests" checking its readiness to be 

transferred to an ideal world. This in turn means, that 
the present one test in the history of humanity, which 

could be called the "test for Nirvana System", will NOT 
change anything in its fate, if also this time this test is 

NOT passed. And let us remember that God has infinite 

time at his disposal, while we humans only have a rapidly 
shrinking, shorter and shorter time each, just up to for 

several dozen years. 
 

[5a] Personally, I am most impressed by the way 

with which God so programmed all laws governing the 
reality that surrounds us, that they can restore the 

required balance of good and evil on the principles of 
"self-regulation". The effect of "self-regulation of good 

and evil", described a bit more extensively in items #B3 
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and #B3.1 from my web page named "mozajski_uk.htm" 
was achieved by God by combining all elementary laws 

of: morality, physics, biology, social lives, etc., into 

closed cycles through the use of still by humanity 
unrecognized balancing moral mechanisms that are 

superior to these laws. As a result, whatever happens 
that violates this balance of good and evil, some time 

afterwards it triggers such a superior balancing 

mechanism which causes an opposite trend, which after 
some time restores this balance. My philosophy of 

totalizm describes this reliable operation of the superior 
balancing mechanism with the use of an old Polish 

proverb extended into the form of two opposing 

statements, informing that: "There is no such evil, 
that would NOT generate some kind of good" 

(which in Polish states "NIE ma takiego zła co by na 
dobre NIE wyszło" and which has an English equivalent 

stating "out of something bad comes something good"), 
and at the same time "There is no such good that 

would NOT generate some sort of evil" (which in 

Polish states "NIE ma takiego dobra, co by NIE 
wygenerowało sobą jakiejś formy zła") - for descriptions 

of both these opposite statements see e.g. item #F3 
from the web page "wszewilki_uk.htm" or seek other 

publications with Polish key words from these statements 

- linked by the Polish web page "skorowidz.htm". In turn 
examples of the operation of this mechanism in real life 

can be the moral "Boomerang Principle" or the 
phenomenon of "totaliztic karma" described on the web 

page "karma.htm" - in item #F2 of which there is also 
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provided an example confirming that also group intellects 
(e.g. entire countries) experience karma returns in an 

almost identical way (but after a slightly longer return 

time) as karma returns to individual people. Anyway, 
readers will probably easily notice that today's times are 

those in which we all experience the operation of this 
superior balancing mechanism, which after many years 

of the more and more intensified advantage of evil, now 

begins the reverse process of restoring the balance of 
good and evil in a way that the future generations of 

people will NOT forget nor overlook. What is even more 
interesting, because the collective consciousness and 

memory of people has already started to notice and to 

document the origin of these hidden "evil powers" 
cleverly and effectively pushing down the inhabitants of 

the Earth, this reverse process gradually begins to 
include them as well - to which fact I try to draw the 

attention of readers e.g. in #A2 to #A2cd from the Polish 
web page named "ufo_pl.htm". 

 

[6] So on what actions of people depends the 
demonstrating to God that they have already 

accumulated a sufficient number of well-remembered 
history and empirical experiences to voluntarily and by 

own will remove from themselves this tendency to 

"contradiction" (defiance)? In order NOT to limit the 
human "free will", God intentionally limited His actions to 

causing on Earth only events that people are unable to 
unambiguously assign to Him, and thus everyone has a 

"free will" to be able to be led by his/her "contradiction" 
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and interpret them on his/her own way - for an example 
see item #C2 on my web page named "tornado.htm". On 

the other hand, God works intensively in the inaccessible 

to humans and material beings sphere of pre-
programming the operation of "souls" of creatures from 

matter and the improvement of software that controls 
the operation of laws of nature and bodies of creatures 

from matter. But those people who believe in God and 

have already got rid of their "contradiction", can (and 
should) make their own contribution to the improvement 

of our world of matter and to the implementation of 
long-term intentions of God - of a kind of implementation 

of the political "Nirvana System" described in my 

publications. After all, God continually exposes each 
person to exams or tests, the results of which will decide 

about his/her future fate. These exams or tests are also 
formulated in such a way that no one of them exceeds 

the ability of examined person to pass them morally and 
correctly - which is clearly announced in the Bible (e.g. 

see verse 10:13 in the biblical "First Letter to the 

Corinthians" (NIV): ... God is faithful; he will not let 
you be tempted beyond what you can bear ...). 

 
[7] But what happens if people do NOT 

demonstrate to God that they voluntarily and by free 

will got rid of this tendency to "contradiction"? 
Unfortunately, in such a case God will have no choice but 

to continue the struggle between fragments of humanity 
that support "good" contra adherers of "evil". The 

continuation of this struggle will enable the humanity to 
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accumulate further examples of history and empirical 
experiences that will illustrate to them what happens 

when people are unable to get rid of their tendencies to 

"contradiction". In practice this means that adherents of 
"evil" will continue to use "money", force and violence, 

so that they please themselves and all others in their 
own way to "make happy forcefully", while still driven by 

"greed" will devalue "de-golded money" until the 

moment when the entire economy of mankind will 
collapse, moreover will continue to produce plastic until 

the natural environment is completely clogged with 
plastic micro-fibres and various micro-fragments while 

the seas turn into plastic dumps where the life of fish will 

be impossible, they also will continue to poison water, 
air, and food until the body of even adolescents will be 

sick from these poisons already at the time of birth, also 
pharmaceutical concerns will continue to increase their 

profits by producing drugs that do NOT heal permanently 
nor do they eliminate the illnesses, but only by reducing 

symptoms make the sick patients dependent on constant 

buying and taking their products to just alleviate 
suffering through repetitive applying the medicine or its 

"boosters" practically until the very death, etc., etc. After 
some time, the accumulation of all these and others 

forms of human-generated "evil" will trigger the arrival of 

times illustrated with our Polish film entitled "Zagłada 
ludzkości 2030" - see 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (the 
title meaning: "The Great Purification of 2030s") - means 

the times of fulfilment of the old Polish prophecy 
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described in the INTRODUCTION to "part #H", and also 
in items #H1 to #H4 from the web page named 

"prophecies.htm" and stating that the "people will 

bring upon themselves such a doom and 
depopulation, that later a man will kiss the 

ground from joy if he sees the footprints of 
another human." 

 

 
http://pajak.org.nz/15_hq/magnokraft_k3_.jpg 
Fig. #C8a: Here is a drawing of the starship of my 

invention called the Magnocraft. Originally it is published 

as "Fig. #A0" from the web page named 
"magnocraft.htm" - where a detailed description of it is 

also provided. Since this starship is going to be built by 
people, thus similarly to every machine, the first 

prototypes of it will have many disadvantages and a 

hidden potential of causing various evil. Thus, it is worth 
starting to study God's methods described in these #C8 
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to #C8bc from post #343E, which teach us how our wise 
and far-sighted God takes on removing defects and on 

perfecting everything that He already created and will 

create to the level of absolute perfection. 
 

To the above it is worth adding here, that the starship 
"Magnocraft" of my invention shown here is also shown 

on several films that we developed together with my 

talented friend Dominik Myrcik. For example, without a 
comment, although after sounding it with the soul-

moving song of American Indians, the Magnocraft is 
shown on the around 4-minute long film entitled "How 

big is the Magnocraft?" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) and 
on the approximately 35-minute long, commented in 

English-language film "Future Propulsions" (see 
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ). 

 
Notice also the described in Fig. #L2 from my web page 

"2020life.htm" an old folklore of "Far East" talking about 

intelligent and self-aware "soul" imprisoned in some 
machines, making them "living, spiritual machines" that 

behave like humans. 
 

The key to constructing a working prototype of 

the Magnocraft is to build firstly the "propulsor" which 
propels it - means to build the propelling device of my 

invention called the "Oscillatory Chamber"- see 
descriptions of this device on the web page 

"oscillatory_chamber.htm". The constructing of this 



 
  Q-462 

"propulsor" would overcome the resistance that 
UFOnauts put up to the growth of the technical 

advancement of humanity, and would bring the 

advancement of human technology closer to the level 
already achieved by the UFOnauts that are occupying us. 

With the elapse of time, this would probably also allow 
us to free ourselves from the occupation, exploitation, 

and destruction of humanity by "evil forces". 

Unfortunately, in order to be able to do this, it is 
necessary to stop believing the official propaganda of 

UFOnauts disseminated on Earth, who spread so many 
different lies about every truth that for people who are 

used to avoiding the use of their own reasoning, logic 

and wisdom, it is no longer possible to recognize the 
truths that these lies cover up. Fortunately, God inspires 

people by revealing a whole range of sources of 
knowledge, inspirations, and confirmations of the truth 

as well as the correct line of development, which quite 
precisely indicate how to build this "propulsor" for the 

Magnocraft (see web page "propulsion_pl.htm"), and on 

what principles it works. Some of these sources of 
knowledge and inspiration, i.e. ancient holy "technical 

drawings" called "Thangka" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=Thangk

a+Mandala+Tibetan+Paintings ) which reveal the design 

of the Oscillatory Chamber, are shown and described 
from #H3 to #H3d on my web page named 

"ufo_proof.htm". In turn descriptions of my invention of 
the "Oscillatory Chamber" revealing how this propulsor is 

constructed and on what principles it works, are 
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summarized on the web page named 
"oscillatory_chamber.htm" - while full descriptions of it 

are provided in "chapter F" from volume 2 of my 

monograph [1/5] disseminated free of charge through 
the web page named "text_1_5.htm". 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5Mao

KEE 
https://www.youtube.com/results?search_query

=combustion+engine+explained 
Films #C8bc: Here are examples of educational videos 

that illustrate the complicated operation of an internal 

combustion engine - which is still a highly imperfect 
device that burns "dirty fuel" and causes indescribable 

harm to humanity and nature. Unfortunately, the 
improvement of it almost completely stopped, because 

God allowed the improvement to be taken over by "evil 
powers" which gave it into the hands of imperfect people 

who are used to earning "money" and to do only 

whatever is aimed at achieving personal gains. But 
because in the "world of matter" the features and 

operation of the entire reality that surrounds us are very 
similar to those of a complicated mechanical machine - 

for example similar to the operation of an internal 

combustion engine, in order to understand "how" our 
world of matter works and "how" our God gradually 

perfects it, it is also worth knowing "how" complex 
mechanical machines work, and learning procedures 

"how" for eliminating defects and evil produced by these 



 
  Q-460 

machines. It is the similarity of both of them, i.e. the 
mechanical machines and the world of matter that 

surrounds us, that I try to emphasize in these 

descriptions #C8 to #C8bc from post #343E. (If you 
want to watch these videos then click on their starters 

above) 
 

So I suggest the reader to look at one of the videos 

showing the operation of a modern internal combustion 
engine, if he or she wishes to understand various 

problems of the "how" type, which our God must 
constantly solve by trying to gradually work out them 

with the hands of people (but at the same time avoiding 

breaking their "free will" through e.g. "forcing a 
happiness into them") the material world which would be 

characterized by the reign of only good and justice in it, 
and a complete absence of "evil". For example, I suggest 

that the reader look at the English-language video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE or at 

an illustrative animation of the operation of such an 

engine from the address 
https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . (I 

do hope that the reader understands the indescribably 
significant for the progress of humanity differences 

between stating "what" and working out "how" - which 

differences are explained more thoroughly in #G3 to 
#G5 from my web page named "wroclaw_uk.htm" - 

because unfortunately even many of today's scientists do 
NOT understand nor appreciate that "what" can e.g. be 

repeated by everyone who remembers the required 
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"knowledge" acquired by doing "mental work", but a new 
"how" can only be earned by those who acquired 

"wisdom" by performing productive "physical work" while 

sticking to morally correct motivations.) Then I suggest 
to consider "how" the reader himself would act having 

such a flawed motor and knowing well that, like 
everything else in our present world of matter, this motor 

also constantly breaks down and has countless flaws that 

cause various forms of "evil" - meanwhile, e.g. the 
reader would be in a situation when, for example, he/she 

would be forced to improve this engine himself/herself to 
the state in which the engine would be perfectly working, 

means when it would NOT show absolutely any defects, 

nor would it cause any evil through its action. After 
considering this proposal inspired by the findings of my 

"Theory of Life of 2020" does the reader appreciate the 
correctness of the divine procedure "how" presented 

here in #C8 to #C8bc? 
 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk 

 
* * * 

 
The above post #343E uses the example of 

implementing the ideal political "Nirvana System" 

(the need to implement of which is absolutely necessary 
for the eternal survival of humanity - which anyone not 

blinded with "money" can already notice from the 
direction "towards the abyss" in which our entire 

civilization is heading) to explain on this example: 
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"how" with the participation of "people of good will" God 
continually perfects our world of matter with the 

intention that one day He will completely eliminate all 

forms of "evil" from it. This post constitutes an 
adaptation of the content of items #C8 to #C8bc from 

my English web page named "nirvana.htm" (update of 
2022/1/25, or later) and is available, among others, at 

the following addresses: 

http://www.geocities.ws/immortality/nirvana.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana.htm 

http://gravity.ezyro.com/nirvana.htm 
http://nirwana.hstn.me/nirvana.htm 

http://drobina.rf.gd/nirvana.htm 

http://pajak.org.nz/nirvana.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 
hand, this post #343E to blogs of totalizm is only a 

"harbinger" of publishing the presented here results of 
my research - which later is NOT updated. Therefore, 

these web pages typically contain texts that are more 

improved than this post to blogs of totalizm, with the 
elapse of time they collect more evidence and fewer 

research mistakes or writing errors, and because of their 
repeated updating they also contain the latest findings of 

my continuously carried out research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 
my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 



 
  Q-457 

pages, then either at the above addresses he/she may 
start the web page "menu2.htm" that contains green 

links to names and topics of all web pages that I 

developed so-far, then in this web page "menu2.htm" 
can select the link to the web page that he/she wishes to 

view, and through clicking the "mouse" start that web 
page. For example, in order to start this "menu2.htm" 

from the above-indicated address 

http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is enough if in that 
address the name of the web page "nirvana.htm" is 

replaced with the name of the web page "menu2.htm" - 
then to the search engine will be entered the new 

address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this 

way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", 
the reader can also start instantly any of my web pages, 

the name of which he/she already knows, because e.g. I 
provided it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
web page of mine, the physical name of which I have 

already given anywhere - e.g. to run a Polish web page 

named "totalizm_pl.htm", let's say from a web site with 
the address http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is 

enough that instead the previous website address, 
he/she entered the following new address 

http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm in the address box of 

a search engine. 
 

It is also worth knowing that almost every NEW topic 
which I already researched for the "a priori" approach of 

the new "totaliztic science" and presented on this blog, 
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including the topic from this post #343E, is later 
repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 

Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 
only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 

totalizm still have NOT been deleted by numerous 
opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana 

System", my still only in the world true scientific "Theory 
of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 2020", 

as well as my formal scientific proof for the existence of 
God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found 

at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 
posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 
2018/2/23) 

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 
posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 

available via NZ address 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 

NOT cause the loss of their posts. This is because after 
complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 

on blogs of totalizm, including this post, I systematically 
make them available also in my free electronic 

publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 
print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 
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named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 
the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 
Poland. 

 
Other posts extending and supplementing this #343E: 

#342E, 2022/1/25 - temptation with money and 

distorted interpretations of the Bible ([2] in #L1 to #L3 
from "2020life.htm") 

#341E, 2021/12/25 - knowledge = mental work, but 
wisdom = manual labour (#G3 to #G5 from 

"wroclaw_uk.htm") 

#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours 
as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm") 

#338E, 2021/9/20 - why life could NOT originate in 
matter (#C5 in "2020life.htm") 

#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to 

#H6 in "2020life.htm") 
#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates 

money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm") 

#325E, 2020/8/20 - "God Drobina" versus the drobina of 
counter-matter (#K1 and #K2 from "god_exists.htm") 

#324E, 2020/6/20 - principle of operation of "perpetual 
motion" devices (#B3 from "fe_cell.htm") 

#321E, 2020/4/7 - let's work together for the system of 
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nirvana (#A3 from "partia_totalizmu_statute.htm") 
#320E, 2020/2/17 - let us implement an almost perfect 

"Nirvana System" (#A1 to #A4 from 

"partia_totalizmu_uk.htm") 
#316E, 2019/10/3 - what and when God perfected in the 

human race (#A1 from "evolution.htm") 
#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time 

elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm") 

#308E, 2018/3/7 - totaliztic definition of "God" and 
evidence for the existence of God (#A0 from 

"god_proof.htm") 
#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" 

(#A0 in "dipolar_gravity.htm") 

#273E, 2016/7/1 - the density of "counter-matter" is a 
proof of the infinity of the universe (#D4 from 

"dipolar_gravity.htm") 
#269E, 2016/3/25 - 100% corruption = prosperity into 

"vestibules of hell" (#E1 to #E5 from 
"pajak_for_mp_2017.htm") 

#264E, 2015/11/1 - since 2001 humanity has passed the 

"point of no return" and is now dying (#T1 to #T8 from 
"solar_pl.htm") 

#217E, 2012/3/27 - our unaware chats with bodily 
representations of God (#F5 from "antichrist.htm") 

#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific 

explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from 
"tornado_pl.htm") 

#194E, 2011/1/17 - the soul enters the body as soon as 
the umbilical cord is broken (#C6 from "soul_proof.htm") 

#151E, 2008/5/15 - lack of competence of science to 
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research UFOs, God, other world, etc. (#B1 from 
"ufo_proof.htm") 

#104E, 2007/1/7 - how to eliminate "money" from use 

(#H4 and #H2 from "partia_totalizmu_uk.htm") 
 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #343 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2022/1/27, 2022/1/27, 

2022/1/27 
Adoptowany z i rozwijany w: #C8 do #C8bc 

totaliztycznej strony o nazwie "nirvana_pl.htm"; a 

także "tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] 
(dostępnego ze strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie 

jego pełny polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako 
niniejszy wpis numer #343. 

 

Tytuły wpisów #343: 
#343: Dlaczego "co" Boga i "jak" ludzi z wdrażania 

"ustroju nirwany" ilustruje wymogi rozwoju i osiągania 
doskonałości przez cały nasz świat materii 

(totalizm.wordpress.com) 
#343_1: "Ustrój Nirwany" ilustrujący przykład roli Boga i 

ludzi w osiąganiu doskonałości naszego świata materii 

(część 1) (kodig.blogi.pl) 
#343_2: Dlaczgo i "jak" naruszenie równowagi dobra i 

zła zawsze musi być boleśnie korygowane (część 2) 
(kodig.blogi.pl) 

#343: Znaczenie "co" Boga i "jak" ludzi z wdrażania 

idealnego "ustroju nirwany" przykładem nieustającego 
rozwoju i zmierzania do doskonałości całego naszego 

świata materii (drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

 

../nirvana_pl.htm
../tekst_13.htm
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Motto niniejszego wpisu #343 do blogów totalizmu: 
"Aby kiedyś w naszym świecie materii musiał 

nadejść taki czas gdy zupełnie zabraknie już w 

nim źródeł 'zła' - czyli gdy cały nasz świat materii 
przestanie doświadczać tak znamiennych dla 

obecnych zmagań 'dobra' ze 'złem' cyklicznych 
rozkwitów i zniszczeń, wystarczay jeśli nasz 

mądry i sprawiedliwy Bóg przez wymaganą 

długość czasu będzie systematycznie wykrywał, 
identyfikował, analizował, rozpracowywał, 

poczym umiejętnie eliminował z naszego 'świata 
materii' poszczególne źródła 'zła' - tak jak dawniej 

Bóg już to uczynił np. w sprawie wypracowania 

'energii moralnej' wybiorczo nagradzającej tylko 
moralnie wykonywaną 'pracę fizyczną' a stąd 

zdolnej zastąpić obecne 'pieniądze' jakie promują 
zło bezwybiorczo nagradzając wszystko co 

nastawione na zyski, zaś jak w obecnej chwili Bóg 
dopilnowuje zrodzenia się wśród ludzi idei typu 

'Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany' 

przygotowywanej do wdrożenia przez ludzi 
ponieważ przeżywaniem szczęśliwości 

'zapracowanej nirwany' będzie ona wybiorczo 
wynagradzała u ludzi tylko już wykonaną 

produktywną 'pracę fizyczną' eliminując tym 

wszelką chciwość a stąd też i wszelkie 'zło' 
wynikające z owej chciwości zaś ostrzegane w 

Biblii wersetem 6:10 z 'Pierwszego Listu do 
Tymoteusza'." (Streszczenie przykładu 

długoterminowego planu i intencji Boga, 
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zapowiedź jakiego jest umiejętnie wkodowana do 
Biblii, zaś prawdopodobieństwo już obecnego 

wypracowywania którego przez Boga w sposób 

respektujący uprzednio daną ludziom "wolną 
wolę" - czyli Boga działającego zgodnie z metodą 

opisaną przysłowiem "Bóg pomaga tym co sami 
sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those 

who help themselves" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+pomaga+
tym+co+sami+sobie+pomagaj%C4%85 ), potwierdza 

materiał dowodowy zawarty w niemal wszystkim co w 
naszym świecie materii obecnie się dzieje, tak jak np. 

potwierdzają je wszystkie usprawnienia ciał ludzi opisane 

w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm", czy jak 
potwierdza je też prawda wszystkich faktów ujawnionych 

dopiero moją "Teorią Życia z 2020 roku" opisywaną na 
stronie "2020zycie.htm".) 

 
 

#C8. "Jak" rozkład odpowiedzialności i zadań w 

procesie wdrażania "ustroju nirwany" ilustruje 
nam znaczenie Boga i role ludzi w utrzymywaniu 

rozwoju i nieustającego wzrostu doskonałości 
całego naszego świata materii: 

 

Być może czytelniku intryguje cię lub zastanawia 
dokonane około półwiecza temu "odzłocenie 

pieniędzy" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z

%C5%82otego+okna+w+1971+roku ). Tamto 
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odzłocenie zniszczyło bowiem trwałą wartość jaką dla 
ludzi posiadały kiedyś monety wybijane ze złota (lub ze 

srebra) albo papierowe banknoty jakiegoś kraju oficjalnie 

wymienialne na złoto (np. banknoty bułgarskiego lev'a). 
To owo odzłocenie obecnie pozwala, aby np. dzisiejsi 

politycy drukowali ile tylko zechcą "papierowych 
banknotów" danego kraju, umiejętnie i skrycie tym 

zubożając wszystkich swych obywateli dewaluacją 

powodowaną tym drukowaniem - kiedy jednocześnie 
korupcyjnie napychają tym własne portfele. Wszakże 

złoto umie stworzyć tylko Bóg oraz tylko Bóg decyduje w 
jakich ilościach złoto to może uzyskać każdy z 

istniejących krajów, narodów, lub ludzi. Stąd zastąpienie 

pieniędzy ze złota (albo pieniędzy wymienialnych na 
złoto) jakimkolwiek drukowanym papierem lub danymi w 

komputerze, spowodowało ich wyjęcie z rąk i spod 
zarządu absolutnie sprawiedliwej oceny Boga - który 

sprawiedliwie, mądrze i przewidująco obdarowywał 
złotem każdy kraj, naród, przedsiębiorstwo i osobę 

proporcjonalnie do produktywnej "pracy fizycznej" 

wykonanej lub wygenerowanej przez robotników i 
chłopów tego kraju czy przedsiębiorstwa lub przez samą 

daną osobę. Nie bez powodu, jak po raz pierwszy odkrył 
to Karol Marks i opisał w swoich publikacjach, takie 

pieniądze mające pokrycie w złocie z jakiego są wybite 

lub na jakie są wymienialne, symbolicznie reprezentują 
sobą ilość produktywnej "pracy fizycznej" (tj. fizycznej 

pracy robotników i chłopów) wygenerowanej w obszarze 
gdzie owe pieniądze są używane. Z kolei owo wyjęcie z 

rąk Boga równoważenia złotem istniejących pieniędzy, 
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faktycznie oddawały obecne czysto papierowe lub 
komputerowe pieniądze w ręce "mocy zła" i 

korumpowalnych ludzi którymi owe "moce zła" sterują. 

Innymi słowy, takie "odzłocenie pieniędzy" stanowi 
kolejną (na szczęście tylko tymczasową) wygraną mocy 

zła w odwiecznych zmaganiach dobra ze złem. Ci którzy 
w to mi NIE uwierzą, powinni przeglądnąć wyjaśnienia z 

kilku moich stron internetowych, przykładowo z punktów 

#G5 i #G3 strony "wroclaw.htm", z [2] w punkcie #L1 
strony "2020zycie.htm", czy z punktu #J2 strony 

"stawczyk.htm" (wszystkie które to moje strony 
wyjaśniające "pieniądze" z punktu widzenia celów Boga, 

najłatwiej wyszukiwać za pomocą linkującej strony 

"skorowidz.htm" używając tam słów kluczowych: 
pieniądze bezwybiorczo ). Wszakże tamto "odzłocenie" i 

wyjęcie "pieniędzy" spod sprawiedliwej kontroli Boga, w 
połączeniu z ich zasadniczą wadą iż pieniądze 

"bezwybiorczo" wynagradzają NIE tylko produktywną 
"pracę fizyczną" przynoszącą dobro i wzrost zasobności, 

ale także wynagradzają sporo bezużytecznej "pracy 

umysłowej" plus wynagradzają też nastawione na zysk 
działania antyludzkie jakie wręcz powodują zło i upadek, 

a stąd jakie faktycznie powinny być karane zamiast 
wynagradzane, spowodowało iż w końcowym efekcie tak 

"odzłocone pieniądze" sprowadziły na całą ludzkość 

zapoczątkowaną jeszcze w dniu 2001/9/11 "epokę neo-
średniowiecza" (patrz punkt #K1 ze strony 

"tapanui_pl.htm") jaką potem pandemia "koronowirusa" 
przyspieszyła i pogłębiła w latach od 2020 aż do dziś 

powodując stopniowy upadek i samowyniszczanie się 
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całej ludzkości (patrz strona "2030.htm"), które trwale 
mogą być naprawione już tylko poprzez całkowite 

wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia wdrożeniem na 

Ziemi idealnego ustroju nirwany - jaki wyjaśniłem już 
szerzej, między innymi, od #C7 do #C7b oraz we 

WSTĘPie na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz na 
naszym filmie "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" o 

adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 
 

W swoich publikacjach, w tym i tutaj, ja opisuję obecne 
problemy z "odzłoconymi pieniędzmi" z punktu widzenia 

celów i metod działania Boga. Jednak o tych samych 

problemach co mądrzej myślący finansjerzy i ekonomiści 
ostrzegają już także z ateistycznego punktu widzenia 

dzisiejszej "oficjalnej nauki". Dlatego zaalarmowanym tą 
sprawą czytelnikom polecałbym oglądnięcie też 53-

minutowego filmu z narracją po polsku, o tytule "End of 
the Road - How Money Became Worthless | POLSKI 

LEKTOR | Inflacja | Dokumentacja" (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=end+of
+the+road+-+how+money+became+worthless ), od 

2021/5/13 upowszechnianego za darmo w internecie 
m.in. pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=VTdgDA_bkdo 

(upowszechnianych jest też tam kilka jego wyłącznie 
angielskojęzycznych wersji). Gdyby bowiem wymowę 

owego ostrzegającego filmu wyrazić jednym zdaniem, to 
jego alarm możnaby podsumować np. słowami: ratunku, 

nadmierne drukowanie papierowych pieniędzy już 
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pozbawiło je wartości, stąd pozostał już tylko krótki czas 
zanim cały nasz obecny system boleśnie się zawali! 

 

Opisane powyżej "odzłocenie pieniędzy" spowodowało na 
Ziemi cały ocean zła zgodnego z ostrzeżeniem wersetu 

6:10 w biblijnym "Pierwszym Liście do Tymoteusza" - 
cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest 

chciwość pieniędzy". Oczywiście, nasz mądry i 

sprawiedliwy Bóg - istnienie którego nadal jest 
zaprzeczane przez "moce zła" na przekór iż fakt istnienia 

Boga naukowo niepodważalnie dowiodłem w 2007 roku 
formalnym dowodem opisanym w punkcie #G2 strony 

"god_proof_pl.htm", dawno już temu wiedział iż ono 

nadejdzie. Aby móc je zneutralizować i przywrócić pokój 
oraz balans dobra na Ziemi, także dawno temu Bóg 

przygotował zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz 
strona "nirvana_pl.htm") - które w przypadku pojawienia 

się ludzkiej "wolnej woli" aby przeprowadzić poprawne 
wdrożenie "ustroju nirwany" poczym móc żyć w pokoju i 

sprawiedliwości, umożliwi ludzkości całkowite 

wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia, tak jak już opisałem 
to szerzej m.in. w #C7 do #C7b oraz we WSTĘPie ze 

strony "nirvana_pl.htm". Wszakże Bóg od dawna już 
stopniowo wdraża do ludzkich ciał i do życia w naszym 

świecie materii najróżniejsze rozwiązania jakie 

systematycznie i trwale eliminują najważniejsze źródła 
"zła"- przykłady jakich to rozwiązań opisałem szerzej w 

#A1 strony o nazwie "evolution_pl.htm". W ten sposób 
stopniowo Bóg udoskonala nasz świat materii i eliminuje 

z niego "zło", aby wypełnić swe długoterminowe intencje 
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i plany, jakie streściłem w "motto" niniejszego wpisu 
#343. Oczywiście, aby trwale naprawiać nasz świat 

materii i eliminować źródła owego "zła" Bóg potrzebuje 

także pomocy ludzi dobrej woli - wszakże Bóg NIE może 
"wmuszać" ludziom "uszczęśliwiania ich na siłę" - jeśli oni 

sami z własnej "wolnej woli" raczej wolą żyć leniwie 
chociaż wysoce nieszczęśliwie. Stąd się bierze cel 

niniejszego wpisu #343, tj. wyjaśnienie jaką rolę spełnia 

Bóg, a jaką powinni brać na siebie ludzie dobrej woli, w 
tym stopniowym rugowaniu źródeł zła z Ziemi i z całego 

naszego świata materii. 
 

Zacznijmy więc od przypomnienia sobie tutaj w skrócie 

"jak" i "dlaczego" owo "odzłocenie pieniędzy" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z

%C5%82otego+okna+w+1971+roku ) oddało je w 
zarząd owych "mocy zła" szerzej opisanych i 

udokumentowanych m.in. w #A5 do #A5bc mojej strony 
"totalizm_pl.htm" czy w #A2 do #A2ab mojej strony 

"ufo_pl.htm" - z kolei które to "moce zła" sterują 

działaniami korumpowalnych osób jakie doprowadziły 
ludzkość do obecnej sytuacji upadkowej (co już bardzo 

wyraźnie widzimy wokoło siebie). I tak, wszyscy wiemy z 
historii, że najpierw "pieniądze" miały formę monet 

wybijanych z poszukiwanych i pozyskiwanych dużym 

nakładem pracy fizycznej pierwiastków metali 
szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Ponieważ zaś 

pierwiastki te stwarzał Bóg i także to Bóg nadzorował 
aby ich wydobycie i dostęp do nich przez poszczególne 

narody, kraje, przedsiębiorstwa i osoby był 
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proporcjonalny do włożonej produktywnej pracy fizycznej 
- jaką robotnicy i rolnicy owych narodów, krajów i 

przedsiębiorstw już wykonały. W tej więc początkowej 

fazie użycia pieniędzy w formie złotych lub srebrnych 
monet, pieniądzie faktycznie były symbolicznym 

odzwierciedleniem ilości produktywnej pracy fizycznej (tj. 
robotniczej i chłopskiej) wykonanej przez dane narody, 

kraje czy przedsiębiorstwa - tak jak pierwszy to odkrył i 

zdefiniował Karol Marks. Innymi słowy, pieniądze - ilość 
których symbolizowana była zasobami złota i srebra jakie 

dany kraj, naród, przedsiębiorstwo lub osoba zdołały 
zgromadzić, faktycznie reprezentowały sobą definicję 

"pieniędzy" po raz pierwszy wypracowaną przez Karola 

Marksa jeszcze za czasów ich wymienialności na złoto, a 
stąd możliwą do wyrażenia słowami: "pieniądze 

wymienialne na złoto stanowią symboliczną 
reprezentację ilości produktywnej 'pracy fizycznej' 

wykonanej przez robotników i rolników danego narodu 
czy kraju". (Karol Marks tę produktywną "pracę fizyczną" 

dawniej symbolicznie reprezentowaną przez monety 

wybite ze złota i srebra lub przez rezerwy zlota danego 
kraju nazywał "pracą robotników".) Jednak potem dzięki 

pomocy kierujących się chciwością ludzi (patrz 6:10 z 
biblijnego "Pierwszego Listu do Tymoteusza") władzę i 

rządy nad "pieniędzmi" stopniowo zaczęły przejmować 

"moce zła", aby móc bezwybiorczo i korumpowalnie 
wynagradzać pieniędzmi wszelkie nastawione na zysk 

działania ludzi (w tej liczbie nawet działania które 
powinny być surowo karane zamiast być wynagradzane) 

- tak jak z kilku odmiennych punktów widzenia 
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wyjaśniam to NIE tylko w niniejszym punkcie #C8 tego 
wpisu #343 i we WSTĘPie do strony "nirvana_pl.htm", 

ale także w owym punkcie #G5 strony "wroclaw.htm" czy 

w [2] z punktu #L1 strony internetowej o nazwie 
"2020zycie.htm". Przełomowe w tym przejmowaniu 

władzy nad pieniędzmi przez "moce zła" najpierw było 
zastąpienie monet ze złota i srebra przez papierowe 

banknoty oraz wymyślenie opłacanej właśnie pieniędzmi 

tzw. "pracy umysłowej". Potem zaś przyszło usunięcie 
równoważenia ilości drukowanych pieniędzy przez 

wartość posiadanego przez rząd złota, czyli ich 
"odzłocenie" - co całkowicie zniszczyło rolę pieniędzy 

jako sprawiedliwie zarządzanego przez Boga 

symbolicznego reprezentanta wykonanej produkcyjnej 
"pracy fizycznej", a więc otwarło je na manipulacje 

korumpowalnych ludzi. Tego usunięcia równoważenia 
złotem najpierw dokonały kraje komunistyczne (jedynie 

za wyjątkiem lev'a ówczesnej Bułgarii, która jako jedyny 
kraj Europy Wschodniej aż do 1989 roku utrzymywała dla 

swgo lev'a pokrycie równoważnikiem złota - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Bulgarian+lev+until+1
989+backed+by+gold ). Potem powprowadzały je także 

kraje kapitalistyczne. (Przykładowo USA zarzuciło to 
równoważenie dolara złotem w 1971 roku - kiedy 

dokonało przełomowego "odzłocenia dolara".) Innymi 

słowy, zastępując monety ze złota i srebra drukowaniem 
"papierowych pieniędzy" oraz eliminując równoważenie 

ilości drukowanych banknotów rezerwami posiadanego 
złota lub srebra, owa "moc zła" odebrała rządzenie 

ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych rąk Boga i oddała 
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je w ręce korumpowalnych ludzi. Po takim zaś 
przeniesieniu władzy nad pieniędzmi ukrytym celem 

każdej "sprzedaży" i "transakcji" na świecie stało się 

zwiększanie i przedłużanie użycia na Ziemi papierowych 
(a dziś też komputerowych) "pieniędzy" stwarzanych w 

ilościach rządzonych jedynie przez "widzimisię" 
korumpowalnych ludzi i bezwybiorczo wynagradzających 

każdy rodzaj nastawionych na ich zdobywanie ludzkich 

postępowań (w tym wynagradzających też wyrządzanie 
"zła" jakie powinno być karane a NIE wynagradzane), 

aby tym masowym używaniem takich pieniędzy 
uniemożliwić wdrożenie planów Boga mających na celu 

przywrócenie sprawiedliwego i wybiorczego 

wynagradzania u ludzi tylko produktywnych "prac 
fizycznych" wykonywanych w zgodności z przykazaniami 

Boga. Stąd jedynym obecnie sposobem oddania 
pieniędzy ponownie pod sprawiedliwe rządy Boga byłoby 

wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" - jaki odebrałby 
zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę fizyczną" 

z rąk korumpowalnych ludzi i ponownie powierzyłby je 

sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach 
wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i 

#J5b strony "petone_pl.htm". Sposób tego wdrożenia 
"ustroju nirwany" krótko wyjaśniłem na "Filmy #C7ab" 

udostępniane na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm", a 

także we WSTĘPie i "części #L" innej swej strony o 
nazwie "smart_tv.htm". 

 
Opisywane w niniejszym punkcie #C8 owo zaplanowane 

przez Boga zastąpienie "pieniędzy" przez "energię 
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moralną" napędzającą przeżywanie długotrwałej 
szczęśliwości "zapracowanej nirwany" - która z kolei 

umożliwia wypracowanie idealnego "ustroju nirwany", 

jest tylko jednym z całego szeregu posunięć Boga jakie 
ujawniają nam trwały trend realizowany już od tysiącleci. 

O trwałości tego trendu poświadczają bowiem przykłady 
jeszcze kilku innych udoskonaleń już powprowadzanych 

przez Boga do ludzkich ciał i do natury, jakie ja zdołałem 

dotychczas poodkrywać i opisać w swych publikacjach - 
przykładowo opisać w punkcie #A1 swej strony o nazwie 

"evolution_pl.htm" i w publikacjach tam wskazywanych, 
czy też opisać w bazującym na owym punkcie #A1 wpisie 

#316 do blogów totalizmu (patrz #316 w "tomie S" ze 

strony "tekst_13.htm"). Istota tego trendu polega na 
trwałym eliminowaniu ze świata materii coraz bardziej 

złożonych form zła. Eliminowanie to zawsze dokonywane 
jest poprzez ludzi, u ludzi, oraz z udziałem ludzi. I tak, 

najpierw Bóg umożliwia ludziom poznawanie coraz 
bardziej złożonych form zła, oraz uświadamia im jakie są 

źródła owych form zła i jak z aktywnym udziałem ludzi 

owe źródła zła dałoby się trwale wyeliminować - kiedy 
jednocześnie Bóg wypracowuje sposoby eliminowania 

jeszcze innych (zaczynając od najszkodliwszych) źródeł 
"zła" na Ziemi i w naszym świecie materii. Przy okazji 

tego eliminowania Bóg przeprowadza też egzaminowanie 

i wypróbowywanie gotowości ludzi do dopomagania 
Bogu, oraz moc ich wiary w dobro zamierzeń i działań 

Boga. Z tych powodów opisywany tutaj, a także w 
punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm", proces 

eliminowania "pieniędzy" powinien stanowić dla nas NIE 
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tylko motywację do zaprzestania biernego siedzenia i 
wpatrywania się w telewizyjną propagandę "mocy zła" 

zamiast podejmowania faktycznego działania, ale także 

stanowić poznawczą ilustrację dla takich ustaleń mojej 
"Teorii Życia z 2020 roku" (omawianej na stronie 

"2020zycie.htm") jak przykładowo: (a) na czym polega 
każdy proces trwałego eliminowania jakiegoś źródła zła, 

(b) w jakich warunkach proces ten może poprawnie 

przebiegać, (c) czy proces ten mógłby zaistnieć bez 
istnienia Boga oraz jakie role wypełnia w nim sam Bóg, a 

jakie role i "jak" mogą (i powinni) wypełnić także ludzie 
dobrej woli, (d) "jak" powinno się proces ten realizować, 

(e) jak ludzie będą wynagradzani jeśli ochotniczo wezmą 

udział w tym procesie, (f) jak ludzie będą ukarani jeśli 
będą usiłowali uniemożliwiać realizowanie tego procesu, 

czy też (g) jaki już poznany materiał dowodowy 
potwierdza iż faktycznie proces eliminowania 

najszkodliwszych źródeł zła od dawna jest przez Boga 
nieprzerwanie już urzeczywistniany i czego nam 

"dowodzi" istnienie tego materiału dowodowego. 

Zilustrowanie tych ustaleń "Teorii Życia z 2020 roku", 
moim zdaniem najlepiej każdemu ujawni postawienie 

samemu sobie następujących pytań niewypowiedzianie 
istotnych dla przyszłości ludzi, poczym spróbowanie aby 

samodzielnie na pytania te odpowiedzieć w sposób 

zupełnie odmienny (np. przeciwstawny i ateistyczny - tak 
jak kłamliwie usiłuje nam na nie odpowiedzieć "oficjalna 

nauka ateistyczna") do "a priori" sposobu na jaki ja już 
odpowiedziałem na nie poniżej w [1] do [7], ale 

jednocześnie który także ujawnia procedurę "jak" 
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zrealizowania przedmiotu danego pytania oraz który jest 
już potwierdzany przez jakieś przykłady materiału 

dowodowego np. te spora ilość jakich jest wskazywana i 

wyjaśniana w moich publikacjach: 
 

[1] Czy wypracowanie idealnego świata materii 
zupełnie pozbawionego "zła" jest możliwe i 

osiągalne? TAK, jest możliwe i istnieją na to liczne 

dowody. Najbardziej przekonywujące przykłady tych 
dowodów są najróżniejsze obiekty materialne, które 

wcale się NIE psują z upływem czasu. Znanym ich 
przykładem mogą być linkowane w [2] poniżej 

niezniszczalne ciała z niepsujących się pierwiastków 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci

+niezniszczalni ). W mieście Samarkand z Uzbekistanu 
wypiekany jest niezwykły chleb, który pozostaje jadalny i 

niepsujący się nawet po trzech latach - w internecie 
szukaj jego opisów rozkazem: 

https://www.google.com/search?q=Samarkand+bread+t

o+last . Innymi przykładami są najróżniejsze urządzenia 
działające na zasadach "perpetuum mobile" - które w 

przeszłości były już budowane i poprawnie działały aż do 
czasu gdy np. "nowocześni" (tj. ateistyczni) naukowcy je 

popsuli (np. patrz "grzałka z Pakistanu" opisana w #E4.2 

mojej strony "boiler_pl.htm", "wieczne lampki" 
opisywane w punkcie #F4 mojej strony 

"artefact_pl.htm", czy niepsujący się telepatyczny tzw. 
"Seismograf Zhang Henga" - wyniki moich badań którego 

opisałem m.in. na swej stronie o nazwie 
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"seismograph_pl.htm"). W Indiach znajduje się 
niepsująca się kolumna z żelaza odpornego na 

rdzewienie (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=India+i
ron+pillar+Qutub+Minar+not+rusting ). Z kolei w 

szeregu krajów świata odkrywane są stalowe miecze 
odporne na rdzewienie i działanie czasu (patrz 

https://www.youtube.com/results?&search_query=myste

rious+sward+that+defied+time ). Istnieją też urządzenia 
techniczne budowane w bardziej "nowoczesnych" 

czasach, które chociaż NIE dowiodły jeszcze iż nigdy się 
NIE popsują, jednak swym działaniem zdają się zdążać w 

kierunku doskonałości. Oprócz niesamowicie trwałych i 

niezawodnych maszyn do szycia firmy "Singer" (patrz 
https://www.google.com/search?q=singer+sewing+mac

hines+old ), które w najróżniejszych zakątkach świata 
doskonale działają przez już ponad 170 lat, zaś do dzisiaj 

używane prastare przykłady których czasami 
przypadkowo widać podczas różnych telewizyjnych 

reportaży z fabryk Dalekiego Wschodu i Afryki 

zatrudniających najbardziej biednych robotników, do 
grupy tych "niemal doskonałych" należą też niektóre z 

urządzeń opisywanych na moich stronach internetowych. 
I tak przykładowo w punkcie #B5.1 swej strony o nazwie 

"tapanui_pl.htm" opisałem zegar zwany "Beverly Clock", 

który bez potrzeby jego nakręcania poprawnie działa i 
wskazuje czas począwszy od 1864 roku aż do dzisiaj 

(czyli działa już przez niemal 160 lat). Z kolei w punkcie 
#G2 swej strony o nazwie "newzealand_visit_pl.htm" 

opisałem "najstarszą żarówkę świata" jaka nieustająco 
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świeci już przez ponad 120 lat. Itd., itp. 
 

[2] Czy nasz Bóg postawił sobie za cel stworzenie 

takiego idealnego i pozbawionego "zła" świata 
materii i przeniesienie do niego żyjących ludzi? 

TAK, Bóg postawił sobie taki cel - wszakże sami ludzie 
bez pomocy Boga, ani przypadkowość "naturalnej 

ewolucji", NIE byliby w stanie takiego świata 

urzeczywistnić (na co najlepszym dowodem jest 
niemożliwy do pojawienia się przez przypadkowość 

ewolucji i już wprogramowany w nasze dusze mechanizm 
generowania "energii moralnej" umożliwiającej 

doświadczanie "zapracowanej nirwany" i "ustroju 

nirwany" - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz (L) z #A3 
strony "partia_totalizmu.htm"). Dość klarownie ten 

pozbawiony "zła" świat opisuje Biblia. Wszakże już w 
początkowych księgach zainspirowanej przez Boga Biblii 

jest wyjaśnione, że świat materii jaki Bóg stworzył już od 
początku był "bardzo dobry". Niestety, potem zaś kiedy 

ludzie świat ten popsuli, Bóg zmuszony był obniżyć jego 

jakość aby dostosowywać go do poziomu owych uległych 
"siłom zła" ludzi. Wszakże przykładowo, ów doskonały 

początkowy świat, w jakim ludzie NIE umierali, NIE miał 
ani bakterii ani jedzących padlinę zwierząt jakie 

eliminowałyby ciała umarłych. Kiedy więc ludzie 

zainicjowali swe umieranie, takie bakterie musiały być 
stworzone, zaś uśmiercające ludzi przyczyny i sposoby 

musiały być powynajdywane. To zapewne więc wówczas 
Bóg stworzył drugi, mniej doskonały układ okresowy 

"psujących" się i wzajemnie siłujących się ze sobą oraz 
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zwalczających się pierwiastków - który teraz znamy pod 
nazwą "Tablica Mendelejewa", zaś który wraz z 

oryginalnym zestawem niepsujących się pierwiastków 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci

+niezniszczalni ) opisałem w punktach #I1 do #I7 swej 
strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Tam zaś 

gdzie opisy Biblii zbliżają się do końca, Bóg ponownie nas 

zapewnia, że jeszcze raz stworzy idealny świat materii i 
umieści tam zasługujących na życie wieczyste ludzi aby ci 

mogli taki świat zamieszkiwać i służyć Bogu przez tak 
długo jak tylko zechcą - patrz werset 21:4 z biblijnej 

"Apokalipsy św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii 

Tysiąclecia": "I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już 
odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 

[odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły". 
 

[3] Czy nasz Bóg dysponuje narzędziami i 
środkami zdolnymi stworzyć taki idealny świat 

materii i potem podtrzymywać jego istnienie i 

działanie? TAK, Bóg dysponuje wymaganymi 
narzędziami i środkami. Wszakże nasz Bóg jest jedyną 

istotą posiadającą wymaganą do tego zarówno wiedzę, 
jak i narzędzia oraz materiały. Mianowicie, Bóg posiada 

niezliczone "Drobiny Boga" posłuszne jego rozkazom - 

jakie stanowią "budulec" z którego Bóg postawarzał 
wszystko z naszego świata materii, a także Bóg 

dysponuje też "przestrzenią" w jakiej umieścił nowo-
stworzony przez siebie świat materii - tj. posiada aż 

czterowymiarowy "przeciw-świat", w trzy wymiary 
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którego wbudował nasz świat materii, zaś czwarty 
wymiar którego podzielił na cieniutkie "naleśniczki" 

stwarzając z nich indywidualne "klatki" jakby skokowo 

migającego przed naszymi oczami filmu (który to realny 
dla nas "niby-film", a faktycznie "softwarowy model 

naszego świata materii", ja nazwałem "Omniplan" oraz 
empiryczny dowód iż nasze oczy widzą szybkie skoki jego 

"klatek" wyjaśniłem w punktach #D1 i #D2 strony 

"immortality_pl.htm") zaś jaki to film zarówno dla nas 
ludzi, jak i dla wszelkich istot ożywionych, reprezentuje 

upływ "nawracalnego czasu softwarowego" - w szybkich 
skokowych upływach jakiego doświadczamy wszelkich 

zdarzeń życiowych, zaś jaki to sztucznie stworzony przez 

Boga ów skokowy czas nawracalny opisałem szerzej w 
punkcie #D3 swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", a 

także w "podrozdziale #G1" oraz rozdziałach F i G ze 
swej monografii [12] (opisującej działanie nawracalnego 

czasu softwarowego i wehikułów czasu jakie ja 
wynalazłem w celu podróżowania przez ów nawracalny 

czas - patrz strona "tekst_12.htm"). Ponadto, Bóg 

postwarzał też dla swego użytku, a także na użytek 
Aniołów i przyszłych ludzi takie narzędzia wykonawcze, 

jak obecność programu Boga w naj-nadrzędniejszej, bo 
dwunastej, pamięci i mózgu każdej "Drobiny Boga" 

będącej nośnikiem duszy dowolnej istoty lub osoby o 

ciele z materii, w tym także duszy każdego "Upadłego 
Anioła" - co umożliwia Bogu unieważnianie niezgodnych z 

intencjami Boga działań posiadacza danej duszy, tak jak 
opisałem to, między innymi, w (a1c) z (a) w punkcie 

#H3, w punkcie #H4, oraz w (5) z punktu #V2 swej 
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strony o nazwie "2020zycie.htm". Ponadto Bóg posiada 
także "mechanizm zarządzania zdarzeniami naszego 

świata materii i życia", które również pozwalają na 

zgodne z Jego wolą wdrażanie lub unieważnianie 
wyników wszelkich posunięć i zdarzeń - jaki opisałem w 

punkcie #J5 zaś zilustrowałem "schematami wzrostu" 
(drzewami życia) na "Rys. #J5a" i "Rys. #J5b" ze swej 

strony o nazwie "petone_pl.htm". No i oczywiście, Bóg 

panuje też nad wszystkimi siłami natury, które są w 
stanie w dowolnej chwili zniszczyć to lub tych co 

naruszają balans "dobra" i "zła" postępując niezgodnie z 
Boskimi zamiarami, zaś intensyfikować dobro i życie tych 

co wypełniają wolę Boga. 

 
[3a] Kiedy zaczynałem swe badania Boga z pomocą 

narzędzia jakie ja sam stworzyłem, a jakie dla osiągnięć 
tych badań okazało się być przełomowe - tj. z pomocą 

pierwszej w świecie "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" 
opisanej na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" (z 

powodu jednak skrytych ataków, wyciszeń i blokad 

upowszechniania jakimi owa Teoria Wszystkiego jest 
nieustająco prześladowana przez wskazywaną powyżej 

"moc zła", zmuszony ją byłem - i nadal jestem, 
publikować pod początkową, odmienną i wcale NIE 

odzwierciedlającą jej wszechstronności nazwą "Koncept 

Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona 
"dipolar_gravity_pl.htm"), dla mnie osobiście najbardziej 

intrygujące okazały się być pytania "z czego?" i "jak?" 
Bóg stworzył zawartość naszego świata materii. 

Uprzednio doświadczyłem bowiem i już wiedziałem, że: 
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postęp wiedzy całej ludzkości wymaga właśnie {a} 
zadawania właściwych pytań, {b} znajdowania na nie 

poprawnych odpowiedzi reprezentujących obiektywną 

prawdę jaką potwierdzają wszyscy owi najważniejsi i 
najbardziej kompetentni "trzej świadkowie" opisywani w 

(1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie 
"2020zycie.htm", oraz {c} znalezienia sposobu "jak" 

poomijać blokady i prześladowania rozpętywane 

przeciwko każdej prawdzie przez okupujące Ziemię 
"moce zła" - kiedy prawdę owych znalezionych 

odpowiedzi będzie upowszechniało się wśród ludzi. 
Odnotuj w powyżym podsumowaniu moich doświadczeń 

z postępem wiedzy, że podkreślam w nim słowa: postęp 

wiedzy całej ludzkości. Czynię tak ponieważ postęp 
wiedzy indywidualnych osób, instytucji i krajów, NIE 

wymaga upowszechniania już ustalonych przez nich 
prawd - aczkolwiek niestety, zasady działania historii i 

praw moralnych potwierdzają, że taka zatajana przez 
autorów i wytwórców wiedza i prawda jest szybko i 

bezpowrotnie tracona dla całej ludzkości (czyli ludzkość 

nigdy z niej długoterminowo NIE korzysta). Stąd zarówno 
zwykła logika, jak i empiryczny materiał dowodowy, 

jednomyślnie wykazują, że także historia ludzkości nigdy 
NIE upamiętnia ani pierwotnych odkrywców tej zatajanej 

wiedzy i prawdy, ani technologii i procedur "jak" 

stanowiących ich esencję. Wszakże ze starożytności 
znamy wiele przykładów zatajanych wynalazków, o 

których wiemy iż zaistniały i iż ktoś już je zbudował (po 
ich przykłady patrz [1] powyżej), jednak ponieważ ich 

procedury "jak" były utajniane, ich twórcy i technologia 
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wykonania NIE przeszli do historii ani do trwałego 
dorobku ludzkości. Jednym z takich wynalazków, o 

dopełnieniu się losów którego obecnie udało się zebrać 

już sporo informacji, jest zarekwirowany Grekom 
wynalazek rodzaju starożytnej "kuszy", którą sekretnie 

budowała i używała armia Imperium Rzymskiego, zaś 
efektami zasiewania masowego zniszczenia przez którą 

Rzymianie chwalili się pod nazwą "ręczna balista" czyli 

"Manubalista". Opisy, zdjęcia i filmy zrekonstruowanej z 
greckich opisów dopiero kilka lat temu owej "ręcznej 

balisty" można oglądać NIE tylko w 
https://www.google.com/search?q=Manubalista+secret+

weapon+Ancient+Romans , ale także z 

https://www.youtube.com/results?search_query=manub
allista+roman . Ponieważ jednak ludzkość poznała jej 

technologię "jak" dopiero w czasach użycia broni 
maszynowej, pocisków balistycznych, a także bomb 

jądrowych, poznanie budowy i działania tej "balisty" 
obecnie jest już tylko historyczną ciekawostką. W 

dzisiejszych czasach też mamy wiele przykładów takich 

utajnianych technologii i wynalazków. Jeśli więc 
prześledzimy dopełnianie się losów któregokolwiek z 

nich, zapewne ponownie się przekonamy iż ich istnienie 
nigdy NIE wzbogaci trwałego dorobku ludzkości. Jednym 

z najbardziej słynnych w świecie ich obecnych 

przykładów jest tajna receptura na wytwarzanie "Coca-
Cola" (patrz 

https://www.google.com/search?q=secret+of+coca+cola
+formula ). Kiedy więc znalazłem odpowiedzi na te dwa 

intrygujące mnie pytania z niniejszej [3a] o pochodzeniu 
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zawartości naszego świata, okazało się iż Bóg uformował 
nasz świat materii na zasadzie podobnej jak dzisiejsi 

producenci komputerów domowych formują dzisiejsze 

komputery. Mianowicie, mając do swej dyspozycji 
niezliczone "Drobiny Boga", każdą z których można 

przyrównać do naturalnycyh odpowiedników dzisiejszych 
komputerowych "mikroprocesorów", oraz mając 

czterowymiarowy "przeciw-świat", który jest jakby 

odpowiednikiem wielowymiarowego "ekranu" z 
dzisiejszych komputerów, Bóg stworzył "softwarowy 

model" naszego trzywymiarowego świata materii (tj. 
stworzył ów "Omniplan") w sposób analogiczny jak 

"obraz" tworzony jest na ekranie jakiegoś komputera. W 

obrazie tym my ludzie jesteśmy jakby obdarzonymi 
samoświadomością bohaterami rodzaju "gier 

komputerowych" czy "interaktywnych filmów" - czyli 
szybko migających przed naszymi oczami zdarzeń 

skokowo wprogramowanych w poszczególne "klatki" (tj. 
"naleśniczki") tego "Omniplanu". Zdarzenia owego 

"Omniplanu", między innymi, Bóg interaktywnie rozgrywa 

z naszym świadomym udziałem i za naszym 
pośrednictwem, aby z naszą pomocą mógł np. 

przyspieszyć poszerzanie oraz zwiększyć liczbę rodzajów 
doświadczeń i wiedzy przez jakie w naszym świecie 

materii mogą obecnie przechodzić owe samoświadome 

"Drobiny Boga" oraz inne żyjące istoty, "dusze" jakich są 
zawarte w pamięciach owych Drobin Boga - tak jak 

wyjaśniłem to np. w [I] do [VII] z punktu #H2 swej 
strony "2020zycie.htm". Zdarzenia owego "Omniplanu" 

Bóg także rozgrywa aby, między innymi, móc 
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powykrywać i pousuwać źródła wszelkiego "zła" jakie już 
istnieją lub w przyszłości mogą zaistnieć w całym 

wszechświecie. Dzięki temu, my ludzie dokładamy też 

swój osobisty wkład w stopniowe tworzenie przyszłego 
wszechświata jaki będzie zupełnie pozbawiony "zła", a 

stąd jaki NIE będzie musiał doznawać powtarzalnych 
rozkwitów i zniszczeń o jakich wiemy iż istnienie i 

działania zła zawsze powodują takie rozkwity i 

zniszczenia, zaś jakich faktyczne zaistnienie w przeszłości 
dokumentują NIE tylko ludzkie historie, ale także 

najróżniejsze prastare mitologie dotyczące wzlotowych i 
upadkowych losów całego wszechświata - przykłady 

których wspominam np. w {B} i {C} z punktu #C6 swej 

strony o nazwie "2020zycie.htm". 
 

[3b] Moje odkrycie "Drobin Boga" opisywane w 
punktach #K1 i #K2 ze strony "god_istnieje.htm" 

ujawniło mi też odpowiedź na drugie z intrygujących 
mnie pytań, mianowicie na pytanie: "jak?" Bóg zdołał 

stworzyć trwały i stabilny świat materii z owych wiecznie 

ruchliwych Drobin Boga - zachowania których 
najprecyzyjnej opisuje greckie pojęcie "chaos" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch
aotyczne+ruchy ), zaś każda z których to drobin stanowi 

rodzaj jakby indywidualnej komórki grupowego "ciała" 

Boga. Wszakże owe dodatnie (tj. dodające) męskie, oraz 
ujemne (tj. odejmujące) żeńskie, inteligentne "Drobiny 

Boga", miniaturowe ciałka jakich swym wyglądem są 
niemal identyczne do ciał mężczyzny i kobiety, jedyne co 

potrafią czynić to się poruszać w sposób i w kierunku jaki 
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nakazują im ich mózgi, a ponadto wzajemnie się 
komunikować za pomocą ruchów, telepatii, oraz 

sygnałów świetlnych. Ich więc zdolności wykonawcze są 

identycznie ograniczone, jak zdolności wykonawcze 
mikroprocesorów z dzisiejszych ludzkich komputerów, 

które też jedyne co naprawdę potrafią dokonywać, to 
dodawać ze sobą dwie binarne liczby - jednak których 

najróżniejsze algorytmy zarządzające owym dodawaniem 

dwóch liczb potrafiły następnie postwarzać wszystkie te 
niezliczone zdolności jakie widzimy dzięki dzisiejszym 

komputerom. W podobny więc sposób jak potem Bóg to 
zainspirował w budowie i działaniu dzisiejszych ludzkich 

komputerów, także poprzez wykorzystanie 

najróżniejszych efektów wzajemnych elementarnych 
ruchów i sposobów komunikowania się między sobą 

owych "Drobin Boga", Bóg postwarzał tą niezliczoność 
odrębnych manifestacji, zjawisk, doznań i przejawów 

działania jakie doświadczamy w naszym trzy-
wymiarowym świecie materii, jednak jakie NIE są w 

stanie zachodzić w czterowymiarowym "przeciw-świecie". 

Kluczem do tego postwarzania okazała się być zdolność 
Boga do zaprogramowania w przeciw-świecie takich 

poruszeń "Drobin Boga" aby formowały one trwałe "wiry" 
o kształtach "donut" - w których idywidualne Drobiny 

Boga (tj. drobiny nieważkiej i niewidzialnej dla ludzi 

substancji, którą aż do 2020 roku uprzednio nazywałem 
"przeciw-materia", zaś którą stara "oficjalna nauka 

ateistyczna" nazywa pojęciem "ciemna materia" - patrz 
https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia ) 

obiegają po kolistych obwodach zamkniętych, zaś 
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prostopadła do trajektorii ich obiegów oś ich wirowania 
też uformowana jest w pętlę tworzącą obwód koliście 

zamknięty. Jak zaś Bóg dokonał tego zaprogramowania 

Drobin Boga w trwałe "wiry", opisałem to dokładniej w 
moich licznych publikacjach - po przykłady tych opisów 

patrz punkt #I2 z mojej autobiograficznej strony o 
nazwie "pajak_jan.htm" i w opracowaniach tam 

linkowanych. 

 
[4] Dlaczego więc Bóg nadal zwleka i już teraz 

NIE stwarza takiego idealnego świata i nas do 
niego NIE przenosi? Istnieje ku temu wiele powodów. 

Gdyby jednak krótko je streścić, to najważniejszy z nich 

jest rodzaj tendencji do "przekory" i niechęci skierowanej 
na wszystko co "NIE nasze" lub co jeszcze "nam 

nieznane", zaś istniejącej w mentalności wszelkich istot 
żyjących. To z powodu tej przekory idealnie stworzony 

Lucyfer wystąpił przeciwko Bogu i usiłował zająć miejsce 
Boga. To też z powodu tej przekory Ewa z Biblii 

symbolicznie przyjęła od Szatana owoc poznania dobra i 

zła - na przekór iż Bóg jej i Adamowi nakazał aby tego 
NIE uczynili. Itd., itp. Działanie świata materii możemy 

przecież przyrównać do działania jakiejś maszyny - patrz 
poniżej "Filmy #C8bc". Stąd źródła dowolnego zła 

pojawiającego się w naszym świecie materii są rodzajem 

bardziej kompleksowych analogii do źródeł problemów z 
poprawnym działaniem budowanych przez ludzi maszyn. 

To dlatego w swym zamiarze usuwania tych źródeł zła 
Bóg też postępuje tak jak dzisiejsi ludzie postępują z 

maszynami. Tyle, że z powodu nieporównanie wyższego 
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stopnia pokomplikowania świata materii i istot żyjących w 
porównaniu z naszymi maszynami, wykrywanie, 

wypracowanie sposobu wyeliminowania, oraz usunięcie z 

nich każdego źródła zła jest ogromnie trudniejsze i stąd 
czasami zajmuje Bogu aż tysiące "ludzkich lat". Wszakże 

w celu tego usunięcia Bóg także (4a) najpierw musi 
pozwolić aby zło się ujawniło. To dlatego Bóg dał ludziom 

tzw. "wolną wolę" (patrz strona "will_pl.htm") aby czynili 

to co zechcą - w tym i "zło", aby móc ustalić jakie 
rodzaje zła niektórzy ludzie ujawnią swymi działaniami. 

To także dlatego Bóg uczynił ludzi maksymalnie 
niedoskonałymi - tak jak opisałem to w punkcie #B2 

swej strony "antichrist_pl.htm", chociaż Bóg mógł także 

stworzyć nas idealnie doskonałymi - tak jak wyjaśniam to 
od #A2.12 do #A2.12b ze swej strony "totalizm_pl.htm". 

Po ujawnieniu się zła, Bóg musi (4b) dokładnie je 
przebadać. To dlatego Bóg NIE zawsze szybko likwiduje 

osoby czyniące zło, a czasami dokonuje ich usunięcia 
zgodnie z "co" opisanym w wersecie 22:11 z biblijnej 

"Apokalipsy św. Jana", podczas gdy nas uczy czynić "co" 

opisane w licznych wersetach Biblii nakazujących miłuj 
swych nieprzyjaciół a spisanych np. w 5:44 z "Mateusza", 

6:35 "Łukasza", 3:9 z "1 Listu Piotra", oraz w kilku 
jeszcze innych księgach Biblii. W międzyczasie bowiem 

Bóg może m.in. studiować zło jakie osoby te wyrządzają i 

obserwować jakie będą końcowe efekty tego zła. Dalej 
(4c) Bóg wyszukuje rozwiązania jak najefektywniej zło to 

całkowicie usunąć, poczym (4d) stopniowo rozwiązania 
te wprogramowuje tam gdzie są one wymagane - np. w 

przypadku zła wyrządzanego przez "pieniądze" 
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rozwiązanie już wprogramował w formę "zapracowanej 
nirwany" możliwej do zaistnienia w ciałach wszystkich 

ludzi. Następnie (4e) Bóg używa jakiegoś sposobu aby 

ujawnić ludziom iż istnieje rozwiązanie dla tego rodzaju 
zła. Przykładem takiego ujawnienia może być moje 9-

miesięczne przeżywanie zjawiska szczęśliwości 
"zapracowanej nirwany" poczym wynikające z moich 

nawyków badacza stopniowe wypracowanie idei "ustroju 

nirwany". Dalej (4f) Bóg pozwala aby w swych 
zmaganiach pomiędzy ludźmi opowiadającymi się za 

"dobrem" z ludźmi opowiadającymi się za "złem" ludzie 
formowali w swej pamięci zapisy historii działania danego 

zła a jednocześnie nasilali działanie tego rodzaju zła aż 

do poziomu kiedy szkody i cierpienia jakie zło to 
wywołuje wyciszy ich wrodzoną "przekorę", a w ten 

sposób zmobilizuje ich do podjęcia wdrażania 
wypracowanego przez Boga trwałego sposobu 

wyeliminowania tego zła - w opisanym tu przypadku 
poprzez poprawne wdrożenie "ustroju nirwany". W końcu 

(4g) Bóg dopomaga ludziom w trwałym wdrożeniu 

sposobu wyeliminowania danego rodzaju zła - tak jak to 
uczynił np. po pomieszaniu języków podczas 

symbolicznej budowy Wieży Babel, poczym w 
dopomożeniu ludziom rozwinięcia języków narodowych, a 

w końcu i języka o międzynarodowym użyciu (tj. 

angielskiego). 
 

[5] Czy więc istnieje jakiś sposób trwałego 
przełamania u istot żyjących owej tendencji do 

"przekory"? TAK, istnieje. Pierwszym wymogiem 
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wyeliminowania dowolnego zła, jest uświadomienie sobie 
iż "zło" takie istnieje oraz dokładne poznanie jego źródeł. 

Aby jednak je poznać (tj. przebadać) konieczne jest 

pozwolenie złu aby ujawniło swe działanie. Z kolei w 
przypadku ludzi, aby zło ujawniło swe działanie, ludzie 

muszą mieć absolutnie nieskrępowaną "wolną wolę" 
czynienia tego do czego ich naturalne skłonności ich 

popychają, zaś ani ich wyrządzanie zła, ani też dobra, 

NIE może być przedwcześnie uniemożliwiane. To dlatego 
werset 22:11 z biblijnej "Apokalipse św. Jana" stwierdza 

to co stwierdza. Stąd najważniejszym wymogiem 
stworzenia warunków przy których ludzie poznadzą 

źródło "zła" jakie ich gnębi, jest danie temu złu szansy 

aby się ujawniło i pozwalało ludziom na jego dokładne 
poznanie i historyczne udokumetowanie, zaś Bogu aby 

pozwalało na jego przebadanie oraz na znalezienie i 
praktyczne wdrożenie sposobów na jakie może ono być 

trwale wyeliminowanie, oraz równoczesne danie ludziom 
opowiadającym się za dobrem prawa do demaskowania 

tego zła i do wskazywania bliźnim sposobu jego 

eliminowania. W przypadku więc naszego świata materii 
Bóg wymóg ten wypełnia poprzez utrzymywanie balansu 

pomiędzy mocą sił zła a mocą sił dobra. W 
którymkolwiek bowiem kierunku balans ten zostaje 

zachwiany, proces zbadania i późniejszego 

wyeliminowania zła NIE może być poprawnie 
przeprowadzony. Stąd jedną z roli naszego Boga jest 

używanie narzędzi opisanych w [3] powyżej dla 
nieustającego utrzymywania balansu pomiędzy mocą sił 

zła a mocą sił dobra. Z kolei rolą ludzi jest uczenie się na 
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przykładzie zła jakie widzą dookoła siebie i 
podejmowanie wysiłków aby współpracować z Bogiem w 

trwałym eliminowaniu tego zła. Wszakże przez tak długo 

aż ludzkość NIE pozbędzie się swej tendencji do 
"przekory" oraz NIE dowiedzie Bogu, iż jako całość jest 

zdecydowana pomagać Bogu w eliminowaniu 
otaczającego ją zła, ludzkość NIE "zda egzaminów i 

testów" sprawdzających jej gotowość do bycia 

przeniesioną do idealnego świata. To zaś oznacza, że 
obecny, kolejny już w historii ludzkości test jaki można 

by nazwać "testem ustroju nirwany" nic NIE zmieni w jej 
losach, jeśli i tym razem egzamin ten NIE zostanie zdany. 

A pamiętajmy, że Bóg ma do swej dyspozycji 

nieskończony czas, zaś my ludzie mamy już tylko szybko 
kurczące się, coraz krótsze po kilkadziesiąt lat każdy. 

 
[5a] Mi osobiście najbardziej imponuje sposób na 

jaki Bóg tak zaprogramował wszystkie prawa jakie rządzą 
otaczającą nas rzeczywistością, iż przywracają one 

wymagany balans dobra i zła na zasadach 

"samoregulacji". Ów opisywany nieco szerzej w punktach 
#B3 i #B3.1 z mojej strony "mozajski.htm" efekt 

"samoregulacji dobra i zła" Bóg uzyskał poprzez łączenie 
wszystkich elementarnych praw moralnych, fizyki, 

biologii, społeczności, itp., w cykle zamknięte za pomocą 

nadal przez ludzkość nieuznawanych balansujących 
mechanizmów moralnych jakie są nadrzędne wobec tych 

praw. W rezultacie, cokolwiek następuje co narusza ów 
balans dobra i zła, w jakiś czas po tym uruchamiany jest 

taki nadrzędny mechanizm balansujący jaki powoduje 
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nastąpienie odwrotnego trendu, który po jakimś czasie 
balans ów przywraca. Moja filozofia totalizmu owo 

niezawodne działanie nadrzędnego mechanizmu 

balansującego opisuje za pomocą staropolskiego 
przysłowia poszerzonego w formę dwóch 

przeciwstawnych stwierdzeń, informujących iż: "NIE ma 
takiego zła co by na dobre NIE wyszło", a jednocześnie 

też "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało 

sobą jakiejś formy zła" - po opisy obu owych 
przeciwstawnych stwierdzeń patrz np. punkt #F3 strony 

"wszewilki.htm" lub patrz inne publikacje linkowane tymi 
stwierdzeniami ze strony "skorowidz.htm". Natomiast 

przykładami działania tego mechanizmu w rzeczywistym 

życiu może być moralne "Prawo Bumerangu" albo 
zjawisko "totaliztycznej karmy" opisanej stroną 

"karma_pl.htm" - w punkcie #F2 której to strony 
przytoczony jest też przykład potwierdzający iż również 

intelekty grupowe (np. całe państwa) też doświadczają 
zwrotów karmy w sposób niemal identyczny (tyle, że po 

nieco dłuższym czasie zwrotu) jak zwroty karmy 

powracają do indywidualnych osób. Zresztą czytelnicy 
zapewne bez trudu odnotują, że dzisiejsze czasy są 

właśnie tymi w których wszyscy doświadczamy 
zadziałania tego nadrzędnego mechanizmu 

balansującego, który po uprzednich wielu latach coraz 

bardziej nasilającej się przewagi zła, obecnie zaczyna 
odwrotny proces przywracania balansu dobra i zła w 

sposób jakiego NIE zapomną ani NIE przeoczą przyszłe 
generacje ludzi. Co nawet jeszcze ciekawsze, ponieważ 

zbiorowa świadomość i pamięć ludzi zaczęła już 
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odnotowywać i dokumentować pochodzenie owych 
skrytych "mocy zła" zmyślnie i efektywnie spychających 

w dół mieszkańców Ziemi, ów odwrotny proces 

stopniowo zaczyna też i je obejmować - na co staram się 
zwrócić uwagę czytelników np. w #A2 do #A2cd ze swej 

strony o nazwie "ufo_pl.htm". 
 

[6] Od jakich więc postępowań ludzi zależy 

zademonstrowanie Bogu iż zgromadzili już 
wystarczającą liczbę dobrze pamiętanej historii i 

doświadczeń empirycznych aby ochotniczo i 
dobrowolnie usunąć z siebie ową tendencję do 

"przekory"? Aby NIE ograniczać ludzkiej "wolnej woli", 

Bóg celowo ograniczył swoje działania do powodowania 
na Ziemi tylko wydarzeń których ludzie NIE są w stanie 

jednoznacznie Jemu przyporządkować, a stąd które 
każdy ma "wolną wolę" aby wiedziony swą "przekorą" 

móc interpretować na swój własny sposób - po przykład 
patrz punkt #C2 na mojej stronie o nazwie 

"tornado_pl.htm". Za to Bóg intensywnie działa w 

niedostępnej dla ludzi i istot z materii sferze 
oprogramowywania działania "dusz" istot z materii oraz 

udoskonalania software sterującego działaniem praw 
natury i ciał istot z materii. Ci jednak z ludzi, którzy 

wierzą w Boga i już wyzbyli się swej "przekory", mogą (i 

powinni) dokładać swój własny wkład do udoskonalania 
naszego świata materii i wdrażania w życie 

długoterminowych intencji Boga - w rodzaju wdrażania 
opisanego w moich publikacjach "ustroju nirwany". 

Wszakże każdego z ludzi Bóg nieustająco wystawia na 



 
  Q-421 

egzaminy lub testy, wyniki których zadecydują o jego/jej 
przyszłym losie. Owe egzaminy lub testy są też tak 

formułowane aby u nikogo NIE przekraczały jego 

zdolności do ich moralnie-poprawnego zdawania - co jest 
wyraźnie zapowiedziane w Biblii (np. patrz werset 10:13 

w biblijnym "Pierwszym Liście do Koryntian": ... Bóg nie 
dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść ...). 

 

[7] Co się jednak stanie jeśli ludzie NIE 
zademonstrują Bogu iż ochotniczo i dobrowolnie 

wyzbyli się owej tendencji do "przekory"? Niestety, 
w takim przypadku Bóg będzie zmuszony kontynuować 

zmagania pomiędzy fragmentami ludzkości 

opowiadającymi się za "dobrem" oraz zwolennikami "zła". 
Kontynuowanie to umożliwi ludzkości gromadzenie 

następnych przykładów historii i doświadczeń 
empirycznych jakie będą im ilustrowały co się dzieje 

kiedy ludzie NIE potrafią się wyzbyć swych tendencji do 
"przekory". W praktyce to oznacza, że zwolennicy "zła" 

nadal będą używali "pieniędzy", siły i przemocy aby 

dogadzać sobie zaś wszystkich innych na swój sposób 
"uszczęśliwiać na siłę", nadal kierowani "chciwością" 

będą dewaluowali "odzłocone pieniądze" aż do chwili gdy 
cała ekonomia ludzkości się zawali, nadal będą 

kontynuowali produkowanie plastyku aż naturalne 

środowisko będzie kompletnie zapchane plastykowymi 
mikro-włóknami i najróżniejszymi mikro-fragmentami zaś 

morza zamienią się w plastykowe śmietniska w których 
życie ryb będzie niemożliwe, dalej będą zatruwali wodę, 

powietrze i żywność aż ciała nawet młodzieży będą od 
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owych trucizn chore już w chwili rodzenia się, koncerny 
farmaceutyczne nadal będą nasilały swe zyski produkując 

lekarstwa które trwale NIE leczą a jedynie uzależniają 

chorych od ich nieustannego kupowania i zażywania, itd., 
itp. Po jakimś zaś czasie spiętrzenie się wszystkich tych 

form generowanego przez ludzi "zła" wywoła nadejście 
czasów ilustrowanych filmem "Zagłada ludzkości 2030" 

(patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 

) - czyli czasy wypełnienia się opisanej we WSTĘPie do 
"części #H", a także w punktach #H1 i #H2 do #H4 ze 

strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskiej 
przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na siebie taką 

zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości 

będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady 
innego człowieka". 

 

 
http://pajak.org.nz/15_hq/magnokraft_k3_.jpg 
Rys. #C8a: Oto rysunek gwiazdolotu mojego wynalazku 
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zwanego Magnokraft. Oryginalnie jest on opublikowany 
jako "Rys. #A0" ze strony o nazwie "magnocraft_pl.htm" 

- gdzie podany jest też jego szczegółowy opis. Ponieważ 

gwiazdolot ten będą budowali ludzie, stąd podobnie jak 
to ma się z każdą maszyną, pierwsze jego egzemplarze 

będą posiadały wiele wad oraz ukryty w nich potencjał 
wyrządzania najróżniejszego zła. Stąd już obecnie warto 

zacząć studiować metody Boga opisywane w niniejszych 

#C8 do #C8bc, które uczą nas jak nasz mądry i 
dalekowzroczny Bóg zabiera się za usuwanie wad i 

udoskonalanie aż do poziomu absolutnej perfekcji tego 
wszystkiego co już stworzył i co w przyszłości stworzy. 

 

Do powyższego warto tutaj dodać, że pokazany tu 
gwiazdolot "Magnokraft" mojego wynalazku jest też 

pokazywany na aż kilku filmach jakie opracowaliśmy 
wspólnie z moim utalentowanym przyjacielem 

Dominikiem Myrcik. Przykładowo bez komentarza, 
chociaż po udźwiękowieniu poruszającą duszę piosenką 

Indian, Magnokraft jest pokazany na około 4-minutowym 

filmie "Jak wielki jest Magnokraft?" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) oraz 

na około 35-minutowym, polskojęzycznie komentowanym 
filmie "Napędy Przyszłości" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). 

 
Odnotuj także opisany na Rys. #L2 z mojej strony 

"2020zycie.htm" dawny folklor "Dalekiego Wschodu" 
mówiący o inteligentnych samo-świadomych "duszach" 

uwięzionych w niektórych maszynach, jakie zamieniają je 
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w "żywe, uduchowione maszyny" zachowujące się jak 
ludzie. 

 

Kluczem do zbudowania działającego prototypu 
Magnokraftu jest zbudowanie najpierw "pędnika" jaki 

go napędza - czyli zbudowanie urządzenia napędoweego 
mojego wynalazku zwanego "Komora Oscylacyjna" - 

patrz opisy tej komory na stronie 

"oscillatory_chamber_pl.htm". Zbudowanie tego 
"pędnika" pokonałoby bowiem opór jaki UFOnauci 

stawiają wzrostowi technicznego zaawansowania 
ludzkości oraz zbliżyłoby to zaawansowanie do poziomu 

już osiągniętego przez okupujące nas "moce zła". Z 

upływem czasu to zapewne pozwoliłoby nam też uwolnić 
się od okupacji, eksploatacji i wyniszczania ludzkości 

przez szatańskich UFOnautów. Niestety, aby móc tego 
dokonać, konieczne jest zaprzestanie wierzeniu oficjalnej 

propagandzie UFOnautów upowszechnianej na Ziemi, 
którzy w sprawie każdej prawdy upowszechniają aż tyle 

różnych kłamstw, iż dla ludzi nawykłych do unikania 

użycia własnego rozumu, logiki i mądrości przestaje być 
możliwym rozpoznawanie prawdy jaką kłamstwa te 

zakrywają. Na szczęście, Bóg inspiruje ludzi ujawnianiem 
całego szeregu źródeł wiedzy, inspiracji i potwierdzeń 

prawdy oraz poprawnej linii działania, które dość 

precyzyjnie wskazują jak zbudować ów "pędnik" 
Magnokraftu (patrz strona "propulsion_pl.htm") i na 

jakiej zasadzie on działa. Niektóre z owych źródeł wiedzy 
i inspiracji, tj. starożytne święte "rysunki techniczne" 

zwane "Thangka" (patrz 
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https://www.youtube.com/results?search_query=Thangk
a+Mandala+Tibetan+Paintings ) ujawniające konstrukcję 

komory oscylacyjnej, pokazałem i opisałem od #H3 do 

#H3d na swej stronie o nazwie "ufo_proof.htm". 
Natomiast opisy mojego wynalazku "Komory 

Oscylacyjnej" ujawniające jak ona jest zbudowana i na 
jakiej zasadzie działa, streszczone są na stronie o nazwie 

"oscillatory_chamber_pl.htm" - z kolei pełne jej opisy 

zawarłem w "rozdziale F" z tomu 2 mojej monografii 
[1/5] upowszechnianej gratisowo poprzez stronę o 

nazwie "tekst_1_5.htm". 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5Mao
KEE 

https://www.youtube.com/results?search_query
=combustion+engine+explained 

Filmy #C8bc: Oto przykłady edukacyjnych wideów 
ilustrujących skomplikowane działanie silnika 

spalinowego - który nadal jest wysoce niedoskonałym 

urządzeniem spalającym "brudne paliwo" i 
wyrządzającym ludzkości oraz naturze nieopisane zło. 

Niestety jego udoskonalanie niemal zupełnie się 
zatrzymało, bowiem Bóg pozwolił aby udoskonalanie to 

przejęły "moce zła" które oddały je w ręce 

niedoskonałych ludzi nawykłych do zarabiania 
"pieniędzy" i do wykonywania tylko tego co służy 

osiąganiu osobistych zysków. Ponieważ jednak w 
"świecie materii" cechy i działanie całej otaczającej nas 

rzeczywistości są bardzo podobne do cech i działania 
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skomplikowanej mechanicznej maszyny - przykładowo 
podobne do działania silnika spalinowego, aby zrozumieć 

"jak" działa nasz świat materii i "jak" nasz Bóg stopniowo 

go udoskonala, warto też wiedzić "jak" działają 
skomplikowane mechaniczne maszyny oraz poznawać 

procedury "jak" eliminowania wad i zła owych maszyn. 
To właśnie podobieństwo ich obu, tj. mechanicznych 

maszyn oraz otaczającego nas świata materii, ja staram 

się uwypuklić w niniejszych opisach #C8 do #C8bc. (Jeśli 
zechcesz oglądnąć te widea wówczas kliknij na powyższe 

ich startery) 
 

Proponuję więc tu czytelnikowi aby przeglądnął któreś z 

wideów pokazujących działanie nowoczesnego silnika 
spalinowego jeśli zechce zrozumieć najróżniejsze 

problemy typu "jak", które nieustająco musi rozwiązywać 
nasz Bóg starający się stopniowo wypracować rękami 

ludzi (ale jednocześnie unikając łamania ich "wolnej woli" 
poprzez np. "wmuszanie im szczęścia na siłę") świat 

materialny jaki byłby nacechowany panowaniem w nim 

wyłącznie dobra i sprawiedliwości oraz całkowitym 
brakiem "zła". Przykładowo proponuję aby czytelnik 

przeglądnął angielskojęzyczne wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE lub 

wyłącznie ilustratywną animację działania takiego silnika 

z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . 

(Mam tu nadzieję iż czytelnik rozumie nieopisanie istotne 
dla postępu ludzkości różnice pomiędzy stwierdzaniem 

"co" a wypracowywaniem "jak" - które to różnice 
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wyjaśniam dokładniej w #G3 do #G5 ze swej strony o 
nazwie "wroclaw.htm" - bowiem niestety nawet wielu 

dzisiejszych naukowców NIE rozumie ani NIE docenia iż 

"co" może np. powtarzać każdy kto zapamiętał 
wymaganą "wiedzę" nabytą wykonywaniem "pracy 

umysłowej", za to nowe "jak" jest w stanie wypracować 
tylko ten kto nabył "mądrości" wykonywaniem 

produktywnej "pracy fizycznej" trzymając się przy tym 

moralnie poprawnych motywacji.) Potem proponuję 
zastanowić się "jak" sam czytelnik by postępował mając 

taki pełen wad silnik i doskonale wiedząc iż tak jak 
wszystko inne w naszym obecnym świecie materii silnik 

ten też nieustająco się psuje oraz posiada niezliczoną 

liczbę wad powodujących najróżniejsze formy "zła" - 
tymczasem np. czytelnik znajdowałby się w sytuacji kiedy 

np. byłby zmuszony samemu udoskonalić ów silnik aż do 
stanu w którym silnik byłby idealnie doskonały czyli kiedy 

NIE wykazywałby absolutnie żadnych wad ani swym 
działaniem by NIE powodował żadnego zła. Czy po 

rozważeniu niniejszej propozycji zainspirowanej 

ustaleniemi mojej "Teorii Życia z 2020 roku" czytelnik 
docenia słuszność boskiej procedury "jak" 

zaprezentowanej tu w #C8 do #C8bc? 
 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk 

 
* * * 

Powyższy wpis #343 używa przykładu wdrożenia 
"ustroju nirwany" (potrzeba wdrożenia jakiego 

jest absolutnie niezbędna dla wiecznego 
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przetrwania ludzkości – co każdy nieoślepiony 
"pieniędzmi" już może odnotować z kierunku "ku 

przepaści" w jakim zdąża obecnie cała nasza 

cywilizacja) aby na owym przykładzie wyjaśnić 
"jak" z udziałem osób dobrej woli Bóg nieustająco 

udoskonala nasz świat materii z intencją iż kiedyś 
całkowicie wyeliminuje z niego wszelkie formy 

"zła". Wpis ten stanowi adaptację treści #C8 do #C8bc z 

mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm" 
(aktualizacja datowana 23 stycznia 2022 roku, lub 

później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, 
między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm 
http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm 

http://nirwana.hstn.me/nirvana_pl.htm 
http://drobina.rf.gd/nirvana_pl.htm 

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 

aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 
totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i 
mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu 

ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 
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Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 

wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 
czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 

tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 
poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w 
adresie tym nazwę strony "nirvana_pl.htm" zastąpi się 

nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 
wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 

adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 
sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 

stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 
powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 

Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 
jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 

uruchomić stronę o nazwie "totalizm_pl.htm" powiedzmy 

z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , 
wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 

następujący nowy adres 
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm w okienku 

adresowym swej wyszukiwarki. 
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Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 

już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
tym i temat z niniejszego wpisu #343, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 
które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 
ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 
przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich 
blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych 

naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii 
Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy 
od #89 = tj. od 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: 

wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez 

NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz 
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
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wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 
totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 
i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 

normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 
poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 
wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 
Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #343: 

#342, 2022/1/1 - kuszenie pieniędzmi i wypaczonymi 
interpretacjami Biblii (od [2] w #L1 do #L3 z 

"2020zycie.htm") 
#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale 

mądrość = praca fizyczna (#G3 do #G5 z 

"wroclaw.htm") 
#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich 

(#A2.12 z "totalizm_pl.htm") 
#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło 

wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm") 

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 
do #H6 z "2020zycie.htm") 

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący 
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pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 
#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-

materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm") 

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń 
"perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm") 

#321, 2020/4/7 - nawiążmy współpracę dla ustroju 
nirwany (#A3 z "partia_totalizmu_statut.htm") 

#320, 2020/2/17 - wdróżmy niemal idealny "ustrój 

nirwany" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie 

ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm") 
#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu 

nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z 

"oscillatory_chamber_pl.htm") 
#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i 

dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm") 
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 
#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem 

nieskończoności wszechświata (#D4 z 

"dipolar_gravity_pl.htm") 
#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na 

"przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z 
"pajak_dla_prezydentury_2020.htm") 

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po 

"punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z 
"solar_pl.htm") 

#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z 
cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z 

"antichrist_pl.htm") 
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#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe 
wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm") 

#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie 

przerwania pępowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm") 
#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do 

badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z 
"ufo_proof_pl.htm") 

#104, 2007/1/7 - jak wyeliminować "pieniądze" z użycia 

(#H4 i #H2 z "partia_totalizmu.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 
Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #342E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2022/1/25, 2022/1/25, 2022/1/25 

Elaborated in: items #L1 to #L3 from my web page 
named "2020life.htm"; as well as in item #342E from 

"volume Q" (this one) of the free publication [13] 

downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #342E: 

#342E: Why human laws that ban women abortions are 
contradictory to the Bible (totalizm.wordpress.com) 

#342_1E: Laws that ban women from having abortions 
are contrary to the truth of the Bible (part 1) 

(kodig.blogi.pl) 
#342_2E: The evidence that laws prohibiting women of 

having abortions are contradictory to the Bible (part 2) 

(kodig.blogi.pl) 
#342E: Why ban on women abortion is contrary to the 

truth and commandment of the Bible 
(drjanpajak.blogspot.com) 

 

 
I am sorry to inform here that because of my 

retirement age, some powers accelerated the elapse of 
my "reversible software time" to the speed around 70% 

faster than this time used to elapse for me in my 

../2020life.htm
../tekst_13.htm
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younger age - as I objectively determined and reported 
this in item #L3 from my web page named 

"oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post 

#312 for blogs of totalizm. This, together with the 
decline of length of my concentration span that also 

arrived with old age causes that amount of research 
which everyday I can complete rapidly decreased, and 

thus I am forced to cease of doing most laborious kinds 

of my daily works. In the result I decided to stop very 
precise and laborious (because of the level of its 

specialisation and thus also level of difficulty) translating 
into English the reports from outcomes of my research, 

as I noticed that there is a very limited readership o my 

publications thoroughly translated into English, and also 
because in Internet there are various free translating 

programs which interested readers can use for roughly 
(approximately) translating my research reports. But to 

let know these increasingly sparser readers that are 
interested in my research what a given publication is all 

about, I still intend to keep translating and publishing in 

English: the titles, mottos, essence, and main parts of 
captions under illustrations from each my publication. In 

turn the rest of given publication I recommend the 
reader to translate him/herself with the use of these free 

translation programs available in Internet. The Polish 

version of my research report to be subjected to such 
translation (the reporting trailer for which is provided 

here) the interested readers are to find in items #G3 and 
G4 from my Polish web page named "wroclaw.htm" and 

it is also repeated in items #G3 and #G4 from my 
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English web page named "wroclaw_uk.htm", both of 
which reports on results of my research were to be 

adopted and presented in this post (in English) number 

#342E for blogs of totalizm. Otherwise readers can also 
translate the Polish version of this post #342E, which has 

already been published as Polish post number #342 to 
blogs of totalizm, as well as, among others, as the post 

number #342 from "volume Q" of my publication [13] 

available via the web page named "tekst_13.htm" that 
collects together Polish and English texts of all previously 

published posts to blogs of totalizm (almost a half of 
which I already translated thoroughly into the English 

language - in this number including also post #312E 

about the acceleration of time elapse during my older 
years - published in "volume T" from that publication 

[13]). After all, on the Internet increasing number of free 
programs are available, with the use of which the reader 

is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) 
version of the translation of announced here outcomes of 

my research. 

 
 

Motto of this post #342E to blogs of totalizm: "The so-
called 'mental work' or 'office work' can teach us 

to remember other people's life achievements, 

habits, to express ourselves like diplomats, etc. - 
but in order to learn how to work out procedures 

'how' to generate actual 'wisdom' in life, which 
allows to distinguish truth from lies, facts from 

fiction, good from evil, etc., and thus also to 
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acquire the ability to work out creatively correct 
and effective solutions for problems bothering 

people, it is necessary to perform many 

productive so-called 'physical works'." (Derived and 
explained in items #G3 and #G4 of the web page 

wroclaw_uk.htm truth and life wisdom defined there in 
item #G5, the establishing the impact of it onto 

outcomes of our lives it took me as much as 75 years.) 

 
 

#L1. Why do people so frequently break the "Ten 
Commandments of God"? 

... 

 
 

#L2. For reasons clearly colliding with God's 
commandments given in the Bible, leaders who 

manage various countries and religions shockingly 
willingly establish human laws forbidding women to 

terminate pregnancies (i.e. laws that ban "abortion") 

although these laws are contrary to God's knowledge 
expressed in the Bible, and they also break the Eighth 

Commandment of God "You shall NOT give false witness 
against your neighbor": 

 

Motto: "A Polish person is wise only after the 
damage is already done" - in Polish: "Polak mądry 

po szkodzie" (You can see that we have this in our 
genes, because the poet Jan Kochanowski reminded us 

this already in "Song V" about "the desolation of Podolia" 
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- in Polish: Jan Kochanowski w "Pieśni V" o "spustoszeniu 
Podola") 

... 

 

 
http://pajak.org.nz/starships/mountains.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFop

ak (Our half-hour video "Future Propulsions") 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer

9E (Our film (in Polish) entitled "Świat bez 

pieniędzy: Ustrój Nirwany", meaning "A World 
Without Money: The Nirvana System") 

Fig. #L2: Here is an illustration which shows a squadron 
of my Magnocrafts - means the most powerful starships 

that the humanity will ever build. The question that 

immediately arises knowing about the enormous 
technical advancement of these starships: is it possible to 

cause them to receive a intelligent "soul" and self-
awareness, and thus become "living, spiritual machines"? 

I invented these starships, and because of the principle 
of operation of their propulsion system, I named them 

the Magnocrafts. Some time after the publication of their 
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first descriptions in 1980, my attention was drawn to the 
fact that on Earth there are already secretly operating 

starships similar to them, which are popularly called 

UFOs. My next research on these starships strangely 
(because "secretly") operating on Earth allowed me to 

formally prove that "UFOs are already completed my 
Magnocrafts" - which proof I presented, amongst others, 

on my web page named ufo_proof.htm. A highly 

intriguing fact about UFOs is that in some regions of the 
world (especially in the so-called "Far East") folklore 

claims that in moments of death of "bad people" UFO 
vehicles arrive to them to kidnap and imprison their 

"souls" and then they "lock these evil human souls in 

UFOs, using them to endow these starships with features 
of living and thinking creatures". About these folklore 

claims I am writing a bit more, though carefully, e.g. in 
2D from subsection U4.1.1 of my Polish monograph 

[1/3], in subsections V9 and V9.1 from volume 16 of my 
older English monograph [1/4], and also in in (B) from 

subsection U4.1 in volume 16 of my English monograph 

[1/5]. (Click on the above illustration to see it enlarged.) 
... 

 
 

#L3. How the lessons told by "Filmy #A3de" from 

my Polish webpage named klasa.htm (meaning 
"highschool class") which report the romantic revival of 

extinct for hundreds of years Judean Dates through the 
sprouting of about 2000 years-old archaeologically 

excavated seeds, confirm the truth of the Bible that 
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"bodies" made of matter come to life only when God 
"breathes" into them programs of "soul", and confirm 

also the thesis of item #L2 above, that human fetuses 

receive life only at the instant of catching their first 
breath around the moment of breaking the umbilical 

cord: 
 

Motto: "Wherever life still smolders, hope also lives 

in there" (The obvious truth revealed to me by the 
constant efforts carried out since 2006/11/1 to convince 

my neighbors to morally revive humanity by undertaking 
the implementation of the "Nirvana System", as well as 

by my latest struggle carried out since 2020 the goal of 

which is to convince my fellow believers in God to revive 
religion by making priests to cease the warned in 4:4-9 

from the biblical "Book of Hosea" rejection of the 
knowledge contained, among others, in this my "Theory 

of Life of 2020", as well as the continuous efforts since 
the discovery in 1985 of the dipolar nature of gravity (i.e. 

lasting continuously for almost half a century) the efforts 

to convince others to revive the official science with the 
benefits of the truths revealed by the "Theory of 

Everything of 1985".) 
... 

 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 
 

The above post #342E reveals reasons of 
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introducing on Earth of the contradictive to the 
Bible human laws that forbids women to have 

abortion and reminds us the most guilty guilty of 

breaking the three Commandments of God by 
people (i.e.: DO NOT kill, Love your neighbor as 

yourself, Do not covet your neighbor's wife), 
illustrates examples of punishments and 

consequences of this breaking, and explains ways 

"how" to avoid breaking these commandments on 
examples of evidence that show sucesses in such 

avoiding. This post constitutes an adaptation of the 
content of items #L1 to #L3 from my English web page 

named "2020life.htm" (update of 2021/12/17, or later) 

and is available, among others, at the following 
addresses: 

http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm 

http://gravity.ezyro.com/2020life.htm 
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm 

http://drobina.rf.gd/2020life.htm 

http://pajak.org.nz/2020life.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 
hand, this post #342E to blogs of totalizm is only a 

"harbinger" of publishing the presented here results of 

my research - which later is NOT updated. Therefore, 
these web pages typically contain texts that are more 

improved than this post to blogs of totalizm, with the 
elapse of time they collect more evidence and fewer 

research mistakes or writing errors, and because of their 
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repeated updating they also contain the latest findings of 
my continuously carried out research. 

 

At each of the addresses provided above, I also try to 
make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 
from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then either at the above addresses he/she may 

start the web page "menu2.htm" that contains green 
links to names and topics of all web pages that I 

developed so-far, then in this web page "menu2.htm" 
can select the link to the web page that he/she wishes to 

view, and through clicking the "mouse" start that web 

page. For example, in order to start this "menu2.htm" 
from the above-indicated address 

http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that 
address the name of the web page "2020life.htm" is 

replaced with the name of the web page "menu2.htm" - 
then to the search engine will be entered the new 

address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this 

way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", 
the reader can also start instantly any of my web pages, 

the name of which he/she already knows, because e.g. I 
provided it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 

web page of mine, the physical name of which I have 
already given anywhere - e.g. to run a web page named 

"nirvana.htm", let's say from a web site with the address 
http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that 

instead the previous website address, he/she entered the 
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following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in 
the address box of a search engine. 

 

It is also worth knowing that almost every NEW topic 
which I already researched for the "a priori" approach of 

the new "totaliztic science" and presented on this blog, 
including the topic from this post #342E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 

Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 
established and maintained for a short time. At present, 

only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 
totalizm still have NOT been deleted by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 
system", my still only in the world true scientific "The 

Theory of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 
2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm 
can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 

posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 

posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 

available via NZ address 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 
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and working links of all my posts that I published so far 
on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 

publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 
print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 
named "tekst_13.htm" available on all the web sites 

indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 
posts to blogs of totalizm are also published in there in 

the English language version, and thus they will be 
understandable for inhabitants of countries other than 

Poland. 

 
Other posts extending and supplementing this #342E: 

#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours 
as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm") 

#338E, 2021/9/20 - why life could NOT originate in 
matter (#C5 in "2020life.htm") 

#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to 

#H6 in "2020life.htm") 
#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates 

money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm") 

#325E, 2020/8/20 - "God Drobina" versus the drobina of 
counter-matter (#K1 and #K2 from "god_exists.htm") 

#324E, 2020/6/20 - principle of operation of "perpetual 
motion" devices (#B3 from "fe_cell.htm") 

#322E, 2020/5/17 - the formation of hurricanes and 
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tornadoes by Magnocrafts (#J1 to #J5 from 
"hurricane.htm") 

#316E, 2019/10/3 - what and when God perfected in the 

human race (#A1 from "evolution.htm") 
#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time 

elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm") 
#308E, 2018/3/7 - totaliztic definition of "God" and 

evidence for the existence of God (#A0 from 

"god_proof.htm") 
#295, 2018/4/17 - (in Polish) "Cyclic Tables" and "Future 

Propulsions" (#J1 to #J4 from "propulsion_pl.htm") 
#284, 2917/6/1 - (in Polish) videos proving that "UFOs 

are already built Magnocrafts" (#A6 to #A6.7 from 

"portfolio_pl.htm") 
#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" 

(#A0 in "dipolar_gravity.htm") 
#273E, 2016/7/1 - the density of "counter-matter" is a 

proof of the infinity of the universe (#D4 from 
"dipolar_gravity.htm") 

#264E, 2015/11/1 - since 2001 humanity has passed the 

"point of no return" and is now dying (#T1 to #T8 from 
"solar_pl.htm") 

#258E, 2015/4/25 - the formation of black light-
absorbing rings by UFOs (#E2 from "cloud_ufo_pl.htm") 

#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific 

explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from 
"tornado_pl.htm") 

#154E, 2008/6/1 - variety of shapes and appearances of 
UFOs (#B4 from "explain_pl.htm") 

#151E, 2008/5/15 - lack of competence of science to 
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research UFOs, God, other world, etc. (#B1 from 
"ufo_proof.htm") 

#132, 2007/9/7 - (in Polish) UFOnauts removed the 

figure of female "devil" (#D1 from 
"sw_andrzej_bobola.htm") 

#94, 2006/11/4 - (in Polish) how UFOs can change the 
climate (#E16 from "military_magnocraft_pl.htm") 

 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #342 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2022/1/1, 2022/1/1, 2022/1/1 

Adoptowany z i rozwijany w: punktach #L1 do #L3 
totaliztycznej strony o nazwie "2020zycie.htm"; a także 

"tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze 

strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 
polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 

numer #342. 
 

Tytuły wpisów #342: 

#342: Dlaczego ludzkie prawa zabraniające przerywanie 
ciąży są sprzeczne z Biblią  (totalizm.wordpress.com) 

#342_1: Sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie kobietom 
aborcji (część 1) (kodig.blogi.pl) 

#342_2: Materiał dowodowy potwierdzajacy sprzeczność 
z Biblią zabraniania kobietom aborcji (część 2) 

(kodig.blogi.pl) 

#342: Dlaczego zabranianie przerywania ciąży jest 
sprzeczne z prawdą i przykazaniem Biblii 

(drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

Motto niniejszego wpisu #342 do blogów totalizmu: 

"Tzw. 'prace umysłowe' potrafią uczyć nas 
pamiętania dorobku życiowego innych ludzi, 

obycia, wyrażania się jak dyplomaci, itp. - jednak 
aby nauczyć się wypracowywania procedur 'jak' 

generujących faktyczną 'mądrość' życiową jaka 

../2020zycie.htm
../tekst_13.htm
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umożliwia odróżnianie prawdy od kłamstwa, 
faktów od fikcji, dobra od zła, itp., a co za tym 

idzie nabyć też zdolności do twórczego 

wypracowywania poprawnych i efektywnie 
działających rozwiązań dla nurtujących ludzi 

problemów, konieczne jest wykonywanie wielu 
produktywnych tzw. 'prac fizycznych'." 

(Wyprowadzona i wyjaśniona w punktach #G3 i #G4 

strony "wroclaw.htm" mądrość życiowa, ustalenie wływu 
jakiej na wyniki naszego życia mi zajęło aż 75 lat.) 

 
 

#L1. Dlaczego ludzie tak nagminnie łamią 

"Dziesięć Przykazań Boga": 
 

W punkcie #A2.12 z mojej strony internetowej o nazwie 
"totalizm_pl.htm" a także w podpisach pod "Fot. 

#A2.12a" i "Fot. #A2.12b" załączonych do owego punktu 
#A2.12, wyjaśniłem swym czytelnikom szczegółowo 

powody dla jakich Bóg w swej nadrzędnej mądrości NIE 

może dawać ludziom "dusz" jakie czyniłyby tych ludzi 
wprost doskonałymi. Wiadomo bowiem iż Bóg mógłby 

takie dusze i doskonałe charaktery każdemu z nas 
"wtchąć" już obecnie wraz z jego "duszą" w momencie 

urodzin. Wszakże takie doskonałe dusze i doskonałe 

charaktery w Biblii obecuje dać ludziom po końcu 
obecnego świata - tj. kiedy ci co sobie na to zasłużyli 

będą otrzymywali nieśmiertelne ciała. Ponadto takie 
doskonałe dusze i doskonałe charaktery już otrzymują od 

Boga Aniołowie, zaś bliskie doskonałości dusze otrzymują 
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także np. "psy", pracowite "pszczoły", "mrówki", oraz 
zapewne szereg jeszcze innych stworzeń. 

 

Z powodu więc tego wymaganego przez nadrzędne 
boskie cele nadawania nam bardzo niedoskonałych 

charakterów, każdy z nas ludzi zawiera w sobie naturalne 
skłonności do grzeszenia - z którymi zgodnie z Biblią 

powinien efektywnie walczyć. U niektórych ludzi te 

skłonności do grzeszenia mogą urastać do rozmiarów 
jakie czynią ich wręcz zbrodniarzami. Jak więc ze 

wszystkim w życiu, z pewnością istnieje wiele powodów 
dla jakich niektóre osoby NIE kontrolują u siebie 

narastania tych skłonności do grzeszenia. Tu przypomnę 

tylko trzy ich przykłady, które obecnie zdają się 
dominować, stąd prawdopodobnie czytelnik już o nich 

słyszał, lub nawet z nimi się zetknął. Przykłady te to, 
między innymi: 

 
[1] Połączenie danej nam przez Boga tzw. "wolnej 

woli" - potrzebę istnienia jakiej opisałem szerzej w 

punktach #B1 do #B3 z innej strony o nazwie 
"will_pl.htm", z naturalną skłonnością większości ludzi do 

leniwego życia w jakim NIE zamierzają wykonywać 
żadnej tzw. "pracy fizycznej" uczącej ich procedury "jak" 

a z nią zwiększającej też poziom ich "mądrości" - 

ogromną istotność której to "pracy fizycznej" dla 
podnoszenia naszej przydatności Bogu wyjaśniam szerzej 

w punktach #G3 i #G5 strony "wroclaw.htm". 
 

[2] Pokusy jakie stwarza nieakceptowalnie długie 
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używanie przez ludzkość indukujących wszelkie zło 
"pieniędzy" jako zapłaty za wszystkie możliwe rodzaje 

pracy i ludzkich działań. Wszakże użycie "pieniędzy" jako 

zapłaty za pracę było uzasadnione jedynie w pierwszych 
prymitywnych ustrojach, np. niewolniczym czy faudalnym 

lub na samym początku kapitalizmu - kiedy to ludzkość 
NIE znała jeszcze tzw. "prac umysłowych" oraz dzieliła 

się jedynie na władców lub właścicieli i na ich 

niewolników lub poddanych. Tymczasem w naszej 
cywilizacji okupująca i wyniszczająca ludzkość i Ziemię 

"moc zła" (tj. ta sama "moc zła" którą szerzej opisałem 
np. w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm" czy w 

#A2 do #A2ab strony "ufo_pl.htm" - bowiem o ukrytych 

działaniach tej "mocy zła" naprawdę warto wiedzieć) 
sztucznie podtrzymuje aż do dzisiaj wynagradzanie 

"pieniędzmi" wszelkich możliwych prac i działań ludzi - 
włącznie z wynagradzaniem "pracy umysłowej" jaka w 

zaprojektowanym przez Boga idealnym "Ustroju Nirwany" 
ma jedynie służyć udoskonalaniu wyników "pracy 

fizycznej" wykonywanej przez praktycznie każdego 

fizycznie sprawnego jego obywatela, a także włącznie z 
wynagradzaniem "pieniędzmi" prac i działań ludzi jakie 

faktycznie powinny być karane a NIE wynagradzane - co 
wyjaśniam szerzej w punktach #G5 i #G3 z powyżej już 

linkowanej strony "wroclaw.htm". Co jeszcze gorsze, 

obecnie "pieniądze" są tylko drukowanym przez ludzi 
papierem lub nawet tylko "danymi w komputerze", a NIE 

jak dawniej monetami wybitymi ze złota lub srebra - 
jakie to pierwiastki stwarza tylko Bóg ("jak" zasady tego 

stwarzania wyjaśniam w "części #I" strony 
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"sw_andrzej_bobola.htm"), poczym mądrze i 
sprawiedliwie pozwala ludziom znajdować i pozyskiwać 

należne im ilości tych pierwiastków. Stąd takie 

"papierowe pieniądze" już NIE reprezentują sobą "ilości 
wykonanej pracy fizycznej" jaką to rolę Bóg ustanowił dla 

"pieniędzy" zaś po raz pierwszy odkrył ją, zdefiniował i 
opisał Karol Marks - czyli takie "papierowe pieniądze" 

skorumpowane rządy mogą obecnie drukować w 

dowolnych ilościach dewaluując tym ich wartość, 
krzywdząc tak ludzi i łamiąc tym przykazania i wymogi 

Boga. Innymi słowy, zastępując monety ze złota i srebra 
drukowaniem "papierowych pieniędzy" owa "moc zła" 

odebrała rządzenie ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych 

rąk Boga i oddała je w ręce skorumpowanych ludzi, 
podczas gdy wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" 

odbierze zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę 
fizyczną" z rąk owych ludzi i ponownie powierzy je 

sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach 
wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i 

#J5b strony "petone_pl.htm". Przypomnijmy więc tu kilka 

przykładów takich zasługujących na karanie zamiast na 
wynagradzanie działań ludzi, prowadzenie jakich nadal 

dla sporej proporcji ludzkości jest źródłem ich 
"pieniędzy". I tak, niezależnie od organizowania i 

dokonywania przestępstw, o jakich nawet zabawny film-

komedia z 1988 roku o tytule "A Fish Called Wanda" 
(patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=A+Fish
+Called+Wanda+1988 ) sarkastycznie ilustruje iż 

"pieniądze" pozwalają aby przestępstwa były 
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wynagradzane zamiast karane, istnieje też niemal 
niezliczona liczba innych przykładów takich działań. 

Najwyższe "pieniądze" zapewne przynoszą prace i 

działania "pokojowego pomniejszania bogactwa" całych 
innych krajów - np. poprzez manipulowanie 

przelicznikami ich walut, a także działania pomniejszania 
stopy życiowej własnych obywateli - np. pokrywania 

korupcji drukowaniem nadmiaru papierowych pieniędzy 

czy eskalowaniem ich dewaluacji. Sporo pieniędzy 
przynoszą też prace i działania wyniszczania natury i ludzi 

szkodliwą ich eksploatacją, chemikaliami, wojnami, 
rasistowską, wrogą lub zniewalającą polityką, 

blokowaniem prawdy, postępu i wynalazków, itp. 

Oczywiście istnieje ogromna liczba jeszcze innych działań 
ludzkich, jakie też łamią przykazania Boga i szkodzą 

bliźnim, a jednocześnie przynoszą ich wykonawcom 
znaczne "pieniądze". Z kolei takie użycie "pieniędzy" do 

bezwybiorczego wynagradzania wszelkich prac i działań 
ludzkich (tj. nawet tych co powinny być karane), 

zamienia te "pieniądze" w źródła niemal całości "zła" 

istniejącego na Ziemi - o czym w Biblii od około 2000 lat 
ostrzega nas werset 6:10 z "Pierwszego Listu do 

Tymoteusza" cytowany np. w "Film #C5b" ze strony 
"2020zycie.htm" a stwierdzający "Albowiem korzeniem 

wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Łatwo przy tym 

zauważyć, iż owo ostrzeżenie w Biblii z 6:10 "1 
Tymoteusza" zawiera też mądrze wkodowaną w siebie 

"radę" Boga, którą dopiero dokładne poznanie zjawiska 
nirwany ujawnia jako zachętę aby ludzie podjęli 

wdrażanie nowego "Ustroju Nirwany" ilustrowanego 
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naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez 
pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym pod internetowym 

adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , a 
skrótowo opisanym poniżej np. na Rys. #L2 niniejszego 

wpisu #342, podczas gdy szczegółowiej opisanym np. w 
punktach #A1 do #A4 strony o nazwie 

"partia_totalizmu.htm" czy we WSTĘPie i "części #L" 

strony "smart_tv.htm". Wszakże działaniem owego 
"ustroju nirwany" będzie sprawiedliwie zarządzał sam 

Bóg, wynagradzając "zapracowaną nirwaną" wybiorczo i 
mądrze jedynie wykonawców produktywnych "prac 

fizycznych" jakie NIE łamią żadnych przykazań Boga i są 

wykonywane z motywacjami pomagania bliźnim 
opisanymi szerzej np. w punkcie #A2.12 strony 

"totalizm_pl.htm". Odnotuj przy tym wymowę faktu, iż 
aby upowszechniać po Ziemi zjawisko nirwany, np. 

mnichom buddyjskim Bóg też pozwala generować 
medytacjami zjawisko nieco odmiennej "nirwany 

rezonansowej" opisywanej w punkcie #C4.2 strony 

"nirvana_pl.htm". Ponieważ jednak motywacje tej 
"nirwany rezonansowej" są nakierowane "na 

generującego nirwanę zamiast na jego bliźnich", zaś 
nirwana ta NIE jest zapracowana produktywną "pracą 

fizyczną" wykonywaną w zgodności z przykazaniami i 

wymaganiami Boga na rzecz dobra bliźnich i trwa ona 
tylko przez krótki czas medytowania, jako taka NIE jest 

ona w stanie zastąpić sobą "pieniędzy" (które to cechy 
"nirwany rezonansowej" dodatkowo potwierdzają iż 

"nirwana zapracowana" faktycznie została celowo tak 
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stworzona przez Boga aby mogła sobą zastąpić funkcję 
"pieniędzy" wybiorczo wynagradzającą tylko 

produktywną pracę fizyczną). Powinienem też dodać, że 

zdolność drukowanych i odzłoconych "pieniędzy" (po 
fakty o ich "odzłoceniu" patrz np. 

https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z
%C5%82otego+okna+w+1971+roku ) do 

bezwybiorczego i korumpowalnego wynagradzania 

wszelkich nastawionych na zyski postępowań ludzi (w 
tym nawet tych postępowań co łamią przykazania i 

wymogi Boga a stąd zasługują na karanie zamiast na 
wynagradzanie) - jako przeciwieństwo zdolności 

"zapracowanej nirwany" do wybiorczego i bosko-

sprawiedliwego wynagradzania tylko produktywnych prac 
fizycznych wypełniających wszystkie przykazania i 

wymogi Boga, z nieco innego punktu widzenia jest 
omawiana także np. w punkcie #J2 strony internetowej o 

nazwie "stawczyk.htm" czy w punkcie #G5 strony 
internetowej o nazwie "wroclaw.htm", linki do których 

stron najłatwiej wyszukiwać poprzez stronę 

"skorowidz.htm" pod słowami kluczowymi: pieniądze 
bezwybiorczo . 

 
[3] Brak woli do podjęcia walki ze swymi zachciankami 

i postępowaniami biegnącymi przeciwko przykazaniom i 

wymogom Boga - co jest doskonale widoczne u 
większości dzisiejszych ludzi. Kiedy jednak upadek 

ludzkości spowodowany tą ludzką pasywnością i brakiem 
woli doprowadzi do sytuacji opisywanej na mojej stronie 

o nazwie "2030.htm" zaś zilustrowanej m.in. na naszym 
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filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) 

wówczas, niestety, będzie już za późno na podjęcie walki 

ratującej przed całkowitym wypełnieniem się opisanej we 
WSTĘPie do "części #H", a także w punktach #H1 i #H2 

do #H4 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" 
staropolskiej przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na 

siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z 

radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy 
ślady innego człowieka". 

 
Tymczasem istnieje rodzaj grzechów, co do których Bóg 

aż 27 razy w Biblii upomina, iż nam ludziom NIE wolno 

ich popełniać, zaś w przypadku ich popełniania czeka nas 
bardzo surowa kara. Zakazy popełniania tych 

największych grzechów opisane są w Biblii jako tzw. "10 
Przykazań Boga" (patrz Biblia, "Księga Wyjścia", wersety 

20:3-17). Niestety, nawet i te przykazania niektórzy 
ludzie nagminnie łamią. Przypomnijmy więc tutaj zakaz 

łamania których z tych przykazań nasza dzisiejsza 

cywilizacja najbardziej samobójczo lekceważy. I tak: 
 

Przykazanie Boga "NIE zabijaj" (patrz werset 20:13 
z biblijnej "Księgi Wyjścia"). Odnotuj, że to przykazanie 

jest często uściślane słowami "NIE morduj" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=Nie+zabijaj+czy+nie+
morduj ) - aby móc odróżniać od niego np. zabijanie 

zwierząt na pokarm, a także zabijanie w obronie własnej 
agresywnych napastników zamierzających nas zabić. 

Oprócz najróżniejszych kryminalistów, u których 
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samouczące siebie łamanie tego przykazania najczęściej 
wynika ze stopniowego transformowania się ich nawyków 

w rodzaje nienaprawialnych zwyrodnień programów ich 

"duszy", to przykazanie "NIE zabijaj" często łamią też 
politycy, a ściślej przywódcy i głowy państw, a także 

otumanieni polityczną propagandą lub agresywni 
wojskowi, zaś w niektórych krajach również specjalne 

służby politycznej policji. Wszakże np. niektórzy z 

polityków szokująco łatwo zaczynają agresywne wojny. Z 
historii wiemy iż kiedyś istniała tradycja, że przywódcy 

wiodący swych wojowników na wojnę zawsze walczyli w 
pierwszym szeregu ścierających się armii - co było 

moralnie nieporównanie bardziej akceptowalną sytuacją 

niż obecne wysyłanie na wojnę synów (a w niektórych 
krajach i córki) rządzonego narodu kiedy samemu siedzi 

się w niezniszczalnym podziemnym bunkrze. Często też 
kiedy jeden z przywódców zostawał zabity wojna była 

uznawana za przegraną przez niego i zakańczana bez 
porzeby dalszego rozlewu krwi jego wojowników. 

Ciekawe czy byłoby aż tyle wojen co obecnie gdyby 

tradycja ta przetrwała do dzisiaj, zaś w zgodzie z nią owi 
polityczni przywódcy którzy zaczynają jakąś agresywną 

wojnę musieli stawać na pierwszą linię jej frontu wraz ze 
swymi żołnierzami? Znani są też politycy jacy bezdusznie 

rozkazują zabijać osoby o odmiennych niż oni poglądach. 

Pisząc o zabijaniu i o wojnach czuję jednak obowiązek 
aby tutaj wyjaśnić, że filozofia totalizmu klaryfikuje iż 

zabijanie agresywnego napastnika jest dozwolone i 
nawet stanowi obowiązek obrony własnej w sytuacjach 

"albo ja albo ty" - co wyjaśniam szerzej w podrozdziałach 
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JD8 i JD11.1 z tomu 7, a także w podrozdziałach OC5 do 
OC5.3 z tomu 13 mojej monografii [1/5] przy okazji 

omawiania tam nakładanego na każdą moralnie żyjącą 

osobę i na każdy intelekt grupowy (np. na każde 
państwo) uniwersalnego obowiązku obrony własnej 

przed agresywnym napastnikiem - załaduj sobie [1/5] 
stroną "tekst_1_5.htm". (Odnotuj jednak, iż jak wszystko 

inne, "moce zła" wypaczają nawet i ten obowiązek 

obrony - np. w sytuacjach wojny domowej kiedy 
prześladowana mniejszość narodowa siłą włączona 

kiedyś do danego kraju usiłuje uzyskać niepodległość.) 
Aby zaś, między innnymi, odwracać od siebie uwagę 

właśnie w sprawie łamania tego przykazania "NIE 

zabijaj", jednocześnie politycy np. uchwalają, lub 
utrzymują w mocy uprzednio już uchwalone, zwodnicze 

ludzkie prawa - np. zakazujące kobietom przerywanie 
ciąży. Tymczasem opierając się na informacjach 

zawartych w wersetach Biblii, w punkcie #L2 poniżej 
wykażę, że chociaż przerywanie ciąży też jest grzechem, 

bowiem bardzo boli kobietę i jej szkodzi na sporo 

odmiennych sposobów, jednak wcale NIE łamie ono 
Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" ponieważ przerywanie 

ciąży wcale NIE odbiera nikomu życia - jako iż aż do 
chwili złapania pierwszego oddechu ludzki płód wcale od 

Boga NIE otrzymał jeszcze "życia" (nośnikiem którego to 

"życia" są programy zawarte w "wtchniętej" w ciałko 
płodu "duszy"), co podkreślają, wyjaśniają i dokumentują 

opisy z owego punktu #L2 poniżej. 
 

Przykazanie "Miłuj swego bliźniego jak siebie 
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samego" (patrz wesety: 22:39 biblijnej "Ewangelii w/g 
św. Mateusza", 2:8 "Św. Jakub"). To przykazanie ludzie 

łamią najczęściej z powodu przekonania iż jakoby do 

miłowania kogoś, kogo sami sobie NIE wybiorą, NIE 
można przekonać ani siebie, ani nikogo innego. 

Tymczasem w punkcie #A2.12 strony internetowej o 
nazwie "totalizm_pl.htm" opisałem moją sprawdzoną w 

działaniu na sobie samym procedurę, jaka niemal bez 

dokonania trudnej zmiany trybu życia pozwala użyć 
metodę "transformowania własnych motywacji" dla 

nabycia trwałego nawyku miłowania naszych bliźnich. 
Radzę o niej sobie tam poczytać. Wszakże miłowanie 

bliźniego jak siebie samego jest najważniejszym z 

rodzajów wszelkiego miłowania, od jakiego zależą nasze 
motywacje dla wykonywania produktywnej pracy 

(szczególnie zaś produktywnej i moralnie realizowanej 
tzw. "pracy fizycznej") dla dobra naszych bliźnich, jakie 

to motywacje z kolei definiują kontynuację istnienia, a 
także postęp, dobrobyt, prawdę, sprawiedliwość i inne 

charakterystyki całej ludzkości - tak jak staram się to 

wyjaśnić w punktach #G3 do #G5 ze swej strony 
internetowej o nazwie "wroclaw.htm". Nie bez ogromnie 

istotnego powodu, kiedy Bóg nakazuje nam "miłowanie 
bliźniego jak siebie samego", a stąd kiedy nas upomina iż 

to właśnie przykazanie należy do dwóch najważniejszych 

przykazań Boga, zaprawdę wówczas Bóg "means 
business" - tak jak stwierdza to znane wyrażenie 

Anglików opisujące iż ktoś "means business" - patrz 
https://www.google.com/search?q=means+business+de

finition . (Odnotuj z wersetu 22:37 biblijnego "Mateusza" 
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oraz wersetu 2:8 z biblijnego "Jakuba", że 
najważniejszym z owych dwóch przykazań jest "miłuj 

Boga swego całym swym sercem, całą swoją duszą i 

całym swym umysłem", bowiem jeśli faktycznie miłuje 
się i szanuje Boga, wówczas miłuje się także wszystko co 

Bóg postwarzał, w tej liczbie naszych bliźnich i oczywiście 
całą naturę.) 

 

Przykazanie Boga "Nie pożądaj żony bliźniego 
swego" (patrz werset 20:17 z biblijnej "Księgi Wyjścia"). 

W tym przykazaniu szczególnie odnotuj precyzję wyrażeń 
Boga i języka Biblii, na jaką wielokrotnie zwracałem już 

uwagę czytelnika np. na swej stronie o nazwie 

"2020zycie.htm". Wszakże zainspirowaniem w Biblii 
sformułowania tego króciutkiego zdania Bóg faktycznie 

przykazuje nam "co" dla aż kilku odmiennych swych 
nakazów naraz - tylko skrótowe opisanie "jak" dla 

których to "co" wymagało obszernych opisów z aż kilku 
moich stron internetowych. Przykładowo, to krótkie 

zdanie zawiera zakodowane w sobie np. następujące 

przykazania definiujące "co": (a) że żadnemu mężczyźnie 
NIE wolno pożądać kobiety która jest żoną innego 

mężczyzny, (b) że kobiecie która jest niezamężna wolno 
pożądać każdego mężczyznę, szczególnie zaś że (c) 

niezamężnej kobiecie wolno pożądać np. męża innej 

kobiety - pod warunkiem jednak iż zechce go poślubić 
akceptując dla siebie rolę drugiej lub kolejnej żony oraz 

iż ów mężczyzna i jego uprzednia/e żona/y wyraża zgodę 
na to poślubienie. Wszakże jeśli kobieta jest niezamężna, 

wówczas zgodnie z tym przykazaniem, w sposób wysoce 
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odpowiedzialny - tj. jaki NIE złamie żadnego z innych 
przykazań Boga, mężczyźnie wolno ją też pożądać i 

poślubić. Więcej w sprawie tego nakazu i sytuacji (c) 

wyjaśniam w punkcie #J2.2.2 swej strony o nazwie 
"morals_pl.htm" - prezentującym dozwolone i uznawane 

przez Boga "wielożeństwo" czyli "poligamię" i przewagę 
jego zalet nad obecnym jednożeństwem wmuszanym 

ludziom przez "moce zła". Niestety, to dozwolone przez 

Boga "wielożeństwo" nadal jest na Ziemi zabraniane 
przez uparcie zaprzeczające prawom Boga ludzkie prawa 

- na szczęście te ludzkie prawa są możliwe do obejścia 
naokoło zgodnie z wersetami Biblii "Daj Cesarzowi ..." 

(Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) jakie 

omówiłem w punkcie #L3 swej strony o nazwie 
"cielcza.htm". W owym nakazie i sytuacji (c) warto też 

odnotować ukryty w nim nakaz (d), że ponieważ 
mężczyznom i kobietom Bóg nadał odmienne dusze, 

ciała, cechy, możliwości, cele, prawa, obowiązki, itp., 
stąd ludziom NIE wolno obu tych płci traktować 

dokładnie tak samo - w tym również NIE wolno taktować 

tak samo seksualnych pożądań i zachowań mężczyzn 
oraz kobiet. Wszakże to Bóg stworzył nasze ciała i ich 

potrzeby oraz zaprogramował dusze z naszymi cechami, 
stąd Bóg wie dokładniej od nas i od ludzkich decydentów 

oraz polityków jak wszystko w nas działa. Dlatego swoje 

przykazania precyzyjnie sfomułował aby dokładnie 
odzwierciedlały one to co Bóg o nas wie. A Bóg zna 

przecież całą prawdę o nas i o całym świecie materii, 
włącznie nawet z tą, która w relatywnie niedawnych 

czasach kiedy ja się edukowałem nadal stanowiła 
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powszechnie dostępną wiedzę ludzi, jednak w 
dzisiejszych czasach wiedza ta została zablokowana 

przed upowszechnianiem i potraktowana jako "tabu" 

niedozwolone ludziom do poznania - tak jak przykładowo 
potraktowano też tzw. "promienie zimna" jakie opisałem 

szerzej w (3) z punktu #K2 strony "god_istnieje.htm". 
Wszakże w imię "nieomylności monopolu nauki", a także 

w imię tzw. "politycznej poprawności" (patrz 

https://www.google.com/search?q=political+correctness
+gone+mad ) oraz w imię fałszywie pojętej równości 

praw i równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niemal 
każda prawda i wiedza jaka jest przeciwstawna do 

obowiązujących doktryn oraz do "teorii" i "praw" starej, 

nadal monopolistycznej "oficjalnej nauki ateistycznej", już 
od około połowy 20 wieku jest starannie i systematycznie 

blokowana przed upowszechnianiem i traktowana jako 
"tabu" niedozwolone do poznania przez ludzi. 

Przykładowo, przesłanki wynikające z "Teorii Życia z 
2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm" 

zdecydowanie implikują, że cała materia ludzkiego ciała 

zawiera w sobie zapisywalno-wymazywalne 
oprogramowanie sterujące działaniem tej materii. To z 

kolei implikuje iż sperma każdego odmiennego 
mężczyzny jaka wstrzyknięta jest w daną kobietę 

podczas stosunku seksualnego modyfikuje i 

zanieczyszcza takie zapisywalno-wymazywalne 
oprogramowanie genów w jajnikach tej kobiety - 

podobnie jak np. wlany do studni każdy rodzaj chemikalii 
czy NIE przynależnego w niej płynu modyfikuje i 

zanieczyszcza całość wody jaka potem będzie czerpana z 
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owej studni. To więc w połączeniu z biblijną zasadą iż 
każda prawda będzie ujawniona może wyjaśniać 

dlaczego Bóg zaopatrzył kobiety w błonę dziewiczą - 

wszakże umożliwia ona aby ich przyszli mężowie wiedzieli 
czy dzieci jakie z tymi kobietami spłodzą po ślubie będą 

wykazywały wyłącznie ich genetyczne dziedzictwo, czy 
też będą mieszaniną genetycznych dziedzictw wszystkich 

mężczyzn z jakimi kobieta ta uprawiała stosunki 

seksualne. Stara mądrość ludowa ponadto stwierdza iż w 
przeciwieństwie do mężczyzn, seksualne pożądanie 

kobiet wcale NIE wynika jak u mężczyzn z ich naturalnej 
potrzeby, a głównie z ciekawości oraz chęci przeżywania 

podnieceń podobnych do tych jakie daje im też np. 

nabycie nowej torebki, najmodniejszego odzienia, lub 
kosztownej biżuterii. Na dodatek do tego, ową zdolność 

spermy każdego nowego partnera seksualnego do 
modyfikowania zapisywalno-wymazywalnego software z 

genów w jajnikach danej kobiety poświadczają wszyscy 
najważniejsi "3 świadkowie" jakich omówiłem w (1a) do 

(1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". I 

tak łatwo (1a) można ją wydedukować teoretycznie 
poprzez użycie logicznego łańcucha przyczynowo-

skutkowego. Wszakże wiadomo iż sperma wstrzyknięta 
podczas każdego stosunku jest wchłaniana przez całe 

ciało danej kobiety - co empirycznie najlepiej jest 

dowodzone obecnością zapachu spermy odczuwalnego 
po stosunkach w oddechach kobiet. Wiadomo także iż 

wszystko co dostaje się do ciała każdego człowieka 
modyfikuje działanie tego ciała - czego empirycznym 

dowodem są np. dzisiejsze szczepienia przeciwko "Covid-
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19". W sumie więc sperma z każdego stosunku 
seksualnego z pewnością modyfikuje działanie ciała 

kobiety. Także (1b) Biblia też zawiera umiejętnie 

zaszyfrowaną informację jaka potwierdza tę prawdę. 
Tyle, że aby nie ułatwiać zadania leniwcom i oszustom 

wszelkiej maści - tak jak opisałem to w (1b) z punktu 
#H1 strony o nazwie "2020zycie.htm", Bóg tak 

zaszyfrował potwierdzenie tej prawdy aby ją rozumiał 

tylko ten co już o prawdzie owej wie, bowiem albo ją 
odkrył, albo mu ją ktoś ujawnił - kto uprzednio ją już 

znał (a ujawnia ją wiedza praktycznie wszystkich 
dawnych religii, w tym i egipskiej). Moim zaś zdaniem 

dziś tę prawdę najlepiej potwierdza wiedza zaszyfrowana 

w wersetach 5:15-18 z biblijnej "Księgi Przysłów". 
Omawiając tam życie seksualne Bóg bowiem 

wszechwiedząco i trafnie przyrównuje seksualne 
działanie ciała kobiety do wody ze "studni", zaś 

seksualne działanie ciała mężczyzny do wody ze "źródła" 
lub z "fontanny". Jak zaś niemal każdy wie, jeśli np. do 

studni wleje się jakieś chemikalie lub NIE przynależne 

tam substancje, będą one potem zanieczyszczały niemal 
na zawsze czerpaną z tej studni wodę. Jeśli jednak 

zanieczyści się nimi wodę ze źródła lub z fontanny, ta 
brudna woda tylko rozleje się po okolicy, zaś wytryskiwać 

z niej zawsze będzie czysta woda. Istnieje też (1c) 

empiryczny materiał dowodowy potwierdzający powyższe 
prawdy. Przykładowo, są nim opisywane w źródłach 

historycznych przypadki rodzenia się dzieci o innym 
kolorze skóry niż ten u męża i żony - jak źródła te 

dokumentowały tylko ponieważ wiele lat wcześniej 
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jeszcze przed zaślubieniem przyszła żona miała też 
stosunek seksualny z mężczyzną o danym kolorze skóry. 

(W staropolskiej tradycji mowionej, niektóre z takich 

przypadków starano się też wyjaśniać jako tzw. 
"zapatrzenie się" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=przes%C4%85d+zapat
rzenie+si%C4%99 , np. w obrazek murzynka wówczas 

standardowo drukowany na dawnych opakowaniach 

kawy importowanej z tropiku.) Podobny materiał 
dowodowy pochodzi z działania spermy u innych niż 

ludzie stworzeń. Przykładowo dawniej rolnicy twierdzili, 
że samica indyka wymaga tylko jednego stosunku z 

męskim indykiem, aby wszystkie jej jajka danego sezomu 

same się potem zapładniały jego spermą. Itd., itp. 
Innymi słowy, nawet jeśli pominie się inne 

niebezpieczeństwa niezgodności pożycia z zasadami 
nakazywanymi nam w Biblii (np. pominie się choroby 

weneryczne), już tylko powyżej uświadamiane możliwości 
też powinny motywować aby zarówno młodzi ludzie 

postępowali wysoce odpowiedzialnie (tj. w przypadku 

młodych kobiet przestrzegana była zasada "lubię dopiero 
po ślubie", zaś w przypadku młodych mężczyzn - zasada 

"jeśli uwiodłeś dziewicę masz moralny obowiązek aby ją 
poślubić"), jak i mężowie oraz żony też postępowali 

odpowiedzialnie przykładając szczególną uwagę do 

moralności swego pożycia i NIE szukając sprzecznych z 
Biblią przygód. 

 
 

#L2. Dla powodów wyraźnie kolidujących z 
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podanymi w Biblii przykazaniami Boga, przywódcy 
zarządzający różnymi krajami i religiami 

szokująco chętnie ustanawiają ludzkie prawa 

zakazujące kobietom przerywanie ciąży (tj. 
zabraniające "aborcji" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+po
lsce+zasady ), chociaż owe prawa są sprzeczne z 

wyrażoną w Biblii wiedzą Boga a także łamią one 

ósme przykazanie Boga "NIE będziesz dawał 
fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu 

swemu": 
 

Motto: "Polak mądry po szkodzie" (Widać mamy to w 

genach bo przypominał nam to już Jan Kochanowski w 
"Pieśni V" o "spustoszeniu Podola" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Jan+Kochanowski+Pie
%C5%9B%C5%84+5+Pie%C5%9B%C5%84+o+spusto

szeniu+Podola+-
+%C5%BCe+i+przed+szkod%C4%85+i+po+szkodzie+

Polak+g%C5%82upi ) 

 
Jak się okazuje "moce zła", w szponach których zgodnie 

z Biblią i z wynikami moich badań nasza Ziemia i ludzkość 
nadal się znajdują, prowadzą w dzisiejszym świecie 

szeroką kampanię ustanawiania i wmuszania narodom 

bezpodstawnych i powypaczanych "praw ludzkich" jakie 
są przeciwstawne do praw Boga i stąd jakie są wysoce 

szkodliwe dla wszystkich mieszkańców naszej planety a 
także dla natury i dla matki Ziemi. Jedna grupa tych praw 

zakazuje kobietom przerywanie ciąży - tj. zakazuje tzw. 



 
  Q-376 

"aborcję", a jeszcze do niedawna (w niektórych zaś 
krajach i religiach aż do dziś) zakazywała też używania 

środków antykoncepcyjnych. (Sporo dowodów na anty-

ludzką działalność tych "mocy zła" prezentuję w #A5 do 
#A5bc ze strony "totalizm_pl.htm", a także w #A2 do 

#A2ab ze strony o nazwie "ufo_pl.htm".) Narzucanie 
kobietom tych praw owe "moce zła" wdrażają na przekór 

iż ich uchwalanie i wmuszanie ludziom biegnie przeciwko 

wiedzy i intencjom Boga wyrażonym w wersetach Biblii - 
o jakiej to ich przeciwstawności do stwierdzeń Biblii ja 

informuję zainteresowanych już od dnia 2011/2/1 w 
punkcie #C6 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm". 

Owe wersety Biblii od dawna bowiem starają się nam 

uświadamiać iż wprawdzie taka "aborcja" też jest 
źródłem najróżniejszego zła, jednak NIE łamie 

Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" (a ściślej "NIE 
morduj") - tak samo jak tego przykazania NIE łamie też 

np. usmażenie na patelni jajecznicy z jajek, które także 
podobnie do ludzkiego płodu już są zapłodnione, jednak 

Bóg nadal NIE "wtchnął" w nie "duszy" a stąd NIE są 

jeszcze obdarzone "życiem" i jako takie NIE daje się ich 
jeszcze "zabijać". Nawet jeszcze bardziej powinno nas 

szokować iż te niezgodne z Biblią prawa są ustanawiane i 
potem wmuszane ludziom, oraz że powód ustanawiania 

tych zakazów przerywania ciąży łamie ósme przykazanie 

Boga "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu" (patrz 

https://www.google.com/search?q=NIE+b%C4%99dzies
z+dawa%C5%82+fa%C5%82szywego+%C5%9Bwiadec

twa+przeciw+bli%C5%BAniemu+swemu ). Wszakże 
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prawa te zawierają wpisane w siebie fałszywe 
świadectwo iż jakoby usuwany płód ludzki już "żyje" 

kłamliwość jakiego ujawniają zawarte w Biblii informacje 

"co" jakie opisana na stronie "2020zycie.htm" moja 
"Teoria Życia z 2020 roku" poprawnie zintepretowała na 

"jak" dzisiejszego ścisłego języka naukowego (po opisy 
tego "jak" patrz np. (e) z punktu #H3 strony o nazwie 

"2020zycie.htm"). Te podane w Biblii informacje dość 

jednoznacznie nam wykazują iż faktycznie aż do chwili 
złapania pierwszego oddechu płód ludzki jeszcze NIE 

otrzymał życia od Boga - ponieważ zapisywalno-
wymazywalne oprogramowanie "duszy" (w Biblii zwane 

"słowo") NIE zostało jeszcze "wtchnięte" do tego płodu. 

Jednocześnie z Biblii wiadomo, że łamanie dowolnego z 
Przykazań Boskich jest bardzo poważnym grzechem, karą 

zaś za każdy grzech jest śmierć - np. patrz werset 6:23 z 
biblijnego "Listu do Rzymian" stwierdzającego - cytuję: 

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". Skoro zaś 
wszystko powyższe zgodnie potwierdza, iż ludzkie prawa 

zakazujące przerywania ciąży faktycznie łamią zamiast 

wypełniać Przykazania Boga, zachodzi pytanie dlaczego 
owe "siły zła" i manipulowani przez nie liczni rządzący tak 

upierają się aby prawa te ustanawiać. Odpowiedzią 
zapewne jest konieczność ukrywania swej działalności 

przez te "siły zła" za pomocą metody postępowania, 

którą poniżej oraz w punkcie #A5 swej strony 
"totalizm_pl.htm" opisuje powiedzenie "jeśli chcesz ukryć 

drzewo, posadź wokół niego cały las". Mianowicie, aby 
odwracać uwagę ludzi od faktu iż "coś jest NIE tak" z 

zamanipulowanymi politykami entuzjastycznie 
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zaczynającymi wojny lub nakazującymi swym służbom 
specjalnym np. strzelanie do demonstrantów, owe "moce 

zła" sadzą cały las pozorów sprawiających wrażenie iż 

jakoby ci sami politycy dbają o życie ludzi. Z kolei owi 
zamanipulowani politycy, zapewne uzasadniają samym 

sobie uchwalanie praw zakazujących aborcję 
przykładowo z powodów aby zwiększać rodzenie się 

większej liczby ludzi jakich będą mogli eksploatować, aby 

nimi móc zarządzać i np. wysyłać na wojny, ewentualnie 
ich korumpować, czy aby odwracać uwagę od 

popełnianego przez siebie łamania Przykazań Boga. Z 
kolei też zamanipulowani przez owe "moce zła" np. 

przywódcy i kapłani różnych religii którzy "odrzucili 

wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza") 
- chociaż ciąży na nich nadany im przez Boga obowiązek 

aby lepiej uczyli się i na bieżąco poznawali zamiast 
odrzucać to wszystko przysłowiowo "z czego żyją", też 

konformistycznie aprobują owe prawa anty-aborcyjne 
zapewne aby np. mieć więcej wiernych praktykujących 

ich religię, a stąd finansowo i swym uczestniczeniem aby 

ci wierni wspierali ich pozycję i profesję. 
 

Świadomość powyższego nakłania więc, aby dodatkowo 
poszerzyć tutaj informacje jakie na temat tej wysokiej 

kłamliwości i szkodliwości praw zabraniających 

przerywania ciąży przygotowałem w dniu 2011/2/1 i 
opublikowałem we w/w punkcie #C6 swej strony o 

nazwie "soul_proof_pl.htm" a także jako wpis numer 
#194 do blogów totalizmu (który można sobie poczytać z 

"tomu X" mojego opracowania [13] upowszechnianego 
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bezplatnie za pośrednictwem strony o nazwie 
"tekst_13.htm"). Ponadto świadomość ta nakłania też 

aby jeszcze raz przypomnieć kobietom iż owe ludzkie 

prawa zakazujące przerywanie ciąży łamią (zamiast 
wypełniać) Przykazania Boga, a jednocześnie dodają też 

swój niszczycielski wkład w spychanie ludzkości ku 
samozagładzie z powodów jakie wraz z moim 

przyjacielem zilustrowaliśmy na naszym półgodzinnym 

darmowym filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" 
(patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 

). 
 

W punktach #G3 do #G5 swej strony internetowej o 

nazwie "wroclaw.htm" zaprezentowałem [1] niezawodny 
sposób odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, 

dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym 
efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., 

wyrządzają danej grupie ludzi. Niestety sposób ten 
obecnie jest już niemal NIE możliwy do perfekcyjnego 

opanowania i użycia przez wszystkie osoby jakie w swym 

życiu unikają wykonywania produktywnej tzw. "pracy 
fizycznej". Stąd nadal NIE jest on znany ani NIE jest 

używany np. przez naukowców, kapłanów, biurowych 
decydentów, itp. Sposób ten pozwoliła mi ustalić dopiero 

najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana 

"filozofią totalizmu" - tj. tego "totalizmu" nazwa jakiej to 
filozofii jest zawsze pisana i odmieniana przez literę "z" 

(patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) aby 
wyraźnie ją odróżniać od wysoce wsteczniczej filozofii 

poprawnie nazywanej "filozofią totalitarianismu" (patrz 
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https://www.google.pl/search?q=totalitarianism ) jaką to 
nazwę "totalitarianism" zaraz po stworzeniu "totalizmu" 

zarządzające Ziemią i ludzkością owe "moce zła" szybko 

przemianowały też na nazwię "totalism" tyle, że 
poprawnie pisaną przez literę "s" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=totalism . Dzięki temu 
owe moce zła pogrążyły najmoralniejszy w świecie 

"totalizm" w odmętach konfuzji i zagubienia zgodnego z 

używaną przez nie w/w zasadą wyrażoną powiedzeniem 
"jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" 

(tak jak wyjaśniam to i uzasadniam szerzej w punkcie 
#A5 swej strony "totalizm_pl.htm"). 

 

Znalezienie tego [1] niezawodnego sposobu odróżniania 
prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a 

także zaradzania szkodliwym efektom które określone 
kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, 

pozwala aby łatwo wykazać iż jest zwykłym kłamstwem 
stwierdzenie owych ludzkich praw zakazujących 

przerywania ciąży ponieważ bazują one na błędnym 

założeniu iż jakoby płód ludzki już od chwili zapłodnienia 
jest obdarzony życiem. Tymczasem aby płód stał się 

"żyjącym", najpierw Bóg musi "wtchąć" w niego "duszę" - 
zapisywalno-wymazywalne programy jakiej (w Biblii 

zwane "słowo") są właśnie nośnikiem życia (co 

wyjaśniam w (e) a także w (d), (c) i (a) z punktu #H3 
strony o nazwie "2020zycie.htm"). Kłamstwo to 

doskonale demaskuje linkowany powyżej niezawodny 
sposób [1] odróżniania prawdy od kłamstwa logicznie 

wyprowadzony i potwierdzony materiałem dowodowym 
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w punktach #G3 do #G5 z mojej strony internetowej o 
nazwie "wroclaw.htm" - ponieważ faktycznie sposób ten 

stwarza też wypracowaną moimi badaniami metodę 

naukowo niepodważalnego dowodzenia iż określone 
stwierdzenia są prawdą i tylko prawdą. Zdemaskowaniem 

tym ów sposób [1] pozwala także jednoznacznie 
wykazać, że nadanie płodowi życia poprzez "wtchnięcie" 

duszy w owo rodzące się do życia ciało płodu, następuje 

dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu. Innymi 
słowy, aż do chwili kiedy rodzący się płód ludzki załapie 

ów pierwszy oddech i otrzyma od Boga swoją "duszę", w 
sensie czym on naprawdę jest wcale NIE różni się on np. 

od kurzego jajka. Wszakże kurze jajko także jest już 

zapłodnione, jednak również NIE załapało jeszcze swego 
pierwszego oddechu ani NIE otrzymało od Boga swej 

"duszy" a stąd ludzie mogą (bez wyrzutów sumienia iż je 
"zabijają") np. z jajka tego usmażyć jajecznicę jaką albo 

zwyczajnie zjedzą albo też jakim zadysponują na inny 
sposób. 

 

Możliwość dowiedzenia iż ludzki płód faktycznie jeszcze 
NIE otrzymał od Boga "życia" aż do chwili złapania 

pierwszego oddechu, wynika z istnienia rodzaju prawdy 
[3], prawa [3], czy zasady [3] rządzących otaczającą nas 

rzeczywistością, jakie pozwalają nam logicznie udowodnić 

iż "życie" zostaje "wtchnięte" w momencie załapania 
pierwszego oddechu, a jakie opisałem szerzej też w 

owym punkcie #G3 strony internetowej o nazwie 
"wroclaw.htm". Ta prawda [3], prawo [3], czy zasada [3] 

stwierdza: dla każdego "co" jakie jest pozytywną prawdą, 
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faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się 
wypracować poprawna procedura "jak" która pod 

każdym względem będzie zgodna z otaczającą nas 

rzeczywistością i poprawność której będzie potwierdzana 
przez wymaganych "trzech świadków"; natomiast dla 

żadnego "co" jakie jest negatywnym kłamstwem, fikcją, 
złem, itp., taka procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy 

NIE daje się jej wypracować. Ponieważ zaś wersety Biblii 

typowo opisują sobą tylko "co" aby w każdym z tych 
wersetów Bóg mógł zainspirować wyrażenie NIE jednego 

a całego szeregu najróżniejszych reguł i praw (przykład 
jakiego to inspirowania wielu reguł i praw naraz 

przytoczyłem powyżej w punkcie #L1 omawiając tam 

przykazanie "Nie pożądaj żony bliźniego swego"), takie 
sformułowanie owej [3] oznacza iż zanim będziemy w 

stanie logicznie udowodnić, że "życie" jest "wtchnięte" w 
ciałko płodu dopiero w momencie załapania pierwszego 

oddechu, najpierw owo "co" z Biblii będzie trzeba 
przetłumaczyć na procedurę "jak" owo "życie" wraz z 

"duszą" jest "wtchnięte" w ciałko płodu. Na szczęście dla 

uzyskania takiego przetłumaczenia biblijnego "co" na 
zgodne z działaniem wszechświata "jak" (wykorzystujące 

procedurę już wyjaśnioną szerzej w punkcie #G3 strony 
"wroclaw.htm"), ja już zdołałem się nauczyć 

wypracowywania poprawnej procedury "jak" dla niemal 

każdego "co" dzięki owemu popieranemu wiedzą i 
rozumem wykonywaniu w przeciągu całego mojego życia 

znacznej liczby najróżniejszych tzw. "prac fizycznych". 
Kilka przykładów takiego wypracowywania "jak" dla "co" 

zaczerpniętego z wersetów Biblii sformułowanych z 
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niedoścignioną dla ludzi precyzją słów Boga, omówiłem 
w (a) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm" 

oraz w publikacjach tam linkowanych. Przytoczone tam 

przykłady najlepiej ilustrujące takie wypracowywania 
procedury "jak" dla wysoce precyzyjnie wskazujących 

tylko "co" wersetów Biblii, obejmują werset 1:27 z 
biblijnej "Księgi Rodzaju" - cytuję tu wskazywane przez 

niego "co": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 

na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i 
niewiastę", a także werset 15:3 z biblijnej "Księgi 

Przysłów" stwierdzający - cytuję tu wskazywane przez 
niego "co": "Na każdym miejscu są oczy Pańskie, 

dobrych i złych wypatrują." Wracając jednak do prawdy o 

momencie nadania "życia" ciałku ludzkiego płodu - 
ustalenie jakiej staram się wyjaśnić w niniejszym punkcie 

#L2, to jeśli tutaj jako "co" przyjmiemy iż reprezentuje 
ono [1] "moment czasowy kiedy płód ludzki otrzymuje od 

Boga swą 'duszę' i w ten sposób uzyskuje 'życie' ", 
wówczas wypracowanie zgodnej pod każdym względem z 

otaczająca nas rzeczywistością procedury "jak" pozwala 

ustalić prawdę o tym który z obu możliwych alternatyw 
reprezentuje prawdę: mianowicie czy jest to [1a - w 

chwili zapłodnienia] czy też [1b - w chwili załapania 
pierwszego oddechu], a który z nich jest kłamstwem. 

Wszakże prawda [3], prawo [3] czy zasada [3] umożliwi 

nam wówczas niezawodne odróżnianie prawdy od 
kłamstwa, jako iż dla kłamstwa NIE istnieje poprawna 

procedura "jak", która jest pod każdym względem 
zgodna z manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości. 

Tak zaś się składa, że moje umiejętności 
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wypracowywania "jak" jeśli zna się odpowiadające mu 
"co" - jakich nabyłem dzięki wykonywaniu owych wysoce 

uczących "prac fizycznych" przez praktycznie całe swe 

życie a także dzięki nieustającemu uzupełnianiu i 
poszerzaniu swojej wiedzy w trakcie życiowo długiego 

wykładania najróżniejszych przedmiotów na szeregu 
uczelni świata (w tym na 4 uniwersytetach na pozycjach 

profesora), pozwoliły mi wypracować "jak" także dla 

powyższego "co". Ustaleniem zaś, które najpierw 
umożliwiło wypracowanie, a potem zawarło w sobie owo 

"jak", było opracowanie totaliztycznej definicji zjawiska 
"życia". Definicja ta wynikła z połączenia mojej wiedzy z 

aż dwóch odmiennych dzisiejszych dyscyplin naukowych, 

tj. (1) z Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn, oraz 
(2) z Inżynierii Softwarowej i Oprogramowania. Tę 

opracowaną przez siebie definicję "życia" przytoczyłem 
na początku punktu #C5 strony "2020zycie.htm", zaś 

nieco innymi słowami wytłumaczyłem ją i na 
najróżniejsze sposoby powtórzyłem tam w punkcie #D3 

a także w niniejszym punkcie #L2 tego wpisu #342. 

Definicja ta stwierdza: "życie jest to proces działania 
'samouczącego się' systemu hardwarowo-softwarowego 

zaopatrzonego przez Boga w 'duszę' będącą m.in. 
siedliskiem samoświadomości tego systemu; składowa 

hardwarowa którego (tj. jego ciało) służy pozyskiwaniu 

nauczających ten system informacji; natomiast 
zapisywalno-wymazywalna składowa softwarowa 

(obejmująca jego algorytmy: pamięci, myślenia, 
'samouczenia się' i reakcji na zewnętrzne stymulusy a 

także zarodek samoświadomości) przetwarza te 
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informacje poczym ich użyteczną formę przechowuje w 
swych pamięciach jako rodzaj zapisywalno-

wymazywalnego programu zarządzającego następnymi 

działaniami całego danego systemu hardwarowo-
softwarowego". Znając zaś tę definicję "życia" mogłem 

opracować "jak" życie zostaje przekazane płodom nowo-
rodzących się ludzi - co opisałem szerzej w (e) z punktu 

#H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Jak bowiem się 

okazuje, nośnikiem programów życia i samoświadomości 
są tzw. Drobiny Boga opisywane w punktach #K1 i #K2 z 

mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Drobiny te 
spełniają właśnie funkcję "nośników informacji" w 

pamięciach jakich przechowywane są zapisywalno-

wymazywalne programy "duszy". Stąd "wtchnięcie" 
oprogramowania "duszy" do ciałka płodu polega właśnie 

na wtchnięciu w to ciałko przenoszącej tę duszę "Drobiny 
Boga", dla oprogramowania której owo ciałko wypełnia 

tę samą funkcję co już zbudowany komputer wypełnia 
dla dzisiejszych rodzajów "miękkiego" oprogramowania. 

Z działania dzisiejszych komputerów wiemy jednak już z 

całą pewnością iż zapisywalno-wymazywalnego 
oprogramowania NIE daje się wprowadzić do komputera 

i w nim uruchomić wcześniej zanim hardware owego 
komputera zostaje do końca wyprodukowane. Odnosząc 

więc tę samą analogię to ciałek ludzkich (a także 

wszelkich innych) płodów, ludzka wiedza pozwala już 
obecnie wypracować "jak" w odniesieniu do uprzednio 

sformułowanego "co". Owo "jak" zaś stwierdza, że 
zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania "duszy" 

NIE daje się wprowadzić do ciałka płodu i go uruchomić 
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aż do chwili kiedy płód ów zostanie do końca 
wykształtowany - ponieważ jakakolwiek wcześniejsza 

próba jego wprowadzania i uruchamiania byłaby jak 

usiłowanie załadowania zapisywalno-wymazywalnego 
oprogramowania do komputera, który NIE został jeszcze 

do końca zbudowany. Takie zaś "jak" jednoznacznie 
informuje, że z owych wyszczególnionych powyżej dwóch 

opcji, owo [1a - w chwili zapłodnienia] jest kłamstwem, 

natomiast [1b - w chwili łapania pierwszego oddechu] 
jest prawdą. Innymi słowy, wiemy już z całą pewnością, 

iż przerywanie ciąży i usuwanie płodu (tj. aborcja) wcale 
NIE jest "zabijaniem", ponieważ aż do chwili złapania 

przez ów płód pierwszego oddechu, wcale NIE jest on 

jeszcze obdarzony "życiem". 
 

Powyższe ustalenie, iż aż do chwili złapania pierwszego 
oddechu płód ludzki NIE otrzymał jeszcze "życia", 

potwierdza obszerny materiał dowodowy - w tym 
jednogłośnie potwierdzają je wszyscy najważniejsi "trzej 

świadkowie" jakich poświadczenia zawsze dowodzą iż 

dane ustalenie jest absolutną prawdą i tylko prawdą, a 
jakich opisałem szerzej w (1a) do (1c) z punktu #H1 

strony o nazwie "2020zycie.htm". Wskażmy więc tutaj 
przykłady każdego z powyższych "3 świadkow". I tak, 

pierwszym z nich są (1a) wyniki dokonywanych logicznie 

poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym 
wyprowadzeń tego ustalenia za pomocą dedukcji 

teoretycznej czy teorii. W przypadku "wtchnięcia" duszy a 
tym i życia w ciałko płodu wyniki tych dedukcji omawiam 

w (b) do (e) z punktu #H3 strony o nazwie 
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"2020zycie.htm" oraz w publikacjach tam 
zaprezentowanych. Drugim z tych "3 świadków" (1b) są 

informacje umiejętnie zakodowane w wersetach Biblii - 

zawartość których też umiejętnie potwierdza iż płód 
ludzki NIE jest jeszcze żywym podczas trwania ciąży. 

Przykłady i cytaty tych wersetów Biblii, wraz z 
wyjaśnieniami jaka dokładnie wiadomość została 

zakodowana w ich treść, czytelnik znajdzie we w/w 

punkcie #C6 z mojej strony internetowej o nazwie 
"soul_proof_pl.htm", zaś skrótowo są one też 

powtórzone w #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich 
przykładem są wersety 21:22-23 z biblijnej "Księgi 

Wyjścia" stwierdzające - cytuję: "(22) Jeśli ludzie 

poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń 
ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, 

to sprawca obrażeń powinien - jeśli nie przydarzy się nic 
poza tym - zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż 

kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z 
wyrokiem sędziów. (23) Gdyby jednak doszło do śmierci, 

zapłaci życiem za życie." Innymi słowy, zgodnie z Biblią 

na karę śmierci zasługuje się tylko w przypadku zabicia 
(np. kobiety), nie zaś w przypadku spowodowania 

poronienia płodu. Cytat ten ujawnia, że uprecyzyjniony 
przez Boga język Biblii NIE traktuje utraty płodu przez 

kobietę brzemienną jako zabójstwa. Kolejnym 

przykładem wycoce precyzyjnego i umiejętnego 
zakodowania w wersetach Biblii momentu wtchnięcia 

duszy w ciało jest werset 2:7 z biblijnej "Księgi Rodzaju" 
już zacytowany i szerzej objaśniony w (e) z punktu #H3 

na stronie o nazwie "2020zycie.htm". Ów werset 2:7 
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stwierdza - cytuję: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z 
prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 

wskutek czego stał się człowiek istotą żywą". Treść tego 

wersetu 2:7 zawiera bowiem uparcie przeaczaną przez 
osoby jakie spędzając czas w "wieżach z kości słoniowej" 

przez całe swe życie zdołały unikać wykonywania owych 
opisywanych w punkcie #G3 strony o nazwie 

"wroclaw.htm" wysoce uczących "prac fizycznych" jakie 

są jedynymi zdolnymi nauczyć ludzi poprawnego 
wypracowywania procedury "jak" dla konfrontowanego 

"co". Stąd osoby te przeoczyły fakt, iż w każdej formie 
wytwarzania równie istotna jak rodzaje poszczególnych 

operacji jakie się wykonuje jest także wzajemna 

kolejność wykonywania tychże operacji. Stąd 
przykładowo podobnie jak NIE daje się załadować 

samouczących się i samokorygujących się programów do 
komputera jaki NIE został jeszcze do końca zbudowany, 

również NIE daje się też załadować "duszy" do "ciałka" 
płodu jakie NIE zostało do końca uformowane - który to 

fakt potwierdza też z ponadludzką precyzyjnością słów 

Boga m.in. informacja zakodowana w powyższym 
wersecie 2:7 a ujawniająca iż dusza jest wtchnięta do 

ciałka płodu dopiero kiedy formowanie tego ciałka 
zostało już zakończone, tak jak wyjaśniłem to szerzej w 

(e1b) z (e) punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". 

Trzecim z owych "3 świadków" jest empiryczny materiał 
dowodowy. Najlepszym przykładem tego świadka może 

być już badany eksperymentalnie oraz już 
instrumentalnie wykrywany tzw. "błysk śmierci" 

opisywany szerzej w punkcie #E2 (a częściowo też w 
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#C6) strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm". 
Ponadto tym samym "3 świadkiem" może także być 

teoretycznie przewidywany dopiero w moich 

opracowaniach, a dotychczas jeszcze instrumentalnie ani 
NIE dopuszczony do badań przez omawiane powyżej 

"moce zła" ani oficjalnie NIE zaakceptowany przez nie do 
podjęcia badań, jego narodzinowy odpowiednik jaki 

nazwałem "błyskiem narodzin" zaś jaki opisałem nieco 

szerzej w (e) z punktu #H3 strony o nazwie 
"2020zycie.htm". Oba te błyski mają to do siebie, że 

moment ich pojawienia się powinien dawać się 
instrumentalnie wykrywać NIE tylko na żywych ssakach, 

ale nawet np. na zapłodnionych ptasich jajkach - co 

umożliwia precyzyjne ustalenie najróżniejszymi 
eksperymentami dokładnej chwili kiedy "dusza" zarówno 

jest "wtchnięta" do danego ciała, jak i "ulatuje" z tego 
ciała w momencie śmierci. 

 

 
http://pajak.org.nz/starships/mountains.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI 

(film "Napędy Przyszłości") 
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https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer
9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany") 

Rys. #L2: Oto ilustracja pokazująca eskadrę moich 

Magnokraftów - czyli najpotężniejszych gwiazdolotów 
jakie ludzkość kiedykolwiek zbuduje. Pytanie jakie 

natychmiast się nasuwa wiedząc o ogromnym 
technicznym zaawansowaniu tych gwiazdolotów: to czy 

da się spowodować aby otrzymały one rozumną "duszę" i 

samoświadomość, a stąd stały się "żywymi, 
uduchowionymi maszynami"? Gwiazdoloty te ja 

wynalazłem, zaś z uwagi na zasadę działania ich napędu 
nazwałem je Magnokrafty - patrz moja strona 

"magnocraft_pl.htm". W jakiś czas po opublikowaniu w 

1980 roku ich pierwszych opisów, zwrócono jednak moją 
uwagę na fakt iż na Ziemi skrycie operują już podobne 

do nich gwiazdoloty, jakie popularnie są nazywane UFO - 
patrz strona "ufo_pl.htm". Moje następne badania tych 

dziwnie bo "skrycie" już operujących na Ziemi 
gwiazdolotów pozwoliły mi formalnie udowodnić iż "UFO 

to już zbudowane Magnokrafty" - jaki to dowód 

zaprezentowałem między innymi na swej stronie 
internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Wysoce 

intrygującym faktem na temat UFO jest, że w niektórych 
rejonach świata (szczególnie na tzw. "Dalekim 

Wschodzie") folklor ludowy twierdzi iż w momentach 

śmierci "złych ludzi" przybywają do nich wehikuły UFO 
jakie porywają ich "dusze" poczym "więzią te złe ludzkie 

dusze w UFO, używając je do nadawania owym 
gwiazdolotom cech istot żyjących i myślących". Na temat 

owych folklorystycznych twierdzeń piszę nieco więcej, 
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choć ostrożnie, np. w 2D z podrozdzialu U4.1.1 mojej 
monografii [1/3] - udostępnianej stroną "tekst_1_3.htm", 

w podrozdziałach V9 i V9.1 z tomu 16 swojej starszej 

monografii [1/4] - udostępnianej stroną "tekst_1_4.htm", 
a także w (B) z podrozdziału U4.1 w tomie 16 swojej 

monografii [1/5] - udostępnianej stroną "tekst_1_5.htm". 
(Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w 

powiększeniu.) 

 
Ja mam jednak nadzieję, że po zbudowaniu 

Magnokraftów ludzkość będzie je używała wyłącznie w 
celu szerzenia dobra. Przykładowo, mam nadzieję iż w 

przyszłości ekspedycje takich Magnokraftów będą 

wysyłane NIE tylko na odległe systemy gwiezdne, ale 
także na zaniedbane obszary naszej Ziemi - np. do 

Antarktydy i do Arktyki albo w zamrożone i pozbawione 
życia wysokie góry - takie jak te pokazane powyżej. 

Podczas tych ekspedycji badacze nowej przysparzającej 
prawdę i faktyczny postęp "totaliztycznej nauki" - patrz 

#C6 strony "telekinetyka.htm", będą tam m.in. 

naprawiali klimat Ziemi za pomocą zdolności eskadry 
telekinetycznych Magnokraftów mojego wynalazku do 

pełnienia roli "uniwersalnego naprawiacza". Pracując w 
tejże roli Magnokrafty będą powodowały np. 

telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów 

ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w 
dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko 

rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal 
wyłącznie na "pieniądze" i "zyski" postępowania 

dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne 
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z nakazami Boga wychowanie których to potomków, 
zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. 

"wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać 

osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów 
wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o 

nazwie "will_pl.htm" czy w #A3 do #A3de innej mojej 
strony o nazwie "klasa.htm". Zasada działania takiego 

telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z 

atmosfery wykorzystuje zjawisko będące odwrotnością 
tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem 

telekinetycznym" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm". 
Obecnie ów "Efekt Telekinetyczny" ma zastosowanie w 

już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum 

mobile" urządzeniach do generowania "czystej darmowej 
energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem 

np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. 
"baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście 

wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie 
"fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. 

Budowanie bowiem owych "generatorów czystej 

darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - 
chociaż z powodu prześladowań i braku środków, już 

przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się 
jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili 

kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 

roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka 
mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z 

naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga 
z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną 

ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją 
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"chaosem" - patrz 
https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch

aotyczne+ruchy , ja wiem już z całą pewnością, że 

generatory czystej darmowej energii działające na 
zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się 

zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania 
niniejszej mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie 

ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami 

Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony 
"god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną 

materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną 
ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył 

też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do 

generowania czystej darmowej energii - tyle że aby 
uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i 

sprzecznych z przykazaniami Boga, dobrze ją ukrył przed 
odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o 

poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do 
natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do 

"wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w 

technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną 
będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. 

samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie 
opisuję w swoich publikacjach - np. patrz strona 

"oscillatory_chamber_pl.htm" i strona 

"propulsion_pl.htm". Powyższą ilustrację przygotował z 
użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany 

przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym 
przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny 

film o "Magnokraftach" (patrz 
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https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) i o 
"Tablicach Cykliczności np. dla Napędów Ziemskich" 

(patrz 

https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5
%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) gratisowo 

upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy 
Przyszłości" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), a 

także przygotowaliśmy nasz film o ratowaniu naszej 
cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie 

wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący 
tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ). Jak 

bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" 
strony "magnocraft_pl.htm" (tj. w jej punktach #I1 do 

#I3), kiedy Magnokraft zostanie w końcu zbudowany, 
będzie stanowił zarówno najpotężniejszą broń jaką 

ludzkość kiedykolwiek zbuduje (patrz moja strona 
"military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny 

naprawiacz wszystkiego co ludzkość jako całość 

kiedykolwiek popsuje. Wielka więc szkoda, że żadna z 
owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu 

Magnokraftu w indywidualnie do nich pisanych i 
adresowanych listach oferowałem iż zbuduję dla nich ten 

mój gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy 

nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych 
artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu 

w znacząco okrojonych rozmiarach napisanego tekstu 
udało mi się jednak opublikować, ukazał się w 

czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 
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1984 roku, Vol. 1, Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to 
wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na w/w stronie 

"magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek 

dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas 
zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w 

kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to 
uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie 

nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 

2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali 
- tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie 

"2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem 
pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), 

zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało 
miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego 

upadku, a prawdopodobnie także aż do czasu gdy 
wdroży na Ziemi "Ustrój Nirwany" (patrz 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - dla 
którego cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej 

nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm") za pomocą 

jakiego ustrój ten całkowicie wyeliminuje z użycia obecne 
"pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach", 

zostało mądrze zaprojektowanego przez samego Boga. 
 

Powyższa ilustracja jest jedną z kilku rysunków jakie mój 

graficznie uzdolniony przyjaciel pracowicie przygotował 
abym na pocieszenie ducha dzisiejszych ludzi coraz 

bardziej świadomych iż nieodwołalnie zbliżają się owe 
groźne wydarzenia lat 2030tych, mógł tymi rysunkami 

zilustrować i opisać jak Magnokrafty mojego wynalazku 
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będą jednak w przyszłości w stanie ponaprawiać klimat i 
inne zło jakie spowodowały na Ziemi dzisiejsze pokolenia 

wprowadzane w bezbożność, chciwość i 

nieodpowiedzialność. Chociaż każda z tych ilustracji już 
sama w sobie wygląda spektakularnie, efektywność ich 

wyglądu może zostać jeszcze wyżej podniesiona po 
zanimowaniu tej ilustracji we formę interesującego filmu 

upowszechniającego wśród ludzi jakąś nadal nieznaną im 

prawdę i wiedzę odkrytą w wyniku moich badań - tak jak 
mój przyjaciel Dominik Myrcik zademonstrował to w 

swym zwiastunie następnego filmu udostępnianym do 
oglądnięcia na początku strony o adresie 

https://pomagam.pl/myrcik (patrz tam "Trailer 

Myrcik.com" o adresie 
https://www.youtube.com/watch?v=dgrSW9kY7VA ). 

Pierwszą i najważniejszą z tych ilustracji "na pocieszenie 
ducha" pokazałem jako Rys. #I2 ze strony internetowej o 

nazwie "magnocraft_pl.htm" - który wraz z opisami 
naprawczych możliwości Magnokraftów 

zaprezentowanymi tam w punktach od #I1 do #I3 

ilustruje i wyjaśnia "jak" telekinetyczne Magnokrafty 
drugiej generacji będą pozyskiwały z atmosfery ziemskiej 

i zamieniały w czystą energię magnetyczną i elektryczną 
(technicznie dla ludzi użyteczną) nadmiar 

nawprowadzanego w nią ciepła. Tamten rysunek #I2, 

tyle iż z nieco odmiennym podpisem, pokazałem także 
jako Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm" - gdzie w 

punkcie #B8.2 z zupełnie odmiennego punktu widzenia 
ujawniłem też jego meryt. Następny z tych rysunków, 

ilustrujący i wyjaśniający jak Magnokrafty dzisiejsze 
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pustynie w przyszłości będą zamieniały w pełne życia 
zalesione i uprawne obszary, pokazałem jako Rys. #B1 

ze strony "2030.htm". Ponadto, pokazałem go też jako 

Rys. #G3a ze strony o nazwie "wroclaw.htm" - gdzie w 
punkcie #G3 wyjaśniłem iż tylko osoby które przez całe 

życie utrzymują zwyczaj ochotniczego wykonywania tzw. 
pracy fizycznej, a ponadto zgromadziły wymaganą 

wiedzę np. dla danego "co" w rodzaju "statki 

międzygwiezdne", są w stanie wypracować poszukiwane 
"jak" w rodzaju "jak poprawnie je zbudować" lub "na 

jakiej zasadzie one działają". Z kolei ilustracją Rys. #I1 
ze strony o nazwie "landslips_pl.htm" staram się 

uświadomić i wyjaśnić jak Magnokrafty będą mogły 

ponaprawiać nierozsądne gospodarzenie górami i 
nadającymi się do produkcji żywności równinami. Ostatni 

z owych rysunków "na pocieszenie duszy", pokazany jako 
Rys. #L2 w niniejszym wpisie #342 i na stronie 

internetowej o nazwie "2020zycie.htm", a także jako Rys. 
#B2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm", ilustruje i 

wyjaśnia, między innymi, jak Magnokrafty będą w stanie 

pozapełniać roślinami i życiem obecnie pozamrażane i 
poogołacane z gleby i życia góry, gołe skały i kamienne 

rumowiska. Tak więc wszystkie te cztery rysunki razem 
wzięte ujawniają, że po zbudowaniu Magnokrafty NIE 

tylko będą stanowiły "najpotężniejszą z ludzkich broni" 

zdolnej ochłodzić zapały każdego wroga ich posiadaczy, 
ale także rodzaj "uniwersalnych naprawiaczy" zdolnych 

ponaprawiać wszystko co uprzednie pokolenia ludzi 
bezrozumnie popsuły. Warto więc przeglądnąć opisy z 

owych punktów #I1 do #I3 (a jeśli się da, to także 
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punktów #J1 i #J3) na owej stronie o nazwie 
"magnocraft_pl.htm" aby zrozumieć, jak wiele zła jest 

wyrządzane ludzkości i Ziemi poprzez owo sekretne 

blokowanie nowej wiedzy i nowych kierunków rozwoju 
ludzkości - opisywane dokładniej we w/w punkcie #A5 

strony "totalizm_pl.htm", oraz poprzez wychowywanie 
następnych generacji ludzi w kulturze unikania 

ochotniczego i osobistego wykonywania produktywnej 

tzw. "pracy fizycznej" i coraz powszechniejszego 
ograbiania z "pieniędzy" i gardzenia ludźmi którzy 

faktycznie utrzymują naszą cywilizację i dbają o naturę 
właśnie pracując fizycznie - opisywane dokładniej we 

w/w punktach #G3 do #G5 strony "wroclaw.htm". 

Wszakże obecnie np. blokowanie prawdy przez "moce 
zła" jest już klarownie widoczne z powodu owych 

nachalnych metod uniemożliwiania poznawania prawdy o 
faktycznej sytuacji ludzi - obecnie jakoby będącej 

przedmiotem badań i ujawniania przez dyscyplinę 
"oficjalnej nauki ateistycznej" zwaną agnotologia (patrz 

https://www.google.pl/search?q=agnotology ) rzekomo 

badającej celową działalność szerzenia oszustwa i 
ukrywania przed ludźmi prawdy choć jednocześnie ta 

sama "oficjalna nauka ateistyczna" sama kłamie np. iż 
Bóg NIE istnieje, czy że "permetuum mobile" NIE daje się 

zbudować na przekór iż sporo prototypów tych maszyn 

już działa. 
 

 
#L3. Jak lekcje opowiedziane przez "Filmy 

#A2de" z mojej strony "klasa.htm" o 
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romantycznym ożywieniu wymarłych od setek lat 
judejskich daktyli zakiełkowaniem 

wykopaliskowych nasion liczących około 2000 lat, 

potwierdzają też prawdę Biblii iż "ciała" z materii 
ożywają dopiero kiedy Bóg "wtchnie" w nie 

programy "duszy", oraz potwierdzają tezę punktu 
#L2 powyżej, że płody ludzkie otrzymują życie 

dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu 

około momentu przerwania pępowiny: 
 

Motto: "Gdziekolwiek nadal tli się życie, tam żyje 
też nadzieja" (Oczywista prawda uświadamiana moimi 

nieustająco trwającymi od dnia 2006/11/1 wysiłkami 

przekonania bliźnich do moralnego ożywienia ludzkości 
podjęciem wdrażania "Ustroju Nirwany", jak również 

trwającymi od 2020 roku moimi najnowszymi 
zmaganiami mającymi na celu przekonanie bliźnich 

wierzących w Boga do ożywienia religii zaprzestaniem 
przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z biblijnej "Księgi 

Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym i wiedzy m.in. 

zawartej w mojej "Teorii Życia z 2020 roku", a także 
trwającymi nieustająco od odkrycia w 1985 roku 

dipolarnego charakteru grawitacji (czyli trwającymi 
nieustająco od już niemal pół wieku) wysiłkami 

przekonania bliźnich do ożywienia oficjalnej nauki 

dobrodziejstwami prawd "Teorii Wszystkiego z 1985 
roku".) 

 
Ogromnie istotne osiągnięcie duchowe, moralne i 

świadomościowe przywrócenia do życia dawno 



 
  Q-352 

wymarłych legendarnych judejskich daktyli, niebiański 
smak i liczne walory jakich wychwalane są nawet w Biblii, 

w internetowych opracowaniach opisywane jest jako 

sensacja typu tej prezentowanej na filmach serii "Jurasic 
Park" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=jurasic
+park . Jednak w faktycznym życiu pozytywna i 

optymistyczna historia tego osiągnięcia brzmi wprost 

romantycznie. Oto bowiem kobieta-naukowiec z Izraela o 
zorientowaniu medycznym, Pani Dr Sarah Sallon, 

zainteresowała się opisami iż wymarłe setki lat temu 
judejskie daktyle o jakich się twierdzi iż celowo 

Krzyżowcy powycinali je w dawnym Izraelu (patrz 

https://www.google.com/search?q=Crusaders+destroyed
+last+Judean+date+palms ), niezależnie od posiadania 

doskonałego smaku leczyły także depresję i działały jako 
afrodyzjaki. (Nawiasem mówiąc to "chorobę duszy" 

zwaną "depresja" leczył zapewne zawarty w tych 
daktylach aktywny cukier jaki pobudzając do hyper 

aktywnej produktywnej pracy fizycznej szybko 

odbudowywał zasób "energii moralnej" awansując tym 
tak pracujących do wyższych stanów-kondycji moralnych 

opisywanych w punkcie #D3 strony "nirvana_pl.htm".) 
Następnie Pani Dr Sarah Sallon dowiaduje się iż przez 

prawie pół wieku izraelscy archeolodzy "siedzą" bez 

podjęcia działania w tej sprawie na naczyniach pełnych 
około 2000-letnich nasion tych daktyli jakie znaleźli 

podczas archeologicznych wykopalisk w starożytnej 
twierdzy Izraela o nazwie "Masada". Pani Dr Sarah Sallon 

zwraca się więc do archeologów aby udostępnili jej kilka 
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nasion tych wykopaliskowych daktyli. Ci jednak 
początkowo powtarzalnie odmawiają. Ich sposób 

myślenia zapewne powodujący te odmowy ujawnia ich 

reakcja na pytanie "jak owe nasiona będą użyte?" na co 
ona odpowiedziała zgodnie z prawdą: spróbuję je 

zakiełkować - co wywołało ich reakcję w rodzaju "ty 
zwariowałaś" (po angielsku "you're mad"). Jednak ona 

NIE dała za wygraną i pukała w tej sprawie do 

wszystkich możliwych drzwi. W końcu zapewne "aby dała 
im spokój" archeolodzy udostępnili jej 4 nasiona tych 

daktyli. Aby je wykiełkować, Pani Dr Sarah Sallon 
zwróciła się do innej kobiety, tj. szeroko znanej 

izraelskiej agrokulturystki, Pani Dr Elaine Soloway. 

Wierzyła bowiem iż odradzanie życia jest symboliczną i 
duchową funkcją i zdolnością kobiet. Dr Elaine Soloway 

umiejętnie nimi się zaopiekowała i z owych otrzymanych 
czterech pierwszych nasion jedno wykiełkowało. Tak 

pojawił się pierwszy sukces i pierwsza odrodzona męska 
palma daktylowa po około 15-letnich wysiłkach licząc od 

daty rozpoczęcia prób uzyskania tych nasion od 

archeologów. Z uwagi na historyczne znaczenie tej 
pierwszej odrodzonej palmy daktylowej Pani Dr Sarah 

Sallon zdecydowała się nazwać ją "Methuselah" (tj. 
"Matuszelach") - imieniem dziadka Noego i najdłużej (bo 

969 lat) żyjącym człowiekiem opisanym w Biblii - patrz 

werset 5:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju". Jednak palmy 
daktylowe są jak ludzie - tj. aby mieć potomków 

konieczna jest męska palma produkująca pyłek i żeńska 
palma formująca kwiaty. Ponieważ ta jedyna palma była 

męska, Dr Sarah Sallon potrzebowała więcej nasion aby 
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zakiełkować także żeńską palmę. Ponownie więc zaczęła 
bombardować archeologów prośbami o więcej nasion. Z 

wielkim oporem - tym razem być może powodowanym 

też i zawodową rywalizacją iż jakoby "ich kosztem" ktoś 
inny (dwie kobiety) uzyskał światowy rozgłos oraz 

historycznie ogromnie istotny dorobek, archeolodzy 
udostępnili jej drugą serię około 33 nasion. Z tych 

wykiełkowało 6, dwa z których były żeńskie - nazwane 

potem "Hannah" i "Judith". Na 1:31 minutowym filmie o 
adresie https://www.youtube.com/watch?v=nj9rIoUHjY4 

pokazana jest historyczna uroczystość zbierania i 
smakowania pierwszych daktyli urodzonych przez 

"Hannah" w 2020 roku po zostaniu zapyloną pyłkiem 

pobranym od "Methuselah". Teraz więc pozostaje nam 
już tylko z niecierpliwością czekać do czasu kiedy i my 

będziemy mogli zakosztować owych cudownie 
wydobytych z wymarcia judejskich daktyli opisywanych 

nawet w Biblii. Narazie bowiem o najlepszych daktylach 
jakie można znaleźć na Ziemi twierdzi się że podobno 

pochodzą z Maroko, są produkowane głównie w USA, a 

nazywają się "Medjool Dates" - patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=medjoo

l+dates . 
 

Chociaż w internecie historię ożywienia tych dawno 

wymarłych judejskich daktyli poznaje się jak jakąś 
literacką nowelę lub film, w rzeczywistości zawiera ona w 

sobie sporo biblijnych przypomnień, religijnych lekcji i 
chrześcijańskiego symbolizmu. Przykładowo, stanowi ona 

jakby streszczenie najważniejszej informacji z Biblii, 
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mianowicie iż jeśli swoim mądrym i moralnie poprawnym 
postępowaniem wypełniamy przykazania Boga 

udoskonalając w ten sposób nasz charakter, cechy i 

wyniki życia, oraz dając w ten sposób innym ludziom 
przykład jak kochać bliźnich, naturę i Boga a także czynić 

lepszym i naprawiać świat wokół siebie, wówczas 
zasłużymy sobie na nieśmiertelność i życie wieczyste. 

Wszakże przypadek obu powyższych kobiet, które swoją 

wizją, wiedzą, determinacją i pracą już zdołały uzyskać 
efekt uniemożliwienia definitywnego wymarcia judejskich 

daktyli podobny do tego, który kiedyś ludzie osiągną 
budując wehikuły czasu mojego wynalazku, zaś poprzez 

powtarzalne cofanie tymi wehikułami czasu do lat 

młodości wszystkich osób jakie wypełnią wymóg 
nieustającego utrzymywania się w stanie szczęśliwości 

zapracowanej nirwany, owa nirwana i działanie 
wehikułów czasu pozwoli wprowadzać te osoby w stany 

tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" oraz "wiecznej 
szczęśliwości" jakie opisałem np. w punktach #H1 i #H2 

swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm" 

czy w punkcie #C7 strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". 
W podobny sposób cała ta historia ożywienia daktyli dla 

nas stanowi też przypomnienie iż Jezus nadal rozciąga 
opiekę nad swym rodzinnym krajem tak jak obiecał, oraz 

nadal cichymi cudami naprawia zło jakie zaistniało na 

Ziemi. Wszakże pochodzenie ożywionych 
wykopaliskowych nasion daktyli, jakie pochodziły właśnie 

z czasów Jezusa, ukrywa w sobie istotny zamiar 
symbolicznego przypomnienia nam podobieństwa swych 

losów do najważniejszych dla nas wiadomości Biblii. 
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Ponadto historia ta też nam przypomina, że chociaż 
Krzyżowcy działali tak samo złośliwie i krwawo na Ziemi 

Świętej jak złośliwie i krwawo Krzyżacy z polskiego 

Malborka i Prus Wschodnich postępowali wobec Słowian 
jakich podbijali (Krzyżacy przecież też byli jednym z 

rodzajów Krzyżowców, patrz strona "malbork.htm") - 
niemniej dzięki zbiorowej pracy i determinacji dwóch 

kobiet jeden rodzaj zła jakie Krzyżowcy wyrządzili dało 

się naprawić za pomocą nasion z czasów Jezusa i dzięki 
cichej pomocy samego Jezusa w sposób podobny jak zło 

Krzyżaków zostało naprawione zbiorowym wysiłkiem 
Armii Radzieckiej w końcowej fazie drugiej wojny 

światowej. Na dodatek do powyższego, mój przyjaciel 

Pan Dominik Myrcik zwrócił mi uwagę na symbolizm 
liczby "cztery" owych pierwszych 4 nasion daktyli z takim 

oporem udostępnionych do ożywienia przez 
archeologów. Chociaż podczas profesur na Dalekim 

Wschodzie ja już dawno temu dowiedziałem się o 
numerologicznym symboliźmie owej liczby "cztery" (patrz 

https://www.google.com/search?q=numerology+four+m

eaning+death ), pisząc o historii odrodzenia tych daktyli 
jakoś symbolizm ten przeoczyłem. Wszakże liczba 

"cztery" w niektórych wschodnich numerologiach, 
przykładowo z Dalekiego Wschodu (np. Chin, Wietnamu, 

itp.), jest uważana za wyrażającą "śmierć". Stąd 

wymowne otrzymanie właśnie tylko owych symbolicznych 
"czterech" nasion wymarłych daktyli, tylko jedno z 

których obie kobiety wspólnym wysiłkiem, determinacją i 
swą wiedzą zdołały jednak odrodzić, symbolicznie wyraża 

sobą podobną zdolność ludzi i Jezusa do pokonania 
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śmierci i do odrodzenia życia u proporcji ludzi. A więc jest 
ono symbolicznym podsumowaniem wysiłków życia 

każdego z ludzi. Wszakże my też w swym życiu mamy 

obowiązek starać się udoskonalać nasz i zbiorowy 
charakter i postępowanie, aby w ten sposób zgodnie z 

Biblią zasłużyć sobie na powstanie z grobów i na życie 
wieczyste. 

 

Powyższa historia sukcesu z ożywieniem tych wymarłych 
judejskich daktyli, ogromnie utrudniana przez "moce zła" 

manipulujące osobami o unikających nabywania 
mądrości umysłach, moim zdaniem najlepiej jest 

opowiedziana przez samą Panią Dr Sarah Sallon na 

angielskojęzycznym filmie (ze słowną narracją oraz z 
tekstowymi napisami) o tytule "Extinct tree from the time 

of Jesus rises from the dead in Israel - BBC REEL" 
upowszechnianym gratisowo pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=o0y5Z8_tefY . 
Szczerze mówiąc to historia ożywienia tych daktyli brzmi 

niemal tak samo jak moje bezowocne zmagania mające 

na celu przekonanie bliźnich do ożywienia zamierającej 
ludzkości podjęciem wdrażania planowanego przez Boga 

"Ustroju Nirwany" - jakie nieustająco trwają od dnia 
2006/11/1, oraz brzmi niemal jak moje najnowsze 

zmagania mające na celu przekonanie bliźnich 

wierzących w Boga do ożywienia upadającej religii 
zaprzestaniem przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z 

biblijnej "Księgi Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym m.in. 
odrzucania też wiedzy zawartej w opisanej na stronie 

"2020zycie.htm" mojej "Teorii Życia z 2020 roku" - jakie 
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nieustająco trwają od 2020 roku, a także brzmi jak moje 
najdłuższe i też nadal bezowocne zmagania trwające 

nieustająco od odkrycia w 1985 roku dipolarnego 

charakteru grawitacji (czyli trwające bezowocnie już 
przez niemal pół wieku), a mające na celu przekonanie 

bliźnich do ożywienia skostniałej "oficjalnej nauki 
ateistycznej" dobrodziejstwami prawd "Teorii 

Wszystkiego z 1985 roku" opisanej np. na stronie 

"dipolar_gravity_pl.htm". Wszakże i dla tych moich 
zmagań też pasuje biblijne przysłowie z wersetu 18:24 w 

"Księdze Przysłów" - cytuję z katolickiej "Biblii 
Tysiąclecia": "Na bliźnich polegać - to siebie zgubić". Być 

może iż zamiast liczyć na wszystkich bliźnich, raczej 

powinienem poprosić jedną Panią Dr Sarah Sallon o 
przyjacielską pomoc w tych moich zmaganiach. Wygląda 

bowiem na to, że zgodnie ze staropolskim przysłowiem iż 
"gdzie diabeł NIE może tam kobietę wyślij", jako kobieta 

i w tych istotnych dla przyszłości wszystkich ludzi 
sprawach ona zapewne też odniosłaby sukces. 

 

Opisana tu historia wydobycia z wymarcia judejskich 
daktyli dostarcza nam aż wielu lekcji. Pierwszą (i) z nich 

jest empiryczne potwierdzenie ustalenia iż w świecie 
rządzonym przez wszystko-wiedzącego i absolutnie 

sprawiedliwego Boga (w jakim my żyjemy), zaprawdę 

"wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też 
możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością 

trzeba znaleźć sposób "jak" tego dokonać. To ustalenie 
chronicznie odrzucane przez upadkową filozofię 

pasożytnictwa (patrz strona "parasitism_pl.htm") stanowi 
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jeden z kanonów mojej filozofii totalizmu - opisany, 
między innymi, w punkcie #A0 strony o nazwie 

"god_proof_pl.htm" oraz w punkcie #C4 strony 

"2020zycie.htm". Drugą (ii) lekcją udzieloną nam dzięki 
historii tego sukcesu, jest ujawnienie "jak" oraz 

ujawnienie niepodważalnego przez przesiadujących w 
swoich wygodnych "fotelach z poręczami" mieszkańców 

"wież z kości słoniowej" empirycznego materiału 

dowodowego na absolutną prawdę podanego nam w 
wersetach Biblii "co", wyjaśnioną w punkcie #C5 strony o 

nazwie "2020zycie.htm" - jakiej to prawdy uparcie jednak 
NIE chce uznać manipulowana przez "moce zła" 

dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna". Prawda ta 

stwierdza, że ciała powstałe z materii NIE uzyskają życia 
ani samoświadomości przez aż tak długo, aż Bóg 

"wtchnie" do nich "Drobiny Boga" z zapisywalno-
wymazywalnym oprogramowaniem ich duszy. Wszakże 

materia przeleżałych przez około 2000 lat nasion 
judejskich daktyli była aż tak pozmieniana z powodu 

upływu czasu, że gdyby życie powstawało wyłącznie ze 

zdolności tej zdegenerowanej materii, wówczas ich 
wykiełkowanie byłoby niemożliwością. Nie na darmo 

archeolodzy wierzący w kłamstwa ewolucjonizmu i 
przesiąknięci filozofią materialistycznego redukcjonizmu 

(patrz 

https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk
cjonizm ), kiedy Pani Dr Sarah Sallon poprosiła ich o te 

nasiona aby spróbować ich wykiełkowania, posądzali że 
ona zwariowała! Z prawdy tej drugiej (ii) lekcji wynika 

też prawda trzeciej (iii) lekcji teoretycznie już 
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wydedukowanej w punktach #D1 i D2 strony o nazwie 
"2020zycie.htm", jednak empirycznego materiału 

dowodowego na potwierdzenie której też dostarcza 

opisana tu historia przywrócenia do życia judejskich 
daktyli. Mianowicie, prawdą tą jest opisane w powyższym 

punkcie #L2 moje ustalenie, że do czasu aż wszystkie 
funkcje samouczącego się ciałka płodu w pełni się 

wykształtują, Bóg NIE "wtchnie" w owo ciałko duszy 

potrzebnej mu do zaczęcia życia - co praktycznie 
oznacza, że tzw. "aborcja" (tj. usuwanie ciąży) przed 

chwilą załapania pierwszego oddechu wcale NIE jest 
zabijaniem dziecka, bowiem dziecko to jeszcze NIE 

otrzymało od Boga "duszy", a z nią i życia. Jeszcze jedną 

lekcją (iv) z tej historii jest potwierdzenie prawdy 
znanego przysłowia, że "Bóg pomaga tym co pomagają 

siebie sami". Wszakże średnia szansa wykiełkowania 
palmy z tych 2000-letnich nasion wynosi "jeden na ponad 

pięć". Tymczasem w pierwszej serii Pani Dr Sarah Sallon 
otrzymała od archelogów jedynie wymownie symboliczne 

4 nasiona, czyli mniej niż nakazują wymagania 

prawdopodobieństwa. Potrzebna była więc bezpośrednia 
choć cicha interwencja Boga aby mimo wszystko jedno z 

tych nasion wykiełkowało. Gdyby bowiem nic NIE 
wykiełkowało z tej pierwszej serii, archeolodzy mieliby 

doskonałą wymówkę aby odmówić dania następnych 

nasion - cały więc ten projekt uległby przez nich 
zatrzymaniu (tak jak to dotychczas się dzieje w moimi 

najważniejszymi projektami, np. budowy "generatorów 
czystej darmowej energii" zdolnych uratować naszą 

cywilizację bowiem działających na zasadach "perpetuum 
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mobile" opisywanego np. w punkcie #B3 strony 
"fe_cell_pl.htm"). Kolejną lekcją (v) też wynoszoną z tej 

romantycznej historii judejskich daktyli jest jeszcze jedno 

empiryczne potwierdzenie złowrogiej dla nas prawdy, że 
gdziekolwiek coś się czyni co ma służyć dobru ludzkości, 

zawsze natychmiast do działania wkraczają "moce zła", 
np. te opisane w #A5 do #A5bc ze strony 

"totalizm_pl.htm" czy zilustrowane w #A2a do #A2ab 

strony "ufo_pl.htm", aby rękami, decyzjami i 
zarządzeniami wykonujących ich podszepty i pokusy ludzi 

utrudniać lub uniemożliwiać uczynienie tego dobra. W 
owym punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm" wskazuję 

też materiał dowodowy, że prawdopodobnie nawet daty i 

przebieg całej historii ludzkości (w tym i historii Polski) są 
przez te "moce zła" fałszowane i wypaczanie - 

przykładem tego materiału dowodowego jest napis na 
kolumnie króla Zygmunta III Wazy w Warszwie 

informujący iż był on 44 królem Polski - patrz 
https://www.google.pl/search?q=Zygmunt+III+Waza+4

4+kr%C3%B3l+Polski , a także np. około 6-minutowy 

agielskojęzyczny film o tytule "A Proof We Live In 1021. 
Not 2021." i o adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=dt8o4WBGYBQ . 
Jednocześnie jeśli coś w przyszłości będzie wyrządzało 

znaczne szkody ludzkości, wówczas nawet kiedy w 

danym czasie fakt i sposób tego szkodzenia NIE jest 
jeszcze znany, ciągle owe technicznie wysoce 

zawansowane "moce zła", też natychmiast wkraczają do 
działania i usilnie dopomagają we wdrożeniu tego czegoś 

co później spowoduje owe szkody i zło - która to sytuacja 
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zdaje się potwierdzać iż na Ziemi już przez kogoś są 
praktykowane "podróże w czasie" oraz używani tzw. 

"kurierzy czasowi" opisywani np. w punktach #D5, #C3.1 

i #C9 strony "timevehicle_pl.htm". 
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* * * 

Powyższy wpis #342 ujawnia powody 
wprowadzania na Ziemi zaprzeczających 

stwierdzeniom Biblii praw ludzkich zakazujących 
kobietom dokonywania aborcji oraz przypomina 

nam najbardziej winnych łamania przez ludzi 

trzech Przykazań Boga (tj.: NIE zabijaj, Miłuj 
swego bliźniego jak siebie samego, Nie pożądaj 

żony bliźniego swego), ilustruje przykłady 
możliwych kar i następstw tego łamania oraz 

wyjaśnia sposoby "jak" daje się unikać łamania 
tych przykazań wraz z przykładami materiału 

dowodzącego wyniki tego unikania. Wpis ten 

stanowi adaptację treści punktów #L1 do #L3 z mojej 
strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" 

(aktualizacja datowana 7 listopada 2021 roku, lub 
później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, 

między innymi, pod następującymi adresami:   

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm 

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm 
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm 

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm 
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http://pajak.org.nz/2020zycie.htm 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 

aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 
totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i 
mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu 

ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 

 
Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 
wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 

którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 
jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 

ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w 

adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się 
nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 

wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 
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adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 
sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 

stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 
powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 

Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 
jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 

uruchomić stronę o nazwie "smart_tv.htm" powiedzmy z 

witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , 
wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 

następujący nowy adres 
http://pajak.org.nz/smart_tv.htm w okienku adresowym 

swej wyszukiwarki. 

 
Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 

już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 
"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 

tym i temat z niniejszego wpisu #342, jest potem 
powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 
utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 
nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 
Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich 

blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych 
naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii 

Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 
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dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy 
od #89 = tj. od 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, ) 
https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: 

wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez 

NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz 
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 

wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 
totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 
publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 
między innymi np. pod adresem 

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 
wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 
 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #342: 
#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale 

mądrość = praca fizyczna (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm") 
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#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich 
(#A2.12 z "totalizm_pl.htm") 

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło 

wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm") 
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 

do #H6 z "2020zycie.htm") 

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący 
pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-
materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm") 

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń 

"perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm") 
#322, 2020/5/17 - formowanie huraganów i tornad przez 

Magnokrafty (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm") 
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie 

ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm") 
#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu 

nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z 

"oscillatory_chamber_pl.htm") 
#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i 

dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm") 
#295, 2018/4/17 - "Tablice Cykliczności" i "Napędy 

Przyszłości" (#J1 do #J4 z "propulsion_pl.htm") 

#284, 2917/6/1 - widea dowodzące iż "UFO to już 
zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z 

"portfolio_pl.htm") 
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 
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#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem 
nieskończoności wszechświata (#D4 z 

"dipolar_gravity_pl.htm") 

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na 
"przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z 

"pajak_dla_prezydentury_2020.htm") 
#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po 

"punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z 

"solar_pl.htm") 
#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z 

cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z 
"antichrist_pl.htm") 

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe 

wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm") 
#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie 

przerwania pepowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm") 
#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do 

badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z 
"ufo_proof_pl.htm") 

 

Niech totalizm zapanuje, 
Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #341E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2021/12/27, 2021/12/27, 

2021/12/27 
Elaborated in: items #G3 and #G4 from my web page 

named "wroclaw_uk.htm"; as well as in item #341E 

from "volume Q" (this one) of the free publication [13] 
downloadable from the web page named 

"tekst_13.htm".  
 

 

Titles of posts #341E: 
#341E: Why people who did NOT do any productive 

"physical work" end up in the proverbial "ivory towers", 
thus are NOT able to develop correct procedures "how" 

for the "what" they encounter and this causes that they 
are also unable to distinguish truth from lies, facts from 

fiction, good from evil, as well as are NOT able to acquire 

the ability to find correct and effective solutions to 
problems that bother people (totalizm.wordpress.com) 

#341_1E: Only "physical works" teach one to develop 
"how" for "what" and to distinguish truth from lies and 

good from evil (part 1) (kodig.blogi.pl) 

#341_2E: Why the incompetence in developing "how" 
creates erroneous theories and laws, incomplete 

religions, etc. (part 2) (kodig.blogi.pl) 
#341E: Why avoiding "physical work" causes the inability 

to develop the correct procedures "how" for the "what" 

../wroclaw_uk.htm
../tekst_13.htm
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that one confronts, making it impossible to also 
distinguish truth from lies, facts from fiction, good from 

evil, as well as the inability to find correct and effective 

solutions for problem that are bothering people 
(drjanpajak.blogspot.com) 

 
 

I am sorry to inform here that because of my 

retirement age, some powers accelerated the elapse of 
my "reversible software time" to the speed around 70% 

faster than this time used to elapse for me in my 
younger age - as I objectively determined and reported 

this in item #L3 from my web page named 

"oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post 
#312 for blogs of totalizm. This, together with the 

decline of length of my concentration span that also 
arrived with old age causes that amount of research 

which everyday I can complete rapidly decreased, and 
thus I am forced to cease of doing most laborious kinds 

of my daily works. In the result I decided to stop very 

precise and laborious (because of the level of its 
specialisation and thus also level of difficulty) translating 

into English the reports from outcomes of my research, 
as I noticed that there is a very limited readership o my 

publications thoroughly translated into English, and also 

because in Internet there are various free translating 
programs which interested readers can use for roughly 

(approximately) translating my research reports. But to 
let know these increasingly sparser readers that are 

interested in my research what a given publication is all 
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about, I still intend to keep translating and publishing in 
English: the titles, mottos, essence, and main parts of 

captions under illustrations from each my publication. In 

turn the rest of given publication I recommend the 
reader to translate him/herself with the use of these free 

translation programs available in Internet. The Polish 
version of my research report to be subjected to such 

translation (the reporting trailer for which is provided 

here) the interested readers are to find in items #G3 and 
G4 from my Polish web page named "wroclaw.htm" and 

it is also repeated in items #G3 and #G4 from my 
English web page named "wroclaw_uk.htm", both of 

which reports on results of my research were to be 

adopted and presented in this post (in English) number 
#341E for blogs of totalizm. Otherwise readers can also 

translate the Polish version of this post #341E, which has 
already been published as Polish post number #341 to 

blogs of totalizm, as well as, among others, as the post 
number #341 from "volume Q" of my publication [13] 

available via the web page named "tekst_13.htm" that 

collects together Polish and English texts of all previously 
published posts to blogs of totalizm (almost a half of 

which I already translated thoroughly into the English 
language - in this number including also post #312E 

about the acceleration of time elapse during my older 

years - published in "volume T" from that publication 
[13]). After all, on the Internet increasing number of free 

programs are available, with the use of which the reader 
is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) 

version of the translation of announced here outcomes of 
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my research. 
 

 

Motto of this post #341E: "The greater variety of 
different types of physical works we have done in our 

lives so far, the wider and higher correct knowledge we 
have mastered, and the longer we continue to 

supplement and update our knowledge, the more skilfully 

we are able to work out the correct "how" knowing only 
"what", and this skill provides us with tools for the more 

correct distinguishing between truths and lies, facts and 
fictions, good and evil, enabling us also through the 

development of such "how" the finding of effective 

solutions to problems that bother people." (The long 
cause-effect chain discussed here, linking together 

numerous life truths, empirical determination and 
verification of the correctness of which took me 75 years 

of observation, investigation, drawing conclusions and 
searching for checks on evidence that is difficult to 

access today and often even is hidden.) 

 
 

#G3. Why people who can boast that throughout 
their entire lives have NOT stained their hands 

with any productive physical work, and thus to 

whom the proverb about residing in "ivory 
towers" becomes valid, are NOT able to develop 

the correct procedure "how" for encountered 
"what", this in turn causes them to also be unable 

to distinguish truth from lies, facts from fiction, 
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good from evil, and hence they are also unable to 
acquire the ability to find correct and effective 

solutions to problems bothering people: 

 
Unfortunately, today's people do NOT realize yet that 

[1]: there is a foolproof way (method) to distinguish 
truth from lies, fact from fiction, good from evil, etc; and 

also remedying the harmful effects that certain lies, 

fiction, evil, etc., inflict on a given group of people. 
Present people also do NOT realize yet that [2]: the key 

to distinguish truth from lies, fact from fiction, good from 
evil, etc; and also to remedy the harmful effects that 

certain lies, fiction, evil, etc. cause a given group of 

people, is the acquisition of the skill of working out the 
correct "how" for the analyzed "what" - which skill can 

be acquired only by people who have completed the 
required variety of "physical works" and have correct 

knowledge related to that "what". 
 

 
http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFop
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ak (Film "Future Propulsions") 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer

9E (Polish film "World without money: Nirvana 

System") 
Fig. #G3a: The above illustration shows how in the near 

future researchers of the new "totaliztic science" - the 
philosophical and scientific foundations for which I have 

already developed, will use Magnocrafts as a "universal 

repairer" in order to, among other things, restore life and 
vegetation in present and future deserts (of course, if in 

the meantime humanity manages to free itself from the 
"evil power" that occupies us and pushes us towards 

self-destruction). The squadrons of telekinetic 

Magnocraft of the second and third generation (of my 
invention) will be able to accomplish such restoration of 

life and vegetation due to their numerous execution 
capabilities - e.g. their ability to automatically plant trees 

without the need to send workers to the ground. This 
planting can be carried out NOT only with mechanical 

planting machines mounted on the deck of the 

Magnocrafts and working similar to those already used 
by people, but also (in the second and third generation 

Magnocrafts) with telekinetic "transporting beams" which 
I described in my publications. Apart from the ability to 

plant trees and vegetation, Magnocrafts also have the 

ability to prepare the ground in which this planting takes 
place. For example, the same ability to form strong 

winds that allows them to form tornadoes and hurricanes 
technically, and which I described, amongst others, in 

items #E3 and #E6 from my web page named 
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"tornado.htm" and in "part #J" of my web page 
"hurricane.htm", they also allow them to generate gusts 

of powerful wind, which can be used to level, for 

example, a wavy and uneven ground surface of the type 
shown in above illustration. As a result, undulating and 

not suitable for useful cultivation areas, these 
Magnocrafts are able to turn into surfaces flat like a 

table, ideally suited for trees and even for agriculture. In 

turn, the so-called "magnetic whirl" that Magnocrafts can 
produce, is able to evaporate hard rocks of the type 

shown in the above illustration and crush them into loose 
components of sand and soil - as I am explaining of this, 

among others, with the evidence indicated in item #J4 

from my web page named "hurricane.htm". Magnocrafts 
are also able to control the weather and climate - as it is 

generally described in item #H2 from the web page 
named "hurricane.htm". For example, by positioning 

themselves in a kind of chain, they are able to form one-
way blowing winds which, depending on the 

requirement, will either blow clouds soaked in moisture 

and cause rains in large areas, or will bring dry air that 
dries out the climate - as I described it e.g. in item #E11 

from the web page named "military_magnocraft.htm". 
Furthermore, with the appropriately commanded 

frequency of their magnetic field, the Magnocraft can 

precipitate water from the air, creating local clouds and 
rains - as I explained it e.g. in item #B2, while 

documented in items #C1 and #C2 from the web page 
named "cloud_ufo.htm" and from publications linked in 

there. (Click on the above illustration to see it enlarged.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=41edXh_apsg 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

Films #G3bc: Here are two about half an hour long 

movie films available for free on YouTube (the second 
one is with narration in Polish), which show us the 

already proven in practice (i.e. achievable), two-step way 
of stopping humanity from further falling into 

increasingly more deep errors and self-destruction, and 

then redirecting it through reforms onto a path to growth 
and repair that leads to a better future for all. (Click on 

the above starter of the selected movie film to watch it.) 
 

 

#G4. So let us examine the competence of our 
intellectual "elites" who manage nations or even 

humanity, although their representatives in entire 
lives proverbially "did NOT stain their hands with 

the so-called physical work" and thus they did 

NOT acquire the skill of developing "how" to the 
"what" that they postulate - so through this 

examination we learn the actual consequences of 
forcing into us only "what" which still lacks 

"how", for example forcing into us by scientists 
and by official science only "what" but claiming 

that it represents complete "theories" and 

scientific "laws", forcing into us by priests only 
"what" claiming that these are already complete 

religions, forcing into us by politicians only "what" 
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claiming that these are already polished election 
promises and complete "policies" for their actions, 

etc., etc.: 

 
Motto: "Knowledge is NOT the same as wisdom - as 

'knowledge' can be augmented with 'mental work', but 
'wisdom' must be magnified with the use of one's hands, 

morally doing 'physical work' with the feeling of loving 

God, one's neighbor and nature." (The truths that I am 
trying to inform in descriptions from items #G3 and #G4 

of this post #341E, while to define in item #G5 from the 
web page “wroclaw_uk.htm”.) 

 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 
 

The above post #341E documents my logically derived 
findings stating that people who throughout their entire 

lives avoid the doing of productive so-called "physical 

work", are unable to develop a correct procedure "how" 
for "what" that they confront, in turn this causes that 

they are also unable to distinguish truth from lies, facts 
from fiction, good from evil, and thus they are NOT able 

to acquire the ability to find correct and effective 

solutions to problems bothering people. This post 
constitutes an adaptation of the content of items #G3 

and #G4 from my English web page named 
"wroclaw_uk.htm" (update of 2021/11/11, or later) and 

is available, among others, at the following addresses: 
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http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw_uk.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw_uk.htm 

http://gravity.ezyro.com/wroclaw_uk.htm 

http://nirwana.hstn.me/wroclaw_uk.htm 
http://drobina.rf.gd/wroclaw_uk.htm 

http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 

hand, this post #341E to blogs of totalizm is only a 
"harbinger" of publishing the presented here results of 

my research - which later is NOT updated. Therefore, 
these web pages typically contain texts that are more 

improved than this post to blogs of totalizm, with the 

elapse of time they collect more evidence and fewer 
research mistakes or writing errors, and because of their 

repeated updating they also contain the latest findings of 
my continuously carried out research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 
from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then either at the above addresses he/she may 
start the web page "menu2.htm" that contains green 

links to names and topics of all web pages that I 

developed so-far, then in this web page "menu2.htm" 
can select the link to the web page that he/she wishes to 

view, and through clicking the "mouse" start that web 
page. For example, in order to start this "menu2.htm" 

from the above-indicated address 
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http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is enough if in 
that address the name of the web page 

"wroclaw_uk.htm" is replaced with the name of the web 

page "menu2.htm" - then to the search engine will be 
entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm 

obtained in this way. In a similar manner as starting this 
"menu2.htm", the reader can also start instantly any of 

my web pages, the name of which he/she already 

knows, because e.g. I provided it in the above post or 
because it appears in the "menu2.htm". For example, in 

order to run any other web page of mine, the physical 
name of which I have already given anywhere - e.g. to 

run a web page named "nirvana.htm", let's say from a 

web site with the address 
http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is enough that 

instead the previous website address, he/she entered the 
following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in 

the address box of a search engine. 
 

It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 
the new "totaliztic science" and presented on this blog, 

including the topic from this post #341E, is later 
repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 

Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 
only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 

totalizm still have NOT been deleted by numerous 
opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 
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system", my still only in the world true scientific "The 
Theory of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 

2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm 
can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 
posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 

posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 
available via NZ address 

https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 
and working links of all my posts that I published so far 

on blogs of totalizm, including this post, I systematically 
make them available also in my free electronic 

publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 
can free download, for example, through the web page 

named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 
the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 
Poland. 
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Other posts extending and supplementing this 
#341E: 

#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours 

as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm") 
#338E, 2021/9/20 - why life could NOT originate in 

matter (#C5 in "2020life.htm") 
#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 

#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to 
#H6 in "2020life.htm") 

#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates 
money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm") 

#325E, 2020/8/20 - "God Drobina" versus the drobina of 

counter-matter (#K1 and #K2 from "god_exists.htm") 
#324E, 2020/6/20 - principle of operation of "perpetual 

motion" devices (#B3 from "fe_cell.htm") 
#322E, 2020/5/17 - the formation of hurricanes and 

tornadoes by Magnocrafts (#J1 to #J5 from 
"hurricane.htm") 

#316E, 2019/10/3 - what and when God perfected in the 

human race (#A1 from "evolution.htm") 
#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time 

elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm") 
#308E, 2018/3/7 - totaliztic definition of "God" and 

evidence for the existence of God (#A0 from 

"god_proof.htm") 
#295, 2018/4/17 - (in Polish) "Cyclic Tables" and "Future 

Propulsions" (#J1 to #J4 from "propulsion_pl.htm") 
#284, 2917/6/1 - (in Polish) videos proving that "UFOs 

are already built Magnocrafts" (#A6 to #A6.7 from 
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"portfolio_pl.htm") 
#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" 

(#A0 in "dipolar_gravity.htm") 

#273E, 2016/7/1 - the density of "counter-matter" is a 
proof of the infinity of the universe (#D4 from 

"dipolar_gravity.htm") 
#264E, 2015/11/1 - since 2001 humanity has passed the 

"point of no return" and is now dying (#T1 to #T8 from 

"solar_pl.htm") 
#258E, 2015/4/25 - the formation of black light-

absorbing rings by UFOs (#E2 from "cloud_ufo_pl.htm") 
#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific 

explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from 

"tornado_pl.htm") 
#154E, 2008/6/1 - variety of shapes and appearances of 

UFOs (#B4 from "explain_pl.htm") 
#151E, 2008/5/15 - lack of competence of science to 

research UFOs, God, other world, etc. (#B1 from 
"ufo_proof.htm") 

#132, 2007/9/7 - (in Polish) UFOnauts removed the 

figure of female "devil" (#D1 from 
"sw_andrzej_bobola.htm") 

#94, 2006/11/4 - (in Polish) how UFOs can change the 
climate (#E16 from "military_magnocraft_pl.htm") 

 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #341 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2021/12/1, 2021/12/1, 

2021/12/1 
Adoptowany z i rozwijany w: punktach #G3 i #G4 

totaliztycznej strony o nazwie "wroclaw.htm"; a także 

"tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze 
strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 

polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 
numer #341. 

 

Tytuły wpisów #341: 
#341: Dlaczego osoby które NIE wykonywały żadnej 

produkcyjnej pracy fizycznej lądują w przysłowiowych 
"wieżach z kości słoniowej", stąd NIE są w stanie 

wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla 
napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także 

odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra 

od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć 
zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie 

działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów 
(totalizm.wordpress.com) 

#341_1: Tylko "prace fizyczne" uczą wypracowywania 

"jak" dla "co" i odróżniania prawdy od kłamstwa i dobra 
od zła (część 1) (kodig.blogi.pl) 

#341_2: Dlaczego niekompetencja uznania "jak" stwarza 
błędne teorie i prawa, niepełne religie, itp. (część 2) 

(kodig.blogi.pl) 

../wroclaw.htm
../tekst_13.htm
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#341: Dlaczego unikanie wykonywania "prac fizycznych" 
powoduje niezdolność do wypracowania poprawnej 

procedury "jak" dla konfrontowanych "co", 

uniemożliwiając także odróżnianie prawdy od kłamstwa, 
faktów od fikcji, dobra od zła, a ponadto niezdolność do 

znajdowania poprawnych i efektywnie działających 
rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów 

(drjanpajak.blogspot.co.nz) 

 
 

Motto niniejszego wpisu #341 do blogów totalizmu: 'Im 
więcej odmiennych rodzajów produktywnych prac 

fizycznych w dotychczasowym życiu 

wykonywaliśmy, im szerszą i wyższą poprawną 
wiedzę opanowaliśmy, oraz im dłużej 

kontynuujemy uzupełnianie i aktualizowanie swej 
wiedzy, tym umiejętniej potrafimy wypracowywać 

poprawne "jak" znając jedynie "co", ta zaś 
umiejętność dostarcza nam narzędzi do tym 

poprawniejszego odróżniania prawd od kłamstw, 

faktów od fikcji, dobra od zła, umożliwiając też 
takim wypracowaniem "jak" znajdowanie 

efektywnych rozwiązań dla nurtujących ludzi 
problemów.' (Esencja omówionego tu długiego 

łańcucha przyczynowo-skutkowego wiążącego ze sobą 

liczne prawdy życiowe, empiryczne ustalanie i 
weryfikowanie poprawności którego zajęło mi 75 lat 

obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków oraz 
poszukiwania sprawdzeń na trudno dziś dostępnym i 

często nawet ukrywanym materiale dowodowym.) 
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#G3. Dlaczego osoby które mogą się chwalić iż w 

całym swym życiu NIE splamiły swych rąk żadną 
produkcyjną pracą fizyczną, a stąd do których 

ważnym staje się przysłowie o przebywaniu w 
"wieżach z kości słoniowej", NIE są w stanie 

wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla 

napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE 
potrafią także odróżniać prawdy od kłamstwa, 

faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie 
NIE są też w stanie nabyć zdolności do 

znajdowania poprawnych i efektywnie 

działających rozwiązań dla nurtujących ludzi 
problemów: 

 
Niestety, dzisiejsi ludzie NIE zdają sobie jeszcze sprawy, 

że [1]: istnieje niezawodny sposób (metoda) odróżniania 
prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a 

także zaradzania szkodliwym efektom które określone 

kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. 
Dzisiejsi ludzie NIE zdają też sobie jeszcze sprawy, że 

[2]: kluczem do bezbłędnego i relatywnie łatwego 
odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra 

od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które 

określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej 
grupie ludzi, jest nabycie umiejętności wypracowywania 

poprawnego "jak" dla analizowanego "co" - którą to 
umiejętność są w stanie nabyć tylko osoby jakie 

wykonały wymaganą różnorodność "prac fizycznych" oraz 
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posiadły związaną z tym "co" poprawną wiedzę. Wszakże 
zarówno fakt istnienia owego [1] niezawodnego sposobu 

odróżniania, oraz poznanie [2] klucza do tego 

odróżniania, dopiero niedawno zdołała formalnie 
wypracować najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata 

zwana filozofią totalizmu - tj. ta filozofia "totalizmu" 
nazwa jakiej zawsze pisana jest i odmieniana przez literę 

"z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) zaś 

opisy której nadal są zmyślnie i usilnie ukrywane przed 
zainteresowanymi jej poznaniem ludźmi przez 

zarządzającą ludzkością "moc zła". Istnienie, celowa 
działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi 

prawd jakie są najbardziej istotne dla postępu i 

przetrwania całej ludzkości (patrz 
https://www.google.pl/search?q=agnotology ), a także 

metody działania tejże anty-ludzkiej mocy, od wielu już 
lat ja staram się demaskować w swych publikacjach - np. 

w punkcie #A5 mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w 
punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm". Wysoce efektywnego 

ukrywania prawdy, w tym opisów filozofii "totalizmu", ta 

"moc zła" dokonuje za pomocą powszechnie używanej 
przez siebie i trudnej do wykrycia zasady wyrażanej 

powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół 
niego cały las". W dniu 2021/11/11 zdołałem nawet 

oglądnąć aż dwa angielskojęzyczne filmy, jakie 

demaskują iż niezależnie od prawd jakie ja odkryłem, 
owa "moc zła" ukrywa także ogromnie istotne prawdy 

poustalane przez innych badaczy. Pierwszy z tych filmów, 
o adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=frCIYEyURV0 , stara 
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się wyjaśnić jak używając przekupstwo i pieniądze owa 
moc zła "produkuje ignorancję" i masowo ją 

upowszechnia po świecie, formując tym ów "las" 

ukrywający "drzewo" prawdy wytypowanej przez tą moc 
do zniszczenia. Drugi zaś film, zwiastun którego ma 

adres https://www.youtube.com/watch?v=gL8i9KUEnog 
, stara się raportować jak przez ponad pół wieku i na 

przekór wysiłków wielu poszkodowanych ludzi NIE udało 

się zlikwidować, zamknąć ani pociągnąć do 
odpowiedzialności instytucji do dzisiaj wyrządzających 

całej ludzkości ogromne szkody dobrze już poznane przez 
licznych badaczy. 

 

Wskazywany tu w [1] powyżej ów niezawodny sposób 
(metoda) odróżniania wynika z poniższej prawdy [3] 

reprezentującej też rodzaj absolutnego prawa [3] czy 
zasady [3] jaka rządzi otaczającą nas rzeczywistością. 

Niektórych czytających tu o tym sposobie [1] zapewne 
będzie on szokował - na przekór iż ja sam używam go 

praktycznie już od 1980 roku (tj. od czasów kiedy 

sformułowałem swój dowód na istnienie UFO motodą 
porównywania atrybutów - patrz strona 

"ufo_proof_pl.htm"), aczkolwiek jego formalne 
wyprowadzenie logiczne i wyrażenie definicyjne 

zainspirowała dopiero w 2021 roku moja "Teoria Życia z 

2020 roku" opisana na stronie "2020zycie.htm". Owa 
prawda [3] reprezentująca też rodzaj absolutnego prawa 

[3] czy zasady [3] rządzącej otaczającą nas 
rzeczywistością z jakiej wynika ów sposób (metoda) 

odróżniania [1] stwierdzają bowiem co następuje: [3] dla 
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każdego "co", które jest pozytywną prawdą, faktem, 
dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować 

poprawna procedura "jak" która pod każdym względem 

jest zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i 
przykazaniami Boga; jednak dla żadnego "co" które jest 

negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka 
poprawna i absolutnie zgodna z rzeczywistością i 

przykazaniami Boga procedura "jak" NIE istnieje i stąd 

nigdy NIE daje się jej wypracować. Proszę tu odnotować, 
że niniejsza prawda [3] działa w obu kierunkach: tj. 

zarówno najpierw znając "jak" potem daje się wykazać iż 
każde "co" które dane "jak" opisuje jest np. pozytywną 

prawdą, faktem, dobrem, itp.; a także np. najpierw 

wiedząc już z całą pewnością iż dane "co" jest np. 
pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., wówczas 

potem wszelkie "jak" związane z tym "co" też dadzą się 
wypracować przez ludzi o wymaganych cechach (tj. przez 

ludzi NIE stroniących od wykonywania faktycznej 
(produktywnej) "pracy fizycznej" oraz posiadających 

wymaganą wiedzę i właściwe motywacje). W niniejszym 

punkcie #G3 wykażę za pomocą tzw. "łańcuchów 
przyczynowo-skutkowych" faktyczne istnienie tego 

niezawodnego sposobu [1], oraz wyjaśnię jego działanie i 
użycia [2] na aż kilku przykładach prawdy [3] 

reprezentującej także rodzaj prawa [3] czy zasady [3]. 

 
Ponieważ jednak dla zrozumienia dalszych rozważań tego 

punktu #G3 jest wysoce pomocne jeśli czytelnik rozumie 
co może stanowić powyżej użyte pojęcie "co" i 

odpowiadajace mu pojęcie "jak", swe opisy zacznę od 
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przytoczenia tu kilku przykładów właśnie owych dwóch 
pojęć zaczerpniętych z obszarów wiedzy jakie ja 

osobiście badam. I tak, jednym z niezliczonych 

przykładów "co" mogą być (a) urządzenia do 
generowania czystej darmowej energii działające na 

zasadzie tzw. "perpetuum mobile" - dla których sporo 
przykładów już zbudowanych i działających prototypów 

opisałem na swych stronach internetowych o nazwach 

"fe_cell_pl.htm", "free_energy_pl.htm", 
"propulsion_pl.htm, "telekinetyka.htm", oraz w kilku 

jeszcze innych publikacjach. Odnotuj jednak, że cała 
instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nawet obecnie 

powtarza jak przysłowiowa "zacięta płyta" czy "papuga", 

że jakoby urządzeń "perpetuum mobile" NIE daje się 
zbudować. Stąd np. ową "prawdą" lub "kłamstwem", 

odróżnienie od siebie jakich umożliwia powyżej wskazany 
niezawodny sposób [1] mogą być: [1a-prawda] - że 

urządzenia "perpetuum mobile" dają się zbudować; lub 
[1a-kłamstwo] - że urządzenia "perpetuum mobile NIE 

dają się zbudować. Aby jednak móc niezawodnie 

odróżnić tę [1a-prawdę] od [1a-kłamstwa], niezbędne 
jest wypracowanie procedury "jak", którą w tym 

przypadku będzie [2]: zasada działania i zjawiska na 
"jakiej" owe "perpetuum mobile" będą generowaly czystą 

darmową energię. Tak zaś się składa, że dzięki mojemu 

rozciągającemu się praktycznie na całe życie nawykowi 
osobistego wykonywania najróżniejszych produkcyjnych 

"prac fizycznych" (faktycznie trudno bowiem znaleźć 
rodzaj produkcyjnej pracy fizycznej jakiej ja bym nie 

wykonywał na którymś etapie swego życia) przy 
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jednoczesnym nieustającym powiększaniu swej wiedzy aż 
do poziomu wykładania na pozycjach profesora aż na 

kilku uniwersytetach świata, ja zdołałem już wypracować 

owo "jak" dla urządzeń "perpetuum mobile". Po przykład 
zasady ich działania używany w tzw. "telekinetycznej 

baterii" jaką ja sam wynalazłem, patrz dokładniejsze 
opisy na mojej stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" 

(szczególnie uważnie radzę przeczytać tam punkt #B3). 

Jednocześnie zaś powyżej podana prawda [3] stwierdza, 
że jeśli możliwe jest dla danego "co" wypracowanie 

zgodnego z rzeczywistością "jak", wówczas opisywana tu 
niezawodna procedura (metoda) [1] potwierdza, iż 

zgodnie z nią dane "co" z całą pewnością reprezentuje 

prawdę. Ponieważ zaś dla "co" takiego jak powyżej 
zdefiniowane (a): urządzenia do generowania czystej 

darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum 
mobile" owo "jak" ja już zdołałem wypracować i nawet 

opublikować na uprzednio wskazanych moich stronach 
internetowych, oraz ponieważ to moje "jak" jest już 

empirycznie potwierdzone już zbudowanymi i poprawnie 

działającymi takimi urządzeniami, każde z których 
zawiera i używa te same najistotnejsze elementy jakie 

ma też "bateria telekinetyczna" mojego wynalazku, tj. 
używa przeciwsobnik oraz pulser i rezonator, a co 

najważniejsze używa także dwa induktorki właśnie 

którymi darmowa elektryczność i ruch są nieustająco 
generowane - np. patrz tzw. "Perpetual Motion Holder" 

pokazany na zdjęciach z 
https://www.google.com/search?q=Leedskalnin%27s+P

erpetual+Motion+Holder&source=lnms&tbm=isch (tj. 
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pokazywany na zdjęciach "dźwignicy perpetuum mobile") 
używanej przez kamieniarza "Leedskalnina" z Łotwy, 

który z gigantycznych bloków wapiennej skały samotnie, 

w pojedynkę, nocami, ukrywając się przed innymi ludźmi, 
zbudował na Florydzie w USA cały ogromny zamek 

nazywany "Koralowy Zamek" omawiany pod adresem 
https://www.google.pl/search?q=koralowy+zamek+na+f

lorydzie , niektóre tajemnice budowy którego ja opisuję 

w (H) z punktu #J4.5 mojej strony "propulsion_pl.htm", 
w punkcie #E1.1 strony "fe_cell_pl.htm", oraz w punkcie 

#D3 strony "cielcza.htm". To zaś jednoznacznie oznacza 
iż (a) jest [1a-prawdą], czyli że urządzenia czystej 

darmowej energii działające na zasadach "perpetuum 

mobile" daje się jednak zbudować i to na przekór iż 
okupująca ludzkość i zarządzająca wszelkimi 

publikatorami "moc zła" nadal budowę tę formalnie 
blokuje i obrzydza wykorzystując w tym celu autorytet i 

możliwości "oficjalnej nauki ateistycznej" całkowicie 
posłusznej władzy pieniędzy tej mocy, stąd z pomocą 

której to nauki owa "moc zła" wmusza ludzkości 

kłamstwo iż jakoby "perpetuum mobile" NIE daje się 
zbudować. W podobny sposób już istniejące procedury 

"jak", które ja osobiście wypracowałem, dowodzą prawdy 
[3] dla podobnie oficjalnie, uparcie i kłamliwie 

zaprzeczanym następującym "co" dla jakich ja także już 

wypracowałem "jak", tj. dla: (b) Boga (rozważ "co" z 
treści mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz rozważ "jak" 

opisane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie 
"god_istnieje.htm" i w punkcie #I2 ze strony o nazwie 

"pajak_jan.htm"), (c) UFO (poczytaj o "co" z mojej 
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strony "ufo_proof_pl.htm" oraz poznaj "jak" z mojej 
strony "magnocraft_pl.htm" lub z naszego półgodzinnego 

filmu o tytule "Napędy Przyszłości" - z adresu 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), itd., 
itp. 

 
Wartość poszukiwania "jak" dla znanego "co" jest też już 

przez wieki intuicyjnie doceniana przez osoby nawykłe do 

wykonywania "pracy fizycznej". Od dawna jest więc 
używana w szeregu odmiennych obszarów życia dla 

niezawodnego ustalania prawdy. Przykładowo, metodę tę 
powszechnie używają detektywi dla ustalenia kto popełnił 

poznane przestępstwo (tj. popełnił poznane przez nich 

"co"). Myśliwi za jej pomocą ustalają jakie zwierzę i w 
jakim stanie pozostawiło dany rodzaj śladów. 

Inżynierowie i programiści używają ją dla odnalezienia 
ukrytych błędów i pomyłek w konstrukcjach i 

programach jakie np. spowodowały znane im "co" w 
rodzaju określonego rodzaju katastrofy. Itd., itp. Mimo 

tego, niestety, dzisiejsi naukowcy jakoś NIE mogą się 

zebrać w sobie do użycia tej metody w celu ustalenia 
prawdy upowszechnianych przez siebie fundamentalnych 

teorii jakie wymieniam w punkcie #G4 poniżej, a także 
prawdy naukowych praw, wygłaszanych przez siebie 

poglądów, itp. 

 
Przechodząc teraz do wyjaśnienia "dlaczego" wskazany 

powyżej sposób odróżniania [1] określam jako 
"niezawodny", zacznę od wyjaśnienia iż w punkcie 

#A2.12 swej odmiennej strony internetowej o nazwie 
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"totalizm_pl.htm" podkreśliłem odkryte przez siebie 
istnienie ścisłego związku pomiędzy czyjąś zdolnością do 

wypracowywania procedury "jak" jeśli wie się "co", a 

liczbą i złożonością odmiennych "prac fizycznych" 
wykonywanie jakich ktoś już opanował w swym życiu. 

Związek ten wynika z opisywanego w punkcie #V7 mojej 
strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" 

powiązania ze sobą pokrewnych "prawd" łańcuchem 

przyczynowo-skutkowym. Jego zaś istnienie połączone z 
ucieczką ludności do miast oraz wzrostem biurokracji i 

liczebności tzw. "pracowników umysłowych", okazuje się 
być bezpośrednio odpowiedzialne za obecny stopniowy 

upadek całej naszej cywilizacji. Wszakże coraz mniej 

ludzi wykonuje dziś faktyczne (produkcyjne) prace 
fizyczne - które okazują się być jedynymi jakie uczą ludzi 

nawyku powtarzalnego wypracowywania w swym umyśle 
realitycznego i zgodnego z rzeczywistością "jak" 

każdorazowo kiedy pozna się jakąś konkretną potrzebę 
osiągnięcia "co", a także jedynymi które wytwarzają 

dobra absolutnie niezbędne ludziom do przetrwania a 

ponadto utrzymują przyrodę i środowisko w czystości i w 
poprawnym funkcjonowaniu. Jednocześnie całość 

ludzkości coraz otwarciej ucieka przed pracami fizycznymi 
w zwodniczo oderwane od realności wykonywanie 

wyłącznie tzw. "prac umysłowych". Niestety, te 

oderwane od ograniczeń i wymogów prawdziwego życia 
"prace umysłowe" powodują coraz ciaśniejsze uwięzienie 

swych wykonawców w przysłowiowych "wieżach z kości 
słoniowej", a także jednoczesne udawanie, że jakoby 

wykonują oni jakieś prace fizyczne, kiedy jednak np. 
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tylko siłują się z prymitywnie skontruowanymi 
maszynami do budowy mięśni z dzisiejszych sal 

gimnastycznych (jakie to maszyny jednak NIE są w 

stanie nauczyć ich logicznie poprawnego twórczego 
myślenia), albo jedynie bezmyślnie naciskają guziki 

jakiegoś automatu (np. do zaparzania kawy) oraz 
otwierają kilka fabrycznie spreparowanych np. puszek 

konserw pretendując iż pracą fizyczną przygotowują (np. 

sobie) jakiś posiłek. Kiedyś z takich "udawaczy" się 
śmialiśmy, że budują potężne bicepsy, jednak kiedy 

przywiozą im węgiel na opał, wówczas wynajmują 
robotników aby ci poznosili ów węgiel do kotłowni - teraz 

jednak NIE ma już nawet zdolnych do zrozumienia na 

czym polega humorystyczność i sarkazm takiego 
postępowania ani zdolnych do pamiętania iż Bóg stworzył 

nam ciała na korzystny dla nas i całej ludzkości użytek, a 
NIE jedynie na pokaz. W wyniku tych procesów ludzkość 

szybko zmienia się w społeczeństwo, które albo samo się 
chwali, albo też o którym można zgodnie z prawdą 

powiedzieć, że w całym swym życiu niemal wszyscy jego 

uczestnicy NIE splamili swych rąk wykonywaniem 
jakiejkolwiek konkretnej (produkcyjnej) pracy fizycznej. 

Jednocześnie na Ziemi rosną ilości śmieci, plastyku, 
popsutych maszyn, opuszczonych zabudowań, oraz 

wyniszczających życie chemikalii i radioaktywnych 

izotopów - których nikt NIE chce recyklingować, 
odrestaurować, oczyszczać, naprawiać, neutralizować, 

przetwarzać, itp. Gleba i woda stają się coraz bardziej 
zatrute chemikaliami - którymi dla unikania pracy 

fizycznej zastępuje się zgodną z naturą dawną 
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wypracowaną fizycznie dbałość o glebę, rolnictwo i 
środowisko. Uprawna ziemia szybko znika, niszczona 

kopalniami odkrywkowymi i zapełniana opuszczonymi 

fabrykami i ich trującymi odpadkami. Zwolna zaczyna też 
brakować chleba - zboża na który niemal nikt NIE chce 

już uprawiać, tak jak jeszcze w 1973 roku prognozował 
to na 2022 rok proroczy film o tytule "Soylent Green" 

(patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=soylent
+green ) mający też polskojęzyczną wersję. W dużych 

miastach coraz trudniej oddychać z powodu zatrucia 
powietrza i braku tlenu, bowiem zbyt wiele tam już 

produkujących trujące spaliny niepotrzebnych maszyn, a 

zbyt mało posadzonych drzew. Całą ludzkość ogarnia 
również brak pitnej wody. Chronicznie zaczyna już 

brakować mieszkań - zbudowanie których wymaga 
przecież dużego wkładu pracy fizycznej. Brakuje też 

miejsc w szpitalach, bo przecież w nich praca 
pielęgniarek, kucharzy, sprzątaczy, kierowców, itp., też 

ma naturę pracy fizycznej. Dla powodów więc jakie 

opiszę w niniejszym punkcie #G3, takie odchodzenie od 
wykonywania jakichkolwiek produkcyjnych prac 

fizycznych, nie tylko pozbawia ludzkość surowców i 
produktów potrzebnych do przeżycia, ale i odgradza tak 

postępujących ludzi od realiów faktycznego życia oraz od 

otaczającej nas rzeczywistości, zawieszając ich w niczym 
nieograniczanej pustocie myślowej i uniemożliwiając 

realistyczne funkcjonowanie. To zaś z istnienia w 
rzeczywistym świecie, przemieszcza takich ludzi w 

nierealne "wieże z kości słoniowej" powodując iż 
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używając słów Biblii zamieniają się oni w odpowiedniki 
"złych drzew" - które NIE są zdolne do rodzenia "dobrych 

owoców" (patrz wersety Biblii: Mateusz 7:17-19, Łukasz 

6:43-45, Jakub 3:11-12). Za cokolwiek więc tacy 
oderwani od rzeczywistości ludzie się zabiorą, z całą 

pewnością maksymalnie to sfuszerują. A przecież to 
właśnie tego typu ludzie podejmują niemal wszelkie 

istotne decyzje w naszej obecnej cywilizacji. To oni 

bowiem formują elity rządzące, polityków, zarządy 
przedsiębiorstw, naukowców, kapłanów, bankierów, itp. 

Nic dziwnego, że cała ludzkość coraz szybciej stacza się 
w przepaść, zaś kiedy już wyląduje na samym dnie, 

wówczas jakiekolwiek szanse przeżycia będą mieli tylko ci 

coraz nieliczniejsi, którzy nawykli do wykonywania prac 
fizycznych dzięki którym poznali prawdy o Bogu, życiu, 

naturze, sprawiedliwości, moralności, miłości bliźniego, 
itp., a także nauczyli się znajdować procedury "jak" kiedy 

sytuacja w jakiej nagle się znajdą ujawnia im jedynie 
"co". 

 

Ów opisywany wcześniej łańcuch przyczynowo-skutkowy 
(patrz punkt #V7 mojej strony internetowej 

"2020zycie.htm" oraz punkty #B2 i #B3 ze strony 
"will_pl.htm") wiążący uczenie się umiejętności "jak" z 

wykonywaniem konkretnych (produkcyjnych) prac 

fizycznych, ujawnia co jest najważniejszym z 
dydaktycznych produktów wykonywania owych prac 

fizycznych. Zgodnie też z tym łańcuchem, powodem dla 
którego wykonywanie najróżniejszych prac fizycznych 

jest absolutnie niezbędnym wymogiem nauczenia się 
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"jak" zrealizować coś potrzebnego kiedy zna się jedynie 
"co", a tym samym wymogiem nabycia umiejętności 

poznawania prawd, identyfikowania faktów, odróżniania 

dobra od zła i uzyskiwania życiowego realizmu, są owe 
rozliczne wymogi i ograniczenia jakie otaczająca nas 

rzeczywistość nakłada na wszystko co pracą fizyczną się 
czyni. Jak dużo zaś jest tych wymogów, oraz jak wiele 

przemyśleń oraz uczenia się (wiedzy) trzeba włożyć w 

swą pracę fizyczną aby je wszystkie zadowalająco 
pospełniać lub poobchodzić naokoło, doskonale wie 

każdy kto w swym życiu fizycznie wykonywał coś 
faktycznie złożonego, np. własnoręcznie budował jakieś 

meble czy budyneczki, naprawiał lub budował jakąś 

maszynę, traktor, samochód, zegar, itp., wykonywał jakiś 
złożony proces - np. ustawiał, uruchamiał, załadowywał, 

obsługiwał i rozładowywał obrabiarkę do metalu, 
młockarnię zbożową albo wytwornicę kazeiny, masła, 

sera lub lodów w mleczarni, itp. W rezultacie istnienia 
tych wymogów i ograniczeń, bez względu na to jaką 

pracę fizyczną się wykonuje, aby móc ją zrealizować w 

zadowalający sposób konieczne jest nauczenie się 
rozpoznawania, rozumienia, oraz wypełniania całej listy 

owych wymogów i ograniczeń jakie muszą być 
pospełniane aby dana praca fizyczna dawała 

akceptowalne wyniki. Ponadto, aby daną pracę fizyczną 

wykonywać coraz efektywniej i na wyższym poziomie 
jakości, konieczne jest nieustające przemyśliwanie 

udoskonaleń narzędzi jakie się używa i metod jakimi 
pracę tę się wykonuje, a także nieprzerwane 

uzupełnianie swej wiedzy na jej temat oraz przykładanie 
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do niej coraz wyższej wartości duchowej (tj. jest także 
koniecznym aby do wykonywanej pracy fizycznej jako jej 

składową dodawało się też wiedzę, rozumienie, wysiłek i 

pracę umysłową oraz tzw. "serce" czyli właściwą 
motywację i odnoszenie się uczuciowe). Stąd osoby, 

które w swym życiu NIE wykonują żadnych prac 
fizycznych, NIE mają ani pojęcia o istnieniu owych 

wymogów i ograniczeń, ani też NIE nauczyły się sposobu 

ich wypełniania lub (w przypadku wymogów i ograniczeń 
fizycznych) - ich obchodzenia naokoło. Tak zaś się 

składa, że w dzisiejszym świecie większość ludzi np. 
mieszkających w miastach, albo wogóle NIE ma okazji 

wykonywać jakichkolwiek produktywnych prac 

fizycznych, albo sądzi iż wykonują takie prace fizyczne, 
podczas gdy bezmyślnie i powtarzalnie naciskają jedynie 

guziki jakiegoś automatu w fabryce lub we własnej 
kuchni. Podobne życie bez wykonania jakiejkolwiek 

fizycznej pracy doświadczają też wszyscy ludzie bogaci i 
przy władzy, a także szybko rosnąca liczba tzw. 

"pracowników umysłowych" z biurowców. 

 
Nauczenie się znajdowania procedury "jak" dla każdego 

nowego "co", z którym życie nas skonfrontuje, jest tylko 
pierwszym z ogniw łańcucha przyczynowo-skutkowego 

jaki uzasadnia nam "dlaczego" każdy z ludzi powinien 

starać się wykonywać w swym życiu najróżniejsze 
produktywne prace fizyczne. Następnym bowiem 

ogniwem tego łańcucha jest związek przyczynowo-
skutkowy jaki również istnieje pomiędzy czyjąś zdolnością 

do wypracowywania "jak" a umiejętnością odróżniania 
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faktu od fikcji oraz prawdy od kłamstwa. Związek ten 
prowadzi bowiem do prawdy jaką już opisałem w [3] na 

początku niniejszego punktu #G3. Mianowicie dla 

prawdy, że [3]: poprawna pod każdym względem 
procedura "jak" istnieje tylko dla każdej prawdy i faktu, 

natomiast dla kłamstwa i dla fikcji NIE istnieje procedura 
"jak" która dawałaby dany rodzaj manifestacji ściśle 

zdefiniowany otaczającą nas rzeczywistością, życiem i 

przykazaniami Boga, a stąd dla kłamstwa i fikcji NIE daje 
się znaleźć takiej procedury "jak", która idealnie 

pasowałaby do rzeczywistych praw i manifestacji 
otaczającego nas wszechświata - tak jak przykładowo do 

rzeczywistych manifestacji pasuje procedura "jak" 

powstania życia we wiecznie ruchliwej przeciw-materii 
(tj. we wiecznie ruchliwych "Drobinach Boga", a NIE we 

wmawianej nam przez "ewolucjonistów" stacjonarnej 
materii naszego świata) tj. pasuje procedura "jak" 

opisywana szerzej w punkcie #C5 strony 
"2020zycie.htm". Fakt sprawdzania się owej prawdy [3] 

w rzeczywistym życiu ja zilustrowałem już na ogromnej 

liczbie przykładów - linki do trzech z których 
przytoczyłem już w (a), (b) i (c) z początka niniejszego 

punktu #G3. Wszakże "jak" potrzebne dla owych trzech 
przytoczonych tu przykładów ja już wypracowałem i 

opublikowałem. Przykładowo dla (b) Boga - rozważ 

istnienie, cechy i działania tzw. "Drobin Boga" 
opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony o 

nazwie "god_istnieje.htm" oraz w punkcie #I2 
autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" 

(wszakże wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" 



 
  Q-305 

potwierdzają istnienie owych Drobin Boga - po kolejne z 
empirycznych ich przykładów patrz np. #J2 na stronie 

"stawczyk.htm" i #A2 na stronie "ufo_pl.htm"). Z kolei 

dla (c) UFO - rozważ wszelkie manifestacje formowane 
przez UFO poczym porównaj je z opisującymi "jak" 

manifestacjami formowanymi przez Magnokrafty mojego 
wynalazku (patrz strona "magnocraft_pl.htm") pokazane 

poniżej na </b>Rys. #G3a</b>, tak jak atrybuty moich 

Magnokraftow są porównywane z UFO na stronie 
"ufo_proof_pl.htm". Dalsze podobne ich przykłady 

czytelnik znajdzie w praktycznie niemal każdej z moich 
ponad już 200 stron internetowych i licznych monografii. 

Z ich grupy prawdopodobnie wymagający najbardziej w 

dzisiejszych czasach pilnego upowszechnienia wśród ludzi 
(szczególnie wśród kobiet) jest przykład opisany w 

punkcie #L2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". 
Wykazuję w nim bowiem na bazie swojej znajomości 

inżynierskich praw i wymagań podczas wypracowywania 
software i mechaniki, że tak często obecnie ustanawiane 

w najróżniejszych krajach ludzkie prawa zabraniające 

kobietom przerywanie ciąży (tj. zakazujące tzw. "aborcję" 
- patrz 

https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zas
ady ), są niezgodne z wersetami Biblii. Ponadto, te 

zakazujące aborcję ludzkie prawa łamią też ósme 

przykazanie Boga nakazujące "NIE będziesz dawał 
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". 

Wszakże płody ludzkie aż do chwili złapania pierwszego 
oddechu NIE otrzymały jeszcze od Boga swej "duszy", 

stąd faktycznie NIE są jeszcze obdarzone "życiem". Czyli 
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ich usuwanie w sensie duchowym niemal niczym się NIE 
różni np. od rozbicia jajka ptasiego, które (podobnie jak 

to w kobiecie) też zostało już zapłodnione, jednak także 

jeszcze NIE wykształtowało ciała pisklęcia aż do poziomu 
na jakim pisklę otrzymuje od Boga jego duszę. Warto tu 

też dodać, że skoro zawzięcie i nieustająco blokowany, 
wyszydzany i zwalczany badacz (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) 

prowadzący swe badania samotnie oraz bez 

jakiegokolwiek oficjalnego poparcia ani finasowania, 
altruistycznie, jako "hobby", za darmo i bez 

otrzymywania za to jakichkolwiek "pieniędzy" (patrz 
WSTĘP i "część #L" strony "smart_tv.htm") ciągle zdołał 

wypracować aż tak ogromny dorobek naukowy i 

filozoficzny jak ten opisany tutaj a także podsumowany w 
punkcie #B8.2 strony "rok.htm", jakiemu to dorobkowi w 

sensie wagi i ilości często NIE dorównują dorobki całych 
dzisiejszych dyscyplin kosztownej "oficjalnej nauki 

ateistycznej", wówczas z mocą potwierdza to 
przypominane z naciskiem w moich publikacjach prawdy i 

fakty, przykładowo iż zaprawdę powiadam wam: (i) 

warto nieustająco poznawać Boga i służyć mu wiernie, 
(ii) warto kiedy tylko mamy ku temu możność 

ochotniczo, altruistycznie i z użyciem całej wiedzy jaką 
posiadamy wykonywać tzw. "prace fizyczne" z motywacją 

i nastawienim iż mają one służyć dobru naszych bliźnich i 

natury, (iii) warto pracowicie uczyć się "miłowania 
bliźniego swego jak siebie samego" (np. metodą 

"transformowania własnych motywacji" jaką ja 
opracowałem i sprawdziłem na sobie iż działa ona 

doskonale, zaś jaką to metodę dla użytku wszystkich 
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bliźnich mających trudności z miłowaniem ichnich bliźnich 
opisałem szczegółowo w podrozdziale #A2.12 ze swej 

strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm"), (iv) 

warto też wybiorczo i krytycznie aktualizować i poszerzać 
swoją wiedzę przez całe swe życie, (v) warto 

wypracować dla siebie i potem utrzymywać przy sobie 
przez aż tak długo jak tylko możemy szczęśliwość 

totaliztycznej nirwany opisaną w punkcie #C7 strony 

"nirvana_pl.htm" i zilustrowanej naszym półgodzinnym 
filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" 

gratisowo dostępnym do oglądnięcia pod internetowym 
adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

poczym usilnie dokładać swój wkład w mądre i 
dalekowzroczne wdrożenie "Ustroju Nirwany" we 

własnym kraju lub w reszcie świata - patrz #A1 do #A4 
ze strony "partia_totalizmu.htm", oraz (vi) warto też 

poznawać już zgromadzony materiał dowodowy jaki 
dokumentuje iż na Ziemi działa jakaś anty-ludzka "moc 

zła" (już badana dyscypliną "agnotology") - którą opisuję 

na początku tego punktu #G3 i np. w punkcie #A2 
strony "ufo_pl.htm", a która celowo zasiewa wśród ludzi 

ignorancję, oszustwa i wyniszczanie najbardziej istotnych 
dla ludzkości prawd - zaś reprezentantów której to mocy 

zła zwykle cechują nietypowe rysy twarzy (np. włosy nad 

czołem rosnące pod górę, przycięte "psie" uszy bez 
zwisającej dolnej fałdy "lobule" do której kobiety mocują 

kolczyki, bulwiasty narost na brodzie, marchewkowaty 
nos, tylko jedna pionowa zmarszczka w środku pomiędzy 

brwiami, itp.) jakie opisuję w swych publikacjach - np. w 
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podrozdziale V8.1 z tomu 16 monografii [1/4] (dostępnej 
poprzez stronę "tekst_1_4.htm") zaś zgrubnie je 

pokazałem na "Fot. #A5a" ze strony o nazwie 

"totalizm_pl.htm" i na "Fot. #E2b" ze strony o nazwie 
"ufo_pl.htm". Pamiętajmy tu jednak przysłowie "NIE 

osądzaj książki po okładce" wyjaśniające jak wygląd też 
może zwodzić. Dlatego faktyczną prawdę może nam 

ujawnić tylko rada Biblii z 7:16 "Mateusza" i 6:44 

"Łukasza": "Poznacie ich po ich owocach". 
 

Korzystanie z dobrodziejstw pracy fizycznej dla nauczenia 
się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego 

"co" ma też jeszcze jedną zaletę. Mianowicie pozwala 

nam szybko znajdować rozwiązania dla wychodzenia z 
niebezpiecznych lub tragicznych sytuacji w jakich dany 

intelekt grupowy nieostrożnie się znalazł - sposób tego 
znajdowania opisuje moralne "prawo autostrady przez 

morze" wyjaśnione w punkcie #J3 strony 
"pajak_do_sejmu_2014.htm" i w punkcie (#6A) z 

podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej najnowszej 

monografii [1/5] ze strony tekst_1_5.htm, zaś skrótowo 
podsumowane ono jest w punkcie #A2.4 ze strony 

"totalizm_pl.htm". Przykładem takiej właśnie sytuacji jest 
nadchodzący szybko bardzo bolesny dla każdego upadek 

obecnej formy ludzkości ilustrowany naszym filmem 

"Zagłada ludzkości 2030" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś 

spowodowany właśnie unikaniem przez obecne "elity" 
wykonywania "prac fizycznych" jakie wynikło ich życiem 

w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej" i 
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kompletną niezdolnością do rozwiązywania faktycznych 
problemów ludzkości. Rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji, 

jakie nawiązuje do sposobu na jaki Biblia opisuje 

uratowanie się miasta Niniwa od zagłady (patrz wersety 
3:4-10 z biblijnej "Księgi Jonasza"), ja prezentuję w 

końcowym paragrafie niniejszego punktu #G3. 
Znajdowanie owych rozwiązań i wyjść wynika wszakże z 

owego związku przyczynowo-skutkowego, jaki wykazuje 

że umiejętność znajdowania wyjaśnienia "jak" dla danego 
"co" którego manifestacje już się dobrze poznało, też jest 

bezpośrednim wynikiem nauczającego ludzi "jak" 
wykonywania w życiu różnorodnych produkcyjnych "prac 

fizycznych" i nieustającego podnoszenia u siebie zgodnej 

z prawdą wiedzy. 
 

Warto odnotować, że teoretycznie rzecz biorąc, nawet 
dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" zdaje sobie 

sprawę, że właśnie wykonywanie "prac fizycznych" jakie 
wytwarzają coś użytecznego jest źródłem umiejętności 

"jak". Tyle, że zamiast źródło to poprawnie nazywać 

"pracą fizyczną", jak zwykle nauka zwodząco nazywa je 
"fizyczną aktywnością" - szczególnie np. w sprawach 

edukowania jakoby twórczo myślących generacji 
młodzieży. (Wszakże zgodnie z modną ostatnio 

"polityczną poprawnością" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C
4%87+polityczna , w trakcie edukowania młodzieży 

jakoby NIE wolno jej nakazywać wykonywania 
jakiejkolwiek "pracy fizycznej", a jedynie wolno ją 

zabawiać i ją rozleniwiać - aż do chwili nadejścia dla niej 
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szoku dorosłości.) Ponadto, zamiast dla wszystkich ludzi 
otworzyć darmowy dostęp do wiedzy o faktycznej roli 

"pracy fizycznej" poprzez np. promowanie "Ustroju 

Nirwany" opisanego poniżej i ilustrowanego przez "Filmy 
#G3bc", ta oficjalna nauka ateistyczna formuje na 

uczelniach najróżniejsze specjalizacje, w których dla 
dobra dzisiejszego świata w jakim edukacja jest już 

opłacana przez samych studentów (a stąd dostępna 

niemal wyłącznie dla NIE zaznałych pracy fizycznej dzieci 
bogatych rodziców) ci przyszli więźniowie "wież z kości 

słoniowej" otrzymują szansę aby za drogie "pieniądze" 
mogli poznawać na studiach owe "jak" dla wybranej 

przez siebie wąskiej specjalizacji. Tak przykładowo nasza 

cywilizacja kształci dzisiejszych inżynierów. Kiedy jednak 
ktoś z tak wykształconych usiłuje coś wykonać, wiedzy o 

czym NIE uzyskał podczas swych studiów ani NIE miał od 
kogo skopiować, wówczas zdarzają się sytuacje jak np. z 

owym zawaleniem się gigantycznego mostu wiszącego 
zwanego "Tacoma Narrows Bridge" - jaki spinał szyję 

zatoki "Puget Sound" pomiędzy Tacoma w stanie 

Waszyngton a półwyspem Kitsap (po angielsku: in Puget 
Sound between Tacoma, Washington, and the Kitsap 

peninsula). To zawalenie powodowane brakiem zaznania 
"pracy fizycznej" przez tylko teoretycznie kształconych 

inżynierów, będące jednym z coraz większej liczby 

podobnych fatalnych błędów w konstrukcjach i 
technologii (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=massiv
e+engineering+mistakes ), ilustrowane jest w YouTube 

licznymi filmami - np. patrz film: Tacoma Narrows Bridge 



 
  Q-299 

Collapse "Gallopin' Gertie" z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw . 

Wszakże aby nauczyć się zasad wypracowywania "jak" 

dla wszystkich sytuacji życiowych, a NIE jedynie 
wyedukować się w "jak" dla jednej wąskiej specjalizaji, 

konieczne jest uprzednie wykonywanie w życiu wielu 
najróżniejszych rodzajów produktywnych prac fizycznych 

- czego dzieci bogatych rodziców NIE czynią. 

 
Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństw 

unikania pracy fizycznej przez ludzi. Wszkże to On nas 
zaprojektował, stworzył i dał nam duszę podobną do tej 

jaką dał też "kotom" - co wyjaśniam na "Fot. #A2.12b" 

ze strony "totalizm_pl.htm". Na przekór więc iż 
zainspirowana przez Boga Biblia koncentruje się głównie 

na wyjaśnianiu "co" aby w ten sposób w każdym jej 
wersecie móc zawrzeć prawdy dotyczące aż całego 

szeregu życiowych problemów, w Biblii ciągle daje się 
znaleźć sporo wersetów jakie, między innymi, 

symbolicznie nakłaniają nas do wykonywania prac 

fizycznych. Z wersetów tych, moim zdaniem najbardziej 
wartym wzięcia sobie do serca są wersety 7:13-14 z 

biblijnej "Ew, św. Mateusza" - cytuję: "Wchodźcie przez 
ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta 

droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 

którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i 
wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, 

którzy ją znajdują!" 
 

Warto tu też podkreślić iż istnieje już sprawdzony w 
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działaniu sposób odwrócenia obecnego trendu ludzkości 
ku upadkowi i ku samozagładzie, spowodowanego 

właśnie unikaniem przez większość ludzi wykonywania 

faktycznej pracy fizycznej połączonego z zawężaniem 
swego życia do podejmowania coraz bardziej 

powypaczanych prac umysłowych. W dzisiejszej sytuacji 
ludzkości sposób ten zapewne dałby najlepsze wyniki 

przy dwustopniowym wprowadzaniu w życie gruntownej 

reformy ludzkości. Stąd dobrze ilustrują go dwa widea 
linkowane poniżej jako "Filmy #G3bc". Mianowicie, w 

pierwszym stopniu wprowadzania w życie tej reformy 
ludzkości, usunięta zostałaby obecna hierarchiczna 

"drabina" zarządzania narodem i podejmowania decyzji - 

jaka jest źródłem władzy indywidualnych polityków i 
urzędników państwowych, a stąd jest też źródłem 

wszelkiej korupcji i kumoterstwa. Wszakże korupcja i 
kumoterstwo już nierozerwalnie towarzyszą każdej 

dzisiejszej władzy, powodując tak wyniszczające obecną 
ludzkość, naturę i klimat całkowite blokowanie 

jakiegokolwiek postępu i prawości. Owo rządzenie przez 

indywidualnych, a stąd niestety korumpowalnych 
polityków-urzędników, jest wszechobecne w każdym z 

dzisiejszych państw świata. Tego pozbywania się 
hierarchicznej "drabiny" zarządzania najefektywniej 

możnaby osiągać poprzez przywracanie najdoskonalszej 

ze znanych ludzkości i sprawdzonej w działaniu bo już 
istniejącej demokracji, praktykowanej kiedyś w 

starożytnych Atenach z Grecji. W takiej demokracji, 
obecne rządy "drabiny" polityków i urzędników 

państwowych byłyby zastąpione podejmowaniem 
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wszelkich decyzji na drodze głosowania podczas 
zgromadzeń albo wszystkich ludzi, albo też 

reprezentantów wszystkich ludzi, którzy będą potem 

dotknięci przez następstwa tych decyzji. Ten rodzaj 
demokracji zupełnie zaś wyeliminowałby obecną 

korupcję, komoterstwo i stagnację społeczną, otwierając 
drzwi dla możliwości wdrożenia znacznie doskonalszego 

od używanych obecnie kapitalizmu oraz komunizmu, tj. 

wdrożenia następnego zupełnie nowego ustroju 
politycznego zwanego "Ustrój Nirwany". W chwili obecnej 

na całym świecie istnieje już sporo modeli jak taką 
"ateńską" demokrację możnaby przywrócić - przykłady 

niektórych z nich opisałem już w punkcie #L5 ze swojej 

strony o nazwie "smart_tv.htm". Ze sposobów tych moim 
zdaniem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich byłby 

ów zilustrowany przez górny z "Filmy #G3bc" poniżej, 
zaś szeroko opisywany przez źródła linkowane w podpisie 

owego filmu. Już zdołał on bowiem uratować przed 
eksploatacją i prześladowaniami oraz wydźwignąć z biedy 

i z ekonomicznego upadku mieszkańców całego 17-

tysięcznego miasteczka Cheran ze stanu Michoacan w 
środkowej części Meksyku. Umożliwił on też zatrzymanie 

niepohamowanego uprzednio wycinania drzew w 
lokalnych lasach oraz odrestaurowanie drzewostanu tych 

lasów. 

 
Najważniejszym jednak dla osiągnięcia trwałego 

odwrócenia obecnego upadku ludzkości i zamienienia go 
w odnowę, wzrost, postęp i powszechny dobrobyt, jest 

drugi stopień omawianego tutaj wdrażania w życie 
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całkowitej reformy ludzkości. Ten drugi stopień polega 
bowiem na poprawnym wdrożeniu w życie nowego i 

najdoskonalszego z ustrojów politycznych, zwanego 

"Ustrój Nirwany". Zasada działania tego ustroju 
sprowadza się do zastąpienia dzisiejszego wynagradzania 

"pieniędzmi" wszelkiej wykonanej przez kogoś pracy - w 
tym wynagradzania nimi także "pracy umysłowej", przez 

wynagradzanie tylko moralnie wykonywanej "pracy 

fizycznej" za pomocą opracowanego przez Boga 
cudownego zjawiska "zapracowanej nirwany" - patrz 

punkty #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm". 
Ponieważ jednak wytwarzanie wszelkich dóbr 

konsumpcyjnych wymaga wykonania właśnie moralnie 

poprawnej "pracy fizycznej", jakość której musi być 
poparta myślowym doskonaleniem swej wiedzy, metod, 

narzędzi, itp., wdrożenie w życie owego "Ustroju 
Nirwany" spowodowałoby, że przy dzisiejszym poziomie 

automatyzacji i mechanizacji wszelkich prac, 
wynagradzanie "nirwaną" jedynie prac fizycznych ciągle 

pozwalałoby wytwarzać wystarczającą ilość dobr 

materialnych aby każdy mógł otrzymywać za darmo 
wszystko co do życia i pracy by potrzebował - a stąd, że 

"pieniądze" po wprowadzeniu tego ustroju przestałyby 
być potrzebne na Ziemi. Po wyrugowaniu zaś z Ziemi 

"pieniędzy", ludzkość pozbyłaby się największego źródła 

"zła", o którym nawet Biblia w wersecie 6:10 z 
"Pierwszego Listu do Tymoteusza" stwierdza, cytuję: 

"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
pieniędzy". To zaś spowodowałoby, że wraz z owymi 

"pieniędzmi" ludzkość pozbyłaby się: chciwości, 
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przestępstw, ucisku, eksploatacji, strachu, 
niesprawiedliwości, bogatych, nierówności społecznej i 

różnic pomiędzy bogatymi i biednymi, elit, polityków, 

kłamania, więzień, policji, rewolucji, wojen, armii, 
trucizn, wyniszczania natury, wymierania zwierząt, itd., 

itp. Ów doskonały "Ustrój Nirwany", zdolny zastopować 
obecne zdążanie ludzkości do upadku i do samozagłady, 

poczym przemienić ów upadek w naprawę, wzrost i 

dobrobyt całej ludzkości, zilustrowany jest naszym 
półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: 

Ustrój Nirwany" dostępnym za darmo pod internetowym 
adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , 

starter i inicjujący plakat którego pokazują "Filmy #G3bc" 
poniżej, zaś jego opis zawiera WSTĘP i "część #L" z 

mojej strony o nazwie "smart_tv.htm" oraz kilka innych 
publikacji tam linkowanych. 

 
 

 
http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI 
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(film "Napędy Przyszłości") 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer

9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany") 

Rys. #G3a: Powyższa ilustracja pokazuje jak w już 
niedalekiej przyszłości badacze nowej "totaliztycznej 

nauki" (patrz #C1 i #C6 ze strony "telekinetyka.htm") - 
filozoficzne i naukowe fundamenty dla której to nauki ja 

już wypracowałem, będą używali Magnokrafty w roli 

"uniwersalnego naprawiacza" aby, między innymi, móc 
przywracać życie i roślinność na obecnych i przyszłych 

pustyniach (oczywiście jeśli ludzkość w międzyczasie 
zdoła się uwolnić od, lub nabyć odporności na wpływy, 

okupującej ją i spychającej ku samozagładzie "złej 

mocy"). Tego przywracania życia i roślinności eskadry 
telekinetycznych Magnokraftów drugiej i trzeciej 

generacji (mojego wynalazku - patrz strona 
"telekinesis_pl.htm") będą w stanie dokonywać dzięki ich 

rozlicznym możliwościom wykonawczym - np. ich 
zdolności do automatycznego sadzenia drzew bez 

potrzeby wysyłania robotników na ziemię. Sadzenie to 

przy tym może być realizowane NIE tylko mechanicznymi 
maszynami sadzącymi zamontowanymi na pokładzie 

Magnokraftów i podobnymi do już używanych przez ludzi, 
ale w Magnokraftach drugiej i trzeciej generacji także 

telekinetycznymi "promieniami transportującymi" 

działanie jakich opisuję w swoich publikacjach. Poza 
zdolnością do sadzenia drzew i roślinności, Magnokrafty 

mają też zdolność do przygotowania gruntu w jakim 
sadzenie to się odbywa. Przykładowo, ta sama zdolność 

do formowania silnych wiatrów jaka pozwala im na 
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techniczne formowanie tornad i huraganów, a jaką 
opisałem m.in. w punktach #E3 i #E6 ze strony o nazwie 

"tornado_pl.htm" oraz w "części #J" strony 

"hurricane_pl.htm", umożliwia im także wytwarzanie 
podmuchów potężnego wiatru, jakie mogą być użyte do 

wyrównywania np. pofalowanej i nierównej powierzchni 
gruntu typu wydmy piaskowe pokazane na powyższej 

ilustracji. W rezultacie, pofałdowane i NIE nadające się 

do użytecznej uprawy tereny te Magnokrafty są w stanie 
zamieniać w równiutkie jak stół powierzchnie równinne 

idealnie nadające się do zadrzewienia a nawet i do 
rolnictwa. Z kolei tzw. "wir magnetyczny" jaki 

Magnokrafty mogą wytwarzać, jest w stanie 

odparowywać twarde skały typu widocznego na 
powyższej ilustracji i rozdrabniać je na sypkie składniki 

piasków i gleby - tak jak uświadamiam o tym m.in. 
materiałem dowodowym wskazywanym w punkcie #J4 

ze strony "hurricane_pl.htm". Magnokrafty są też w 
stanie sterować pogodą i klimatem - tak jak ogólnie 

opisuję to w punkcie #H2 strony o nazwie 

"hurricane_pl.htm". Przykładowo, ustawiając się w rodzaj 
łańcucha są one w stanie formować jednokierunkowo 

wiejące wiatry jakie zależnie od wymogu będą albo 
nawiewały nasączone wilgocią chmury i powodowały 

deszcze na znacznych obszarach, albo też będą 

przynosiły wysuszające klimat suche powietrze - tak jak 
to opisałem np. w punktach #E11 i #E16 ze swej strony 

o nazwie "military_magnocraft_pl.htm". Ponadto 
odpowiednio nasterowaną częstostliwością swego pola 

Magnokrafty mogą wytrącać wodę z powietrza tworząc 
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lokalne chmury i deszcze - co wyjaśniam np. w punkcie 
#B2, zaś udokumentowałem w punktach #C1 i #C2 ze 

strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm" i z publikacji tam 

linkowanych. (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć 
ją w powiększeniu.) 

 
Magnokrafty mojego wynalazku są wysoce uniwersalnymi 

gwiazdolotami, przeliczne i wszechstronne cechy i 

możliwości których dobrze ilustruje nasz gratisowy film o 
tytule "Napędy Przyszłości". Stąd NIE tylko wzniosą one 

ludzkość do gwiazd i otworzą jej dostęp do 
nieograniczonych zasobów kosmosu, ani NIE tylko same 

w sobie stanowią najdoskonalszą broń, zdolną oprzeć się 

i przełamać możliwości wszelkiej innej broni jaką 
wrogowie ludzkości mogliby użyć. Jak bowiem 

wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" (tj. w 
punktach #I1 do #I3) opisującej je strony o nazwie 

"magnocraft_pl.htm", kiedy Magnokrafty zostaną w 
końcu zbudowane, będą one stanowiły zarówno 

najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje  

(patrz strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i 
uniwersalny naprawiacz (patrz owe #I1 do #I3 strony 

"magnocraft_pl.htm") wszystkiego co ludzkość jako 
całość kiedykolwiek popsuje. Przykładowo, urządzenia 

napędowe Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji 

mogą wytwarzać zjawisko technicznej telekinezy, a ściślej 
zjawisko jakie nazwałem "efektem telekinetycznym" a 

jakie stanowi "odwrotność tarcia". Szerszy opis tego 
"efektu telekinetycznego" zawarty został, między innymi, 

na dwóch moich stronach internetowych, mianowicie na 
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stronach o "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji" (patrz punkt 
#B3 ze strony "dipolar_gravity_pl.htm"), oraz o 

działających na zasadach "perpetuum mobile" 

urządzeniach do generowania czystej darmowej energii 
(patrz punkty #J2 i #J3 ze strony "free_energy_pl.htm"). 

Stąd Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji będą w 
stanie powodować telekinetyczne "wysysanie" z 

otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym 

klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak 
niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i 

nastawione niemal wyłącznie na zaspokajające chciwość 
"pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych 

potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami 

Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak 
i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu 

demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą 
odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. 

w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm". 
Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" 

nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystująca zjawisko 

będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja 
nazwałem "efektem telekinetycznym", obecnie ma też 

zastosowanie w już zbudowanych i działających na 
zasadach "perpetuum mobile" tzw. urządzeniach do 

generowania "czystej darmowej energii" - kilka 

istniejących prototypów których opisałem np. na stronie 
"free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii 

telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, 
opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. 

przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych 
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"generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję 
osobiście rozpocząć - chociaż z powodu zmyślnych 

prześladowań i braku środków, już przez niemal pół 

wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich 
badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy 

sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku 
(patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi 

uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego 

świata fizycznego została stworzona przez Boga z 
pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną 

ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją 
"chaosem" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch

aotyczne+ruchy ), ja wiem już z całą pewnością, że 
generatory czystej darmowej energii działające na 

zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się 
zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania 

mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe 
"drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - 

patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) 

Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w 
niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, 

Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość 
wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania 

czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej 

użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z 
przykazniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem 

przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu 
Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. 

Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do 
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"wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w 
technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną 

będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. 

samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie 
opisuję w swoich publikacjach. Powyższą ilustrację 

specjalnie dla zilustrowania totaliztycznych publikacji 
jakie ja autoryzuję przygotował z użyciem komputerowej 

grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik 

Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również 
linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" i 

o "Tablicach Cykliczności (np. dla Napędów Ziemskich)" 
gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem 

"Napędy Przyszłości", a także przygotowaliśmy nasz 

linkowany w tym wpisie film o ratowaniu naszej 
cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie 

wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący 
tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - opisany 

szerzej w "Filmy #G3bc" poniżej. Wielka więc szkoda, że 
żadna z owych przelicznych instytucji jakim po 

wynalezieniu Magnokraftu oferowałem iż zbuduję dla 

nich ów gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy 
nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych 

artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu 
udało mi się jednak opublikować, ukazał się w 

czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 

1984 roku, Vol. 1. Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to 
wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na stronie 

"magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek 
dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas 

zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w 



 
  Q-288 

kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to 
uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie 

nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 

2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali 
- tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie 

"2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem 
pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030", 

zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało 

miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego 
upadku, a prawdopodobnie także aż NIE wdroży na Ziemi 

"Ustroju Nirwany" - dla którego sam Bóg mądrze 
zaprojektował i wprogramował w ciała ludzi szeroko 

opisywane w "części #L" i we WSTĘPie strony 

"smart_tv.htm" zjawisko zapracowanej nirwany za 
pomocą jakiego Ustrój Nirwany całkowicie wyeliminuje z 

użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje 
"chciwość" i "strach". 

 
Oczywiście, z naprawianiem sytuacji ludzkości i klimatu 

NIE wolno czekać aż mój Magnokraft będzie zbudowany, 

a każdy ma obowiązek aby dla ratowania życia bliźnich i 
swego czynić od zaraz co tylko leży w jego/jej 

możliwościach - przykładowo sadzić drzewa kiedykolwiek 
i gdziekolwiek ma ku temu możliwość. Wszakże to 

właśnie podsycane chciwością i głupotą wycinanie drzew 

i ich brak już zamienia Afrykę w wysuszoną pustynię. W 
podobną pustynię, tyle że latem wypalaną słońcem, 

jesienią i w zimie zalewaną powodziami, zamrażaną i 
pokrywaną lodem, zaś co jakiś czas dodatkowo 

powtarzalnie trapioną wybuchami wulkanów, z powodu 
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zmiany klimatu prawdopodobnie już wkrótce zamienią się 
także pozostałe kontynenty, w tym Europa i Azja - tak 

jak zilustrowane to jest na Rys. #B8.2 ze strony o nazwie 

"rok.htm". Tymczasem nasiona drzew nadal można 
pozyskiwać za darmo i stąd sadzenie wielu gatunków 

drzew, w tym rodzących owoce, NIE wymaga "pieniędzy" 
a jedynie wystarcza aby mieć trochę "serca", rozumu, 

cierpliwości, oraz gotowości wykonywania tzw. "pracy 

fizycznej", tj. trzeba mieć to co stanowi źródło wszelkiego 
dobra - tak jak wiedzę o tym wyprowadziłem łańcuchem 

logicznego wnioskowania w powyższym punkcie #G3 
tego wpisu. Stąd dla aż wielu istotnych powodów 

rekomenduję tutaj podjęcie np. osobistego sadzenia 

drzewek gdzie tylko się da - tj. wzdłuż dróg, na miedzach 
pomiędzy polami, na wszelkich nieużytkach, wzdłuż 

brzegów rzeczółek, rowów i wszelkich zbiorników 
wodnych, a także na działkach własnej ziemi, w 

ogródkach i wzdłuż ogradzających domy płotów. 
Pamiętać przy tym warto, że nadchodzą również lata 

głodu - od 2018 roku zapowiadane naszym filmem 

"Zagłada ludzkości 2030" gratisowo pokazywanym z 
internetowego adresu 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Stąd 
gdzie każdemu poręcznie, powienien sadzić orzechy lub 

inne drzewa rodzące jadalne i długo przechowywalne 

orzeszki lub nasiona - między innymi: buki (patrz 
https://www.google.pl/search?q=buk+orzeszki+jedzenie 

), jadalne kasztany (patrz 
https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drze

wo ), sosny pinia (patrz 
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https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalny
ch+nasionach ), itp., albo sadzić lipy, kwiatostan których 

nasi przodkowie używali do zaparzania leczniczej herbaty 

- patrz Fot. #D33 ze strony o nazwie "milicz.htm". W 
sadzeniu dodatkowo pomaga wiedza, że wszelka 

ochotnicza praca fizyczna, w tym także sadzenie drzew, 
przygotowuje wykonujących ją ludzi do przyszłego życia 

w pozbawionym pieniędzy, chciwości i nierówności 

Ustroju Nirwany. Na dodatek, od zaraz służy ono też 
lepszej przyszłości dla dzisiejszej młodzieży - stąd we 

własnym interesie obecni młodzi ludzie mogą i powinni 
sadzić tak owocujące drzewa gdzie tylko się da. Najlepiej 

zaś jeśli w tym celu zaczną kopiować moje metody 

takiego sadzenia. Przykładowo, aby sadzić drzewka 
owocowe jakie szybko rosną i obficie rodzą smaczne 

owoce bez potrzeby ich szczepienia, np. genetycznie 
oryginalne brzoskwinie czy wiśnie albo leśną czeremchę 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=czeremcha+owoce&tb

m=isch ), wystarczy zachować ich pestki kiedy się je 

zjada, zaś następnej wiosny posadzić je w doniczkach, a 
po ich wyrośnięciu w owych doniczkach przez rok lub 

dwa, przesadzić je na ich końcowe miejsce rośnięcia. 
Podobnie trzeba wypielęgnować orzechy - uzyskując je 

do sadzenia albo od sąsiadów albo z lasu (tj. dla 

orzechów laskowych np. od ich leśnych krewniaków, bo 
orzechy zakupione w supermarketach prawdopodobnie 

NIE wykiełkują - wszakże pochodząc z przemysłowej 
produkcji ich pazerni farmerzy obecnie celowo je 

naświetlają promieniowaniem aby zabić ich zdolność do 
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kiełkowania i w ten sposób NIE stwarzać sobie 
konkurencji). Tak posadzone drzewka mogą zacząć 

owocować już po upływie od pięciu do siedmiu lat - czyli 

w sam raz na czasy głodu, upadku naszej cywilizacji i 
powszechnej zagłady lat 2030-tych. Natomiast nasiona 

buków, jadalnych kasztanów i lip są łatwo dostępne po 
ich dojrzeniu w lasach i parkach - trzeba jedynie latem 

sobie wypatrzyć gdzie rośnie ich najbardziej lubiana lub 

produktywna wersja, poczym pod koniec lata lub jesienią 
pozbierać upadłe z nich nasiona (np. ja najbardziej 

polubiłem sadzenie pięknego buka o czerwonych liściach 
np. odmiany zwanej "purpurea" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=buk+purpurea+o+czer

wonych+li%C5%9Bciach - bo NIE tylko rodzi on masę 
smacznych, jadalnych, trójkątnych orzeszków, a ponadto 

ma bardzo piękny wygląd). Warto też sadzić odmianę 
sosny jaka też rodzi przepyszne jadalne orzeszki uważane 

za przysmaki o kształcie brązowych fasolek w twardej 
skorupie - patrz "sosna pinia". Aby zaś sadzić winogrona 

trzeba jakoś nabyć i posadzić w swym ogródku jedno 

pnącze jakiejś wysoce odpornej na choroby, szybko 
rosnącej, smacznej, aromatycznej, bardzo produktywnej i 

użytecznej dla wszelkich zastosowań odmiany winogron - 
przykładowo ja używam w tym celu odmianę "Niagara" 

(patrz 

https://www.google.pl/search?q=niagara+winogrona ). 
Potem na końcu każdej zimy wystarczy odcinać z niego 

odrosty o długości od 70 cm do 1 metra, poczym w 
otwór w glebie wykonany np. śrubokrętem wsuwać pod 

ziemię dwa kolanka takich pędów tuż przy słupkach 
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płotów, lub niedaleko jakiegoś budynku, po jakich będą 
potem się wspinać. Na miedzach i w miejscach gdzie już 

rosną jakieś drzewa, winogrona warto sadzić tuż przy 

drzewie (najlepiej po słonecznej "S" stronie) na jakie 
potem będą się wspinać i owocować. Warto tu dodać, że 

mając wiele gotowych do posadzenia dowolnych 
owocujących sadzonek ale NIE mając miejsca do ich 

posadzenia, najpierw trzymając w ręku już gotowe do 

posadzenia drzewko i podkreślając iż je osobiście i za 
darmo im posadzimy w wybranym przez nich miejscu ich 

ogródka lub miedzy, najpierw je oferujemy w darze 
najbliższym nam znajomym - szczególnie starszym 

wiekiem np. jacy sami nic już NIE sadzą. Potem 

oferujemy (też za darmo) ich posadzenie innym 
pobliskim sąsiadom. W końcu dalszym sąsiadom i nawet 

nieznajomym, itd., itp. Dla różnych powodów niektórzy z 
nich odmówią przyjęcia tej darowizny - przykładowo 

ponieważ żyjąc w dzisiejszym pazernym świecie (patrz 
strona "parasitism_pl.htm") ich umysły NIE są jeszcze 

gotowe zaakceptować naukowo tu wyprowadzonej idei 

bezinteresownego czynienia dobra. NIE trzeba jednak 
tym się zrażać, bo właśnie po to Bóg dał im "wolną 

wolę". Z moich doświadczeń wynika iż najwięcej 
chętnych na takie darmowe sadzonki będzie na 

sadzonkowe pędy winogron - a tych z jednego pnącza z 

własnego ogródka kolejnych zim można naprzycinać 
dowolnie wiele. Sporo chętnych jest też na sadzonki 

brzoskwiń rodzących bez potrzeby szczepienia - których 
też mając jedną owocującą smaczną brzoskwinię w swym 

ogródku, daje się z niej naprodukować każdą ilość. Jak ja 
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tego niezamierzenie przez siebie doświadczyłem, osoby 
którym podaruje się i posadzi osobiście wypielęgnowane 

owocujące drzewka lub winogrona, ten nasz 

bezinteresowny dobry uczynek będą długo i pozytywnie 
pamiętały - widać takie drzewko lub jego owoce 

nieustannie ich zadziwiają, nas im przypominają, 
umacniają w nich wiarę w dobro swych bliźnich, oraz 

inspirują do podjęcia szerzenia dobra. 

 
Powyższy "Rys. #G3a" jest jedną z kilku ilustracji jakie 

mój graficznie uzdolniony przyjaciel pracowicie 
przygotował abym na pocieszenie ducha dzisiejszych 

ludzi coraz bardziej świadomych iż nieodwołanie zbliżają 

się owe groźne wydarzenia lat 2030tych, mógł tymi 
rysunkami zilustrować i opisać jak Magnokrafty mojego 

wynalazku będą jednak w przyszłości w stanie 
ponaprawiać klimat i inne zło jakie spowodowały na 

Ziemi dzisiejsze pokolenia wprowadzane w bezbożność, 
chciwość i nieodpowiedzialność. Chociaż każda z tych 

ilustracji już sama w sobie wygląda spektakularnie, 

efektywność ich wyglądu i siła ich przekonywania może 
zostać jeszcze wyżej podniesiona po animacji tej ilustracji 

we formę interesującego filmu upowszechniającego 
wśród ludzi jakąś nadal nieznaną im prawdę i wiedzę 

odkrytą w wyniku moich badań - tak jak mój przyjaciel 

Dominik Myrcik zademonstrował to w swym zwiastunie 
następnego filmu udostępnianym do oglądnięcia pod 

adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=dgrSW9kY7VA 

pokazującym "Trailer Myrcik.com". Pierwszą i 
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najważniejszą z tych ilustracji "na pocieszenie ducha" 
pokazałem jako Rys. #I2 ze swej strony internetowej o 

nazwie "magnocraft_pl.htm" - w punktach od #I1 do #I3 

której to strony wyjaśniłem także jak telekinetyczne 
Magnokrafty drugiej generacji wyzwalaną przez siebie 

zasadą "telekinetycznego efektu" reprezentującego 
zjawisko "odwrotności tarcia" będą pozyskiwały z 

atmosfery ziemskiej i zamieniały w czystą energię 

magnetyczną i elektryczną nadmiar ciepła 
nawprowadzanego do tejże atmosfery. Odnotuj, że to 

samo zjawisko "odwrotności tarcia" już obecnie jest 
używane w dzisiejszych prototypach generatorów do 

pozyskiwania z otoczenia czystej darmowej energii na 

zasadach "perpetuum mobile" - zasadę działania jakich to 
generatorów opisałem w punkcie #B3 swej strony o 

nazwie "fe_cell_pl.htm", zaś ich już działające prototypy 
np. na stronach o nazwach "free_energy_pl.htm" i 

"propulsion_pl.htm". Ów najważniejszy rysunek 
telekinetycznych Magnokraftów działających ponad 

Antarktydą lub Arktyką jako rodzaj "uniwersalnych 

naprawiaczy" pokazałem także, ale z odmiennym 
podpisem, jako Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm" 

- gdzie w punkcie #B8.2 z nieco zupełnie odmiennego 
punktu widzenia ujawniłem też meryt tego rysunku. 

Następny z tych rysunków, ilustrujący i wyjaśniający jak 

Magnokrafty dzisiejsze pustynie w przyszłości będą 
zamieniały w pełne życia zalesione i uprawne obszary, 

oraz zachęcający aby dla powodów wyjaśnionych w 
punkcie #G4 poniżej od zaraz osobiście zabrać się za 

naprawianie klimatu sadzeniem podtrzymujących życie 
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drzew, pokazałem jako Rys. #B1 ze strony "2030.htm", a 
także jako Rys. #G3a ze strony "wroclaw.htm". 

Natomiast ilustracją Rys. #I1 ze strony o nazwie 

"landslips_pl.htm" staram się uświadomić i wyjaśnić jak 
Magnokrafty będą mogły ponaprawiać nierozsądne 

gospodarzenie górami i nadającymi się do produkcji 
żywności równinami. Ostatni z owych pocieszających 

ducha rysunków, pokazany jako Rys. #L2 ze strony 

internetowej o nazwie "2020zycie.htm", a także jako Rys. 
#B2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm", ilustruje i 

wyjaśnia jak Magnokrafty będą w stanie pozapełniać 
roślinami i życiem obecnie pozamrażane i poogołacane z 

gleby i życia góry, gołe skały i skalne rumowiska. Tak 

więc wszystkie te rysunki razem wzięte ujawniają, że po 
zbudowaniu Magnokrafty NIE tylko będą stanowiły 

"najpotężniejszą z ludzkich broni", ale także rodzaj 
"uniwersalnych naprawiaczy" zdolnych ponaprawiać 

niemal wszystko co uprzednie pokolenia ludzi 
bezrozumnie popsuły - przeglądnij więc opisy z punktów 

#I1 do #I3 (a jeśli sie da, to także z punktow #J1 i #J3) 

na stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm". 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=41edXh_apsg 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 

Filmy #G3bc: Oto dwa około półgodzinne filmy 

gratisowo dostępne w YouTube (drugi z nich nawet z 

narracją w języku polskim), jakie wskazują nam już 
sprawdzony w praktyce czyli możliwy do osiągnięcia 

dwustopniowy sposób powstrzymania dalszego 
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zapadania się ludzkości w coraz większe błędy i 
samowyniszczanie, poczym skierowania jej reformami na 

drogę wzrostu i naprawy wiodącą do lepszej przyszłości 

wszystkich ludzi. (Kliknij na powyższy starter wybranego 
filmu aby go oglądnąć) 

 
Pierwszy z obu tych dwustopniowych sposobów 

spowodowania faktycznej reformy, naprawy i wzrostu 

ludzkości wymaga aby wysoce podatny na korupcję 
jednak powszechnie dzisiaj używany hierarchiczny 

system rządzenia państwowymi urzędami, został 
pokojowo zastąpiony przez demokrację podobną do tej 

jaką w starożytnej Grecji miało miasto Ateny. Cechą tej 

demokracji jest bowiem iż wszelkie decyzje następstwa 
jakich wpłyną na życie więcej niż jednej osoby, są 

podejmowane poprzez demokratyczne głosowanie albo 
wszystkich ludzi jakich decyzje te dotkną albo 

reprezentantów tychże ludzi. Tę zmianę zasad rządzenia 
ilustruje górny z obu powyższych filmów o tytule "By The 

People | Democracy Maybe" z narracją w języku 

hiszpańskim ale z angielskimi napisami. Film ten 
dokumentuje jak mieszkańcy 17-tysięcznego miasta 

Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku 
(tj. z krwawego stanu w regionie świata o jednej z 

największych brutalności) zdołali pokojowo wprowadzić u 

siebie taką "ateńską" demokrację pozbywając się 
uprzednio rządzących nimi wysoce skorumpowanych 

urzędów oraz polityków przy władzy. W ustroju tego 
miasta mi osobiście najbardziej zaimponował ich sposób 

wybierania swych reprezentantów do władz i liczenia 
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głosujących na każdego z kandydatów - zilustrowany np. 
od 4 minuty z około 6 minutowego filmu o adresie 

https://www.youtube.com/watch?v=SrPBdLiqMb0 oraz 

np. od 17 minuty z około 23 minutowego filmu o adresie 
https://www.youtube.com/watch?v=oDspeScGZrQ . W 

wyborach bowiem z tego miasta wszyscy kandydaci 
ustawiają się w szeregu zwróceni do tłumu swych 

wyborców, zaś każdy wybierający ich mieszkaniec miasta 

ustawia się w kolejce przed tym kandydatem jakiego 
preferuje jako reprezentanta jego woli i sytuacji, poczym 

liczba głosujących w każdej z tych kolejek jest liczona. 
Stąd w sposób niemożliwy do oszukania takie wybieranie 

i liczenie niepodważalnie wygrywa tylko faktyczny 

kandydat o od razu widocznej przewadze popierających 
go ludzi. Patrząc też wówczas w oczy i twarze 

wybierających go ludzi kandydat ten NIE będzie miał 
serca ani sumienia aby potem NIE realizować ich woli. 

Udokumentowane treścią tego filmu opisy zasad 
osiągnięcia takiej zmiany ustroju owego miasta można 

też wyszukiwać w innych opisach i filmach zarówno z 

youtube.com (wyszukasz je kliknięciem na link 
https://www.youtube.com/results?search_query=Cheran

+Mexico+democracy ), jak i z google.com (wyszukasz je 
kliknięciem na link 

https://www.google.com/search?q=Cheran+Mexico+de

mocracy ). Drugi z owego dwustopniowego procesu 
reform ludzkości w kierunku naprawy i wzrostu ilustruje 

dolny polskojęzyczny film o tytule "Świat bez pieniędzy: 
Ustrój Nirwany" też udostępniany w YouTube za darmo 

pod internetowym adresem 
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https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Ten 
film wskazuje cechy, zalety i działanie "Ustroju Nirwany" 

opisywanego z różnych punktów widzenia w aż całym 

szeregu moich publikacji, przykładowo w punkcie #C7 
mojej strony "nirvana_pl.htm", we WSTĘPie i w "części 

#L" strony "smart_tv.htm", w punkcie #G3 strony 
"wroclaw.htm", w punktach #A1 do #A4 strony 

"partia_totalizmu.htm", w punkcie #A5 strony 

"totalizm_pl.htm", w punkcie #A1 strony "2030.htm", 
oraz w jeszcze kilku innych publikacjach. Najważniejszą 

cechą tego Ustroju Nirwany jest bowiem, że zjawisko 
nirwany jakie wynagradza fizycznie wykonywaną tzw. 

"pracę moralną" zostało zaprojektowane przez Boga i już 

jest wbudowane w każde ludzkie ciało. Zjawiskiem tym 
jest nieopisanie cudowna szczęśliwość zapracowanej 

nirwany. Nirwana ta z całą pewnością niezawodnie 
działa, bowiem ja osobiście zdołałem ją u siebie 

wypracować i utrzymać przez około 9 miesięcy podczas 
mojej profesury na bliskim do natury (i do Boga) 

tropikalnym Borneo. Jak też wierzę, to właśnie pamięć 

cudownych doznań jakich taka zapracowana nirwana 
dostarcza, motywuje mnie obecnie do wysiłku 

nieustającego przekonywania reszty ludzi o zaletach oraz 
o nadrzędności politycznego Ustroju Nirwany nad 

wszystkimi ustrojami jakie ludzie dotychczas zdołali 

wymyślić. Ustrój ten wskazuje bowiem sposób 
całkowitego pozbycia się "pieniędzy" (a wraz z 

"pieniędzmi" pozbycia się także chciwości, wymuszania, 
wyzysku, nierówności, niesprawiedliwości, oraz niemal 

każdej innej formy zła). Tak gigantyczne udoskonalenie 
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sytuacji całej ludzkości ustrój ten uzyska poprzez 
zastąpienie zarządzanego przez niedoskonałych i 

korumpowalnych ludzi dotychczasowego wynagradzania 

pracy "pieniędzmi", przyszłym wynagradzaniem pracy 
owym cudownym zjawiskiem szczęśliwości zapracowanej 

nirwany jakie zarządzane jest przez wszechwiedzącego i 
doskonale sprawiedliwego Boga. Wszakże jeśli jakaś 

grupa ludzi czy jakieś miasto zdoła pozbyć się pieniędzy i 

zacznie używać owo cudowne zjawisko zapracowanej 
nirwany aby to nim wynagradzać wszelką fizycznie 

wykonywaną tzw. "pracę moralną" (tj. tę "pracę 
moralną" cechy jakiej wyjaśnia np. punkt #D2 z mojej 

strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm"), wówczas 

wraz z pieniędzmi ludzie ci pozbędą się także wszelkiego 
zła o którym ostrzega nas werset 10:6 z biblijnego "1 

listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem 
wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". 

 
Sam Ustrój Nirwany, a także demokratyczne i pokojowe 

wypracowywanie zasad jego wprowadzania w życie, są 

zarówno niewypowiedzianie istotne dla przetrwania i 
dobrobytu całej ludzkości, jak jednocześnie w obecnej 

sytuacji powszechnego uwielbiania władzy, pieniędzy, 
przepychu, bogactwa, wywyższania się nad innymi, 

podkreślania różnic, itp., są one ogromnie trudne do 

zrealizowania. Dlatego oba powyższe filmy używam też 
aż na kilku innych totaliztycznych stronach w 

zaprezentowanych tam rozważaniach na ten temat jako 
ilustracje iż pomimo sceptycyzmu wielu nawykłych do 

"pieniędzy" i "chciwości" ludzi, Ustrój Nirwany daje się 
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jednak wdrożyć, jego działanie już zostało praktycznie 
przetestowane, zaś po poprawnym wdrożeniu w praktyce 

okaże się on niedoścignienie doskonalszy od wszystkiego 

co ludzkość dotychczas wymyśliła w sprawie ustrojów. 
Wszakże NIE powodująca żadnych szkodliwych 

następstw ubocznych zasada działania tego ustroju 
została zaprojektowana i już wprogramowana w ludzkie 

ciała przez wszechwiedzącego i nieporównanie od ludzi 

mądrzejszego naszego stwórcę i Boga, chociaż niestety 
jak narazie mizerna namiastka tej zasady jest tylko 

wypaczana jej szkodliwym użyciem przez gangi 
producentów narkotyków i przez narkomanów. 

Jednocześnie to na nas ludzi Bóg nałożył do 

zrealizowania obowiązek i "wolną wolę" aby poprawnie 
wdrożyć w życie ów Ustrój Nirwany zgodnie z wersetem 

4:17 z biblijnego "Listu św. Jakuba Apostoła": "Kto zaś 
umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy". To dlatego 

oboma powyższymi filmami staram się podnosić 
świadomość ludzi poprzez ich pokazywanie na 

linkowanych tu stronach internetowych totalizmu jako: 

Filmy #G3bc ze strony "wroclaw.htm", Filmy #A5bc ze 
strony "totalizm_pl.htm", Filmy #C7ab ze strony 

"nirvana_pl.htm", Filmy #A1ab ze strony "cielcza.htm", 
oraz Filmy #A1ab ze strony "2030.htm". 

 

 
#G4. Przeegzaminujmy więc kompetencję 

naszych intelektualnych "elit", które zarządzają 
narodami lub nawet ludzkością, chociaż typowo w 

swym życiu ich reprezentanci przysłowiowo "NIE 
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splamili swych rąk tzw. pracą fizyczną" i stąd NIE 
nabyli opisanej powyżej w #G3 umiejętności 

dopracowania "jak" do postulowanego przez 

siebie "co" - aby tym przeegzaminowaniem 
poznać faktyczne następstwa wmuszania w nas 

tylko "co" jakiemu nadal brakuje "jak", 
przykładowo wmuszania w nas jedynie "co" przez 

naukowców i przez oficjalną naukę wmawiających 

nam iż reprezentuje to już pełne "teorie" i 
"prawa", wmuszania nam tylko "co" przez 

kapłanów twierdzących iż są to już pełne religie, 
wmuszania nam tylko "co" przez polityków 

twierdzących iż to już dopracowane obietnice 

wyborcze i linie ("policy") ich działania, itd., itp.: 
 

Motto: "Wiedza to NIE to samo co mądrość - jako 
że 'wiedzę' daje się powiększać 'pracą umysłową', 

jednak 'mądrość' trzeba powiększać użyciem 
swych rąk moralnie wykonując 'prace fizyczne' z 

uczuciem miłowania Boga, bliźnich i natury." 

(Prawdy które staram się uświadomić opisami z punktów 
#G3 i #G4 tego wpisu #341, zaś zdefiniować w punkcie 

#G5 strony "wroclaw.htm".) 
 

W punkcie #G3 powyżej wykazałem, iż aby ludzka 

wiedza w jakiejkolwiek sprawie stała się kompletną, musi 
na nią składać się zarówno "co" jak i następujące po tym 

"co" wyjaśnienie procedury "jak". Takie bowiem ludzkie 
działania "jak" są wymagane aby cokolwiek 

urzeczywistnić. Tak więc też już w czasach mojej 
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edukacji było sformułowane poprawne edukowanie 
techników i inżynierów. To samo różnymi słowami starają 

się też stwierdzać poprawne definicje np. słowa "teoria", 

cytuję np. z adresu https://sjp.pwn.pl/slowniki/teoria - 
"całościowa koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie 

określonych zjawisk i zagadnień". Nawet Bóg, który 
zainspirował Biblię i dla szeregu istotnych powodów 

(wyjaśnianych w kilku moich publikacjach) zmuszony był 

zawrzeć w niej głównie "co", ciągle wkodował do niej 
wielokrotne upomnienia dla czytających, iż sami mają 

obowiązek dopracować brakujące "jak" - po przykłady 
tych zakodowanych upomnień odnotuj werset 25:2 z 

biblijnej "Księgi Przysłów", cytuję: "Chwałą Bożą - rzecz 

taić, chwałą królów - rzecz badać" jaki zinterpretowałem 
w punkcie #A2.12 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm", 

albo odnotuj "Przypowieść o talentach" z wersetów 
25:14-30 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" jaką 

zinterpretowałem w punkcie #I1 ze swej 
autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm". 

 

Najlepszymi przykładami takiego "co" dla jakiego nadal 
NIE dopracowano jeszcze "jak", są dzisiejsze 

"fundamentalne teorie naukowe" upowszechniane po 
świecie przez nadal monopolistyczną "oficjalną naukę 

ateistyczną" jako rzekomo już kompletne, np. teorie: 

"wielkiego bangu", "ewolucji", czy "względności" - 
prymitywność i niedopracowanie sformułowania jakich, 

ich niezgodność z otaczającą nas rzeczywistością, 
kłamliwość, oraz szkody wyrządzane przez nie całej 

ludzkości, wyjaśniam dokładniej w wielu swych 
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publikacjach - np. patrz #D4 ze strony 
"dipolar_gravity_pl.htm" powtórzony też jako wpis #273 

do blogów totalizmu. Gdyby takie niedopracowane teorie 

jakie nadal NIE posiadają swego "jak" porównywać do 
sytuacji z rzeczywistego życia, to odpowiadają one np. 

czyjemuś spekulowaniu na temat "pięknego domu", co 
do jakiego nadal NIE wiadomo "jak" się go zbuduje, skąd 

weźmie się dla niego działkę budowlaną, materiały, 

robociznę i fundusze, "jak" będzie można do niego się 
wprowadzić i w nim zamieszkać, itd., itp. Innymi słowy, 

"oficjalna nauka ateistyczna" swe kosztowne spekulacje 
na badane tematy nazywa wielkim słowem "teorie", 

podczas gdy faktycznie stanowią one co najwyżej jedne z 

wielu roboczych alternatyw nadal niedopracowanych, NIE 
udowodnionych jako wyrażające prawdę, oraz nadal 

wymagających przebadania i przymierzania jak 
wypełniają one wymogi i ograniczenia otaczającej nas 

rzeczywistości. Co dziwniejsze, dzisiejszy poziom wiedzy, 
techniki, logiki i badawczych metodologii jest już 

wystarczająco zaawansowany aby obiektywnymi 

badaniami "zakategoryzować" bezbłędnie owe rzekome 
"teorie" do kategorii "prawda" lub "kłamstwo". Niestety, 

w swym podsycanym monopolistyczną pozycją 
wygodnictwie, samozadufaniu i samozadowoleniu, 

"oficjalna nauka ateistyczna" ani myśli pozwolić aby 

oficjalnie potwierdzona została narastająca w ludziach 
świadomość, iż te niby "teorie" z powodu swego 

niedopracowania są tylko jednym wielkim kłamstwem i 
zwodzeniem ludzi, a stąd że dla dobra naszej cywilizacji 

od dawna powinny być już zastąpione poprawnymi 
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teoriami wyrażającymi zgodną z rzeczywistością prawdę. 
Decydenci tej nauki blokują więc i uniemożliwiają 

wszelkie próby wykazywania ich braków i niezgodności z 

otaczającą nas rzeczywistością, powstrzymując w ten 
sposób faktyczny postęp całej ludzkości. 

 
Identyczna sytuacja jak z "teoriami" panuje również z 

"prawami" jakie "odkrywa" i publikuje ta sama "oficjalna 

nauka ateistyczna" iż rzekomo rządzą one otaczającą nas 
rzeczywistością. Przykładowo każdy z nas uczył się w 

szkołach lub na uczelniach o "prawie" rządzącym 
powszechnym przyciąganiem grawitacyjnym (zwanym 

także "prawem Newtona"), o "prawach" termodynamiki, 

o "prawach" termicznych, itp. Jeśli zaś przeanalizuje się 
dowolne z owych "praw" oficjalnej nauki, wówczas też 

się okazuje iż stwierdzają one "co" jednak nigdy NIE 
informują "jak" - utrudniając tym swym 

niedopracowaniem ich potwierdzenie jako "prawdę" oraz 
ich odrzucenie jako "kłamstwo". Tymczasem jeśli 

rozważy się prawa formułowane przez ludzi, wówczas 

niezależnie od "co" niemal w każdym kraju istnieje jakaś 
procedura "jak" jego ustanawiania i wdrażania w życie. 

Procedurę tą znają albo wszyscy obywatele, albo co 
najmniej osoby (czy osoba) rządzące i administrujące 

danym krajem. Przykładowo, jeśli ustanawiane jest 

ludzkie prawo ustanawiające nowy rodzaj podatku (np. 
postulowany w NZ tzw. "fart tax" tj. "podatek od 

pierdzenia" - patrz 
https://www.google.co.nz/search?q=fart+tax ), lub tylko 

kolejną podwyżkę podatku, wówczas musi ktoś je 
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zaproponować i wytłumaczyć innym "dlaczego", ktoś inny 
sformułować jak prawo to ma działać i jak ma być 

egzekwowane, poczym musi je zatwierdzić jakiś 

upoważniony do tego urząd lub rządzący (np. parlament, 
rząd, prezydent, król, itp.), potem musi ono być też 

wdrożone zaś jego wypełnianie wymuszane na 
obywatelach, itd., itp. Z kolei jeśli ktoś z ludzi (np. 

wynalazca) buduje nową maszynę realizującą jakieś "co", 

wówczas także wbudowuje w nią jakieś mechanizmy, 
które uruchamiają prawa zarządzające jej zasadą 

działania, z "jak" zasady działania których to 
mechanizmów ów budujący (np. wynalazca) doskonale 

zdaje sobie sprawę, stąd wyjaśnia je w swych opisach i 

licencjach - np. w swym patencie gdzie "zastrzega" 
składowe najbardziej znamienne dla danego "jak" (np. 

swój wynalazek generatora "perpetuum mobile" ja 
wyjaśniam w #B3 strony "fe_cell_pl.htm"). Tak ogromna 

więc różnica pomiędzy prawami formowanymi przez 
ludzi, oraz "prawami" odkrywanymi i rozgłaszanymi przez 

dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną" ujawnia, że nauka 

ta zupełnie NIE dba o wypracowanie całości wiedzy z 
zakresu swych obowiązków, zadowalając się jedynie 

stwierdzeniem "co", zaś zupełnie zaniedbując 
wypracowanie wymaganej procedury "jak" i 

potwierdzenie jej prawdy wymaganymi "3 świadkami". Z 

powodu zaś takiego niedopracowania "jak" wiele 
sformułowań "praw" dzisiejszej "oficjalnej nauki 

ateistycznej" faktycznie ukrywa w sobie kłamstwa, 
których ujawnienie i skorygowanie staje się łatwe i 

oczywiste dopiero kiedy do każdego "co" wypracowuje 
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się także odpowiadające mu "jak" - tak jak w swoich 
ustaleniach czyni to autor niniejszego wpisu #341 (np. 

patrz punkt #J5 na stronie "petone_pl.htm"). 

Przykładowo, z powodu zaniedbania przez "oficjalną 
naukę ateistyczną" wypracowania owego "jak" które 

ujawnia całą prawdę na temat pola grawitacyjnego, 
dzisiaj upowszechniane naukowe "prawa" o grawitacji 

bazują na zupełnie błędnym twierdzeniu iż "pole 

grawitacyjne jest polem monopolarnym" podobnym do 
pola elektrycznego, kiedy faktycznie moim "Konceptem 

Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona 
"dipolar_gravity_pl.htm") wykazałem już ponad wszelką 

wątpliwość iż "pole grawitacyjne jest polem dipolarnym" 

podobnym do pola magnetycznego - dla którego 
kompletną wiedzę obejmującą "co" oraz "jak" już 

wypracowałem i opisałem, między innymi, w 
podrozdziale H1 do H1.1.1 z tomu 4 mojej monografii 

[1/5] ze strony "tekst_1_5.htm". Tyle, że aby 
zidentyfikować czym jest to pole oraz nabyć pewności o 

prawdzie tego co się ustaliło, trzeba do "co" dopracować 

wymagane "jak". Podobnie gdyby naukowcy wypracowali 
"jak" dla naukowych "praw" termodynamiki wówczas też 

łatwo ustaliliby ich kłamliwość, np. ponieważ - tak jak 
wyjaśnione jest to w punkcie #D3 mojej strony 

"god_proof_pl.htm" zaś uściślone w punkcie #B3 mojej 

strony o nazwie "fe_cell_pl.htm" - w obu których 
wyjaśniam NIE tylko "co" ale również "jak", już 

zbudowane zostały urządzenia działające na zasadach 
"perpetuum mobile" o jakich rzekomo naukowe "prawa" 

termodynamiki stwierdzają iż urządzeń takich jakoby NIE 
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da się zbudować. Czy zaś naprawdę zgodnie ze 
stwierdzeniami oficjalnej nauki ateistycznej działają 

prawa termiczne rządzące, między innymi, efektami 

wysokich temperatur, najlepiej poświadczają to 
udokumentowane przypadki kiedy ludzie bosymi stopami 

"kroczą po ogniu" czyli kroczą po rozognionych do 
czerwoności węglach - obserwowane przez siebie 

przypadki takich "cudów" opisałem w punkcie #E7 i 

udokumentowałem zdjęciami z "Fot. #E3" na swej 
stronie internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm" (liczne 

widea innych autorów też pokazujące "kroczenie po 
ogniu" można wyszukiwać w YouTube np. rozkazem 

https://www.youtube.com/results?search_query=walking

+on+fire ) - z kolei "jak" faktycznie Bóg tworzy np. tzw. 
"promienie zimna", temperaturę, czy energię, wyjaśniłem 

to szczegółowiej, między innymi, w (3) i (4) z punktu 
#K2 oraz (A5) i (A6) z punktu #I3 swej strony o nazwie 

"god_istnieje.htm" zaś dodatkowo poszerzyłem definicją 
Boga z punktu #A0 strony "god_proof_pl.htm". Powyższa 

niedopracowana, spartaczona i okłamująca nas rzekoma 

"wiedza" upowszechniana przez kosztowną, 
monopolistyczną, "oficjalną naukę ateistyczną" 

szczególnie razi w sytuacji kiedy pracujący samotnie oraz 
zawzięcie wyszydzany i prześladowany dr inż. Jan Pająk 

(tj. ja) w swych wypracowanych na zasadach 

wymuszonego na nim "hobby badawczego" teoriach, 
prawach, odkryciach i wynalazkach z reguły odnosi pełny 

sukces w wyjaśnianiu NIE tylko "co" ale także "jak", a 
ponadto dodatkowo potwierdza prawdę tego co 

badawczo ustalił poprzez wyszukanie poświadczeń owych 
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najważniejszych "3 świadków" opisywanych w (1) do (1c) 
z punktu #H1 strony "2020zycie.htm". 

 

Sytuacja podobna do tej z "teoriami" i "prawami" 
oficjalnej nauki ateistycznej ma też miejsce z 

przypadkami "nauczania ludzi" przez wielu obecnych 
kapłanów. Wszakże powtarzają oni jedynie "co" 

podawane w Biblii, zaniedbują jednak dodawać już 

wypracowane, lub wypracować inne, brakujące tym "co" 
wyjaśnienia "jak" - podobnie jak ja to uczyniłem w 

podpunkach #A2.1 do #A2.12 ze strony 
"totalizm_pl.htm", a co nawet jeszcze gorsze - kapłani 

konformistycznie aprobują sprzeczne z Biblią i z ich 

naukami kłamstwa "oficjalnej nauki ateistycznej" jaka 
wcale już NIE ukrywa swojej anty-boskiej "krucjaty", 

jednocześnie zaś odrzucają oni prawdę i wiedzę już 
poustalaną na temat Boga przez "Teorię Wszystkiego z 

1985 roku", "Teorię Życia z 2020 roku", mój naukowy 
"Dowód Formalny na istnienie Boga z 2007 roku" (patrz 

strona "god_proof_pl.htm"), moje odkrycie "Drobin Boga 

w 2020 roku", itd., itp. Nic dziwnego iż Bóg rozczarowany 
tak zredukowanymi naukami i "odrzuceniem wiedzy" 

przez kapłanów (patrz "materialistyczny redukcjonizm" z 
https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk

cjonizm ), przygotował dla nich w Biblii ostrzeżenie 

zawarte tam, między innymi, w wersecie 4:4-9 z "Księgi 
Ozeasza" - jakie dokładniej skomentowałem w punkcie 

#A0 strony "god_proof_pl.htm" oraz w (1) z punktu #T2 
mojej strony internetowej o nazwie "woda.htm". 

Kolejnym przykładem "co" bez dopracowanego "jak" 
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mogą być obietnice przedwyborcze polityków. Jednak 
ograniczanie się polityków do podawania w swych 

obietnicach przedwyborczych wyłącznie wieloznacznego 

"co" jakie niemal do niczego ich NIE zobowiązuje, jest już 
niemal przysłowiowe. NIE warto więc tu nawet go 

wyjaśniać. Wszakże poziom niewypełniania przez 
polityków ich obietnic przedwyborczych jest już niemal 

wszystkim znany i obecnie corocznie jest już nam 

nieustannie przypominany następstwami sprowadzonych 
na Ziemię - między innymi z powodu tego 

niewypełniania, trwałych zmian i rozregulowania klimatu 
zilustrowanego i opisanego na Rys. #G3a powyżej; a 

także z powodu poziomu zatrucia atmosfery, wody i 

gleby chemikaliami; zapaskudzenie oceanów i uprawnej 
gleby plastykiem i śmieciami; wymierania wielu 

gatunków stworzeń i roślin; epidemii chorób wśród ludzi - 
w rodzaju "Covid-19" terroryzującego całą ludzkość 

począwszy od początku 2020 roku; itd., itp. 
 

Czy pomimo powyższego istnieją nadal osoby, które 

dopracowują wymagane "jak" do postulowanego przez 
siebie"co"? Odpowiedź jest, iż TAK! Tyle, że jest ich 

bardzo niewielu, oraz że "moce zła" zarządzające naszą 
Ziemią używają wszelkich znanych im wybiegów aby NIE 

pozwolić upowszechniać się po świecie takiej kompletnej 

wiedzy zawierającej NIE tylko "co" ale taże "jak". Aby 
podać tutaj kilka przykładów takiej wiedzy już 

skompletowanej, z obszarów które ja osobiście badam w 
ramach altruistycznie realizowanego swego "hobby 

badawczego" jakie kontynuuję na przekór prześladowań i 



 
  Q-266 

braku finansowania, to należy do nich np. "dowód na 
istnienie Boga" jaki w formalnej wersji (tj. 

przeprowadzony metodą logiki matematycznej) jest 

zaprezentowany na stronie "god_proof_pl.htm" zaś w 
osobistej dla każdego mieszkańca Ziemi formie 

stwierdzającej "skoro ja żyję, to samo stanowi też 
naukowo niepodważalny dowód iż Bóg istnieje" równie 

niezachwianie nas obowiązującej z powodu uprzedniego 

inżynierskiego wykazania łańcuchem przyczynowo-
skutkowym iż "gdyby NIE istniał Bóg, NIE istniałoby też 

życie" - ten inżynierski dowód jest zaprezentowany w 
punktach #D1 i #D2 z mojej strony "2020zycie.htm". 

Inne przykłady obejmują: moją najnowszą "Teorię Życia 

z 2020 roku" zaprezentowaną na stronie 
"2020zycie.htm"; moją najistotniejszą i najbardziej 

przełomową "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" skrótowo 
zaprezentowaną na stronie o nazwie 

"dipolar_gravity_pl.htm"; moje opisujące wynalazki 
przyszłości "Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich" 

z punktów #J4.1 do #J4.6 ze strony "propulsion_pl.htm"; 

gwiazdolot mojego wynalazku zwany "Magnokraft" 
opisany na stronie "magnocraft_pl.htm" zaś zilustrowany 

na naszym filmie "Napędy Przyszłości" z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ; 

generująca czystą darmową energię "bateria 

telekinetyczna" mojego wynalazku opisywana na stronie 
"fe_cell_pl.htm"; pozwalające w nieskończoność 

przedłużać nasze życie poprzez cofanie nas do lat 
młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego tzw. 

"wehikuły czasu" opisane na stronie 
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"immortality_pl.htm"; oraz wiele jeszcze innych osiągnięć 
mojego dorobku twórczego opisywanych w moich 

publikacjach zaś linkowanych ze strony o nazwie 

"skorowidz.htm". Z kolei przykładami kompletnej wiedzy 
wywodzącej się z innych źródeł niż moje badania mogą 

być: wiedza zawarta w przedchrześcijańskiej religii NZ 
Maorysów na temat ich nadrzędnego Boga "Io" - niestety 

przekazywana wyłącznie tradycją mówioną i w obecnych 

czasach znacząco wypaczona a stąd i trudna do pełnego 
rozszyfrowania; wyniki badań i wynalazki Nikola Tesla 

(patrz 
https://www.google.com/search?q=Nikola+Tesla+resear

ch+results+and+inventions ) - niestety poukrywane 

przez władze natychmiast po jego śmierci; linia 
polityczna (tj. angielskie tzw. "policy") niektórych 

wyjątkowych polityków - jako przykład rozważ rządy "Sir 
Robert Muldoon" z NZ, krótko upamiętnione w punkcie 

#B1 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm"; a 
także wiele innych podobnie dopracowanych przykładów 

- niestety obecnie starannie poukrywanych przez 

okupujące nas "moce zła" o których Biblia ostrzega iż z 
powodu naszej uległości ich podszeptom oraz naszej 

pasywności i konformiźmie moce te nadal mogą 
zarządzać Ziemią. 

 

Jaka więc jest wymowa wyrażonego tytułem niniejszego 
punktu #G4 faktu, iż uczestnicy elit wszędzie szastają 

"co" do których jednak praktycznie niemal nigdy 
poprawnie NIE dopracowali wymaganego "jak". Ano, fakt 

ten jest dowodem, między innymi, iż: (a) ludzkością 
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typowo zarządzają osoby jakie co najmniej można 
opisywać jako "niekompetentni" i "ignoranci" (nic 

dziwnego iż obecnie wszystko na Ziemi się wali - tak 

"jak" od 2018 roku zapowiada to i ilustruje nasz 
ostrzegający film "Zagłada ludzkości 2030", zaś obecnie 

dowodowo potwierdzają to kosztowne inżynierskie błędy 
powodujące masowe zawalanie się pokazywane np. 

angielskojęzycznymi filmami z 

https://www.youtube.com/results?search_query=massiv
e+engineering+mistakes ); że (b) najwyższy już czas, 

aby zanim komuś demokratycznie pozwoliło się zająć 
przywódcze stanowisko, najpierw ów ktoś powinien 

wykazać się wszystkim którymi będzie potem zarządzał, 

że do swych "co" dopracował już wymagane szczegóły 
procedur "jak"; że (c) koniecznym się staje zastąpienie 

"konkurencją" wszystkiego co nadal działa na zasadach 
"monopoli", tak jak dla "oficjalnej nauki ateistycznej" 

wyjaśniam to w punkcie #C6 swej strony o nazwie 
"telekinetyka.htm", zaś dla rządów, polityki, religii, 

internetu, itp., wyjaśniam to w innych swych 

publikacjach - np. w "części #J" swej strony o nazwie 
"smart_tv.htm" (wszakże obecnie na Ziemi wszystko co 

najważniejsze nadal działa na zasadach skorumpowanych 
monopoli, tj. edukacja, nauka, rządy, internet, itp.); że 

(d) aż do czasu kiedy ludzkość całkowicie wyeliminuje 

"pieniądze" z użycia, aby zapobiegać osiągnięcia "100% 
korupcji" (patrz #E1 i #E3 strony 

"pajak_dla_prezydentury_2020.htm") każda osoba 
zatrudniona na pozycji władzy NIE powinna zajmować tej 

pozycji przez dłużej niż 4 lata, zaś w wyjątkowych 
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przypadkach - co najwyżej przez 7 lat; że (e) ogromnie 
pilne jest wdrożenie na Ziemi Ustroju Nirwany 

ilustrowanego naszym filmem "Świat bez pieniędzy: 

Ustrój Nirwany" upowszechnianym gratisowo pod 
internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , zaś 
opisanego, między innymi, w punkcie #C7 strony 

"nirvana_pl.htm" oraz we WSTĘPie i "części #L" strony o 

nazwie "smart_tv.htm". Wszakże wdrożnie "Ustroju 
Nirwany" spowoduje iż wszyscy mieszkańcy Ziemi zaczną 

ochotniczo wykonywać wybrane przez siebie rodzaje 
"prac fizycznych", a stąd wszyscy uzyskają okazję 

nabycia wymaganych umiejętności dopracowywania "jak" 

do każdego postulowanego przez siebie "co". Ponadto 
ustrój ten całkowicie wyeliminuje z użycia "pieniądze" - a 

tym samym wyeliminuje większość dotychczasowego zła" 
powodowanego właśnie przez "pieniądze", do czego NIE 

odbierając naszej "wolnej woli" mądrze zachęca nas 
werset 6:10 biblijnego "1 Listu do Tymoteusza" cytowany 

powyżej np. w punkcie #G3. 

 
Czego brakuje więc osobom, które upowszechniają takie 

niedopracowane "co" zamiast kompletnej wiedzy 
obejmującej "co" oraz "jak"? Okazuje się że wiele im 

brakuje! Po pierwsze opisanej w poprzednim punkcie 

#G3 umiejętności wypracowywania "jak" kiedy zna się 
tylko "co" - jaką to umiejętność nabywa się wyłącznie 

poprzez wykonywanie w swym życiu rozlicznych "prac 
fizycznych" oraz nieustające uzupełnianie swej wiedzy w 

sprawach nad jakimi się pracuje. Wszakże każdy kto w 
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swym życiu wykonywał najróżniejsze "prace fizyczne" 
doskonale się przekonał, że w trakcie ich realizowania 

konieczne jest nieustające rozwiązywanie naróżniejszych 

problemów wynikających z wymogów jakie końcowe 
produkty tych prac muszą wypełniać oraz z fizycznych 

ograniczeń jakie podczas ich realizowania trzeba 
pokonywać lub obchodzić naokoło. Stąd nawyk 

rozwiązywania tych problemów z upływem czasu 

efektywnie naucza niemal wszystkie osoby pracujące 
fizycznie owego wypracowywania procedur "jak" do 

każdego "co" jakiemu swą pracę poświęcają. Odnotuj 
jednak, że tzw. "pracownicy umysłowi", którzy jak 

przysłowiowe "diabły święconej wody" unikają 

wykonywania w swym życiu jakichkolwiek 
produktywnych prac fizycznych, owej umiejętności 

osobistego dopracowywania "jak" do zamierzonego "co" 
nigdy NIE osiągają, stąd NIE są też w stanie odróżniać 

od siebie wszystkiego czego poprawne rozróżnienie 
wymaga owej znajomości "jak", tj. NIE są w stanie 

odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra 

od zła, itp., a co za tym idzie, za cokolwiek się zabiorą, 
jeśli wymaga to wypracowania "jak" wówczas niemal z 

całą pewnością maksymalnie to spartaczą. Czyż jest więc 
bezpieczne aby im ufać w sprawach znajdowania 

poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla 

nurtujących ludzi problemów? Na dodatek do 
powyższego, zmiany jakie obserwujemy w 

poszczególnych krajach zdają się ujawniać iż 
intelektualnym "elitom" ludzkości brakuje też np. 

zasługiwania na pomoc i wyrozumiałość Boga 
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spowodowanego ich faktyczną (a NIE np. jedynie 
powierzchowną) religijnością i wypełnianiem boskich 

przykazań - szczególnie przykazań opisanych punktem 

#A2.12 z mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". 
Brakuje im także motywacji aby udoskonalać wszystko 

czym się zajmują. Wszakże ów brak motywacji zawsze 
towarzyszy już osiągniętej zamożności i wygody życiowej 

przy jednoczesnej moralnej znieczulicy na losy ich 

bliźnich - jaka to sytuacja indukuje postawy najlepiej 
opisywane angielskimi słowami "complacency" i "self-

inflated ego" zaś po polsku wyrażane słowami: 
samozadufanie, samozadowolenie, arogancja, butność, 

chełpliwość, duma, hardość, nadętość, niedostępność, 

pewność siebie, powierzchowność, próżność, 
przemądrzałość, pustota, pyszałkowatość, pyszność, 

wyniosłość, zarozumiałość, oraz kilkoma jeszcze innymi. 
 

Czy istnieje sposób uratowania naszej cywilizacji? 
Szacując po zaawansowaniu obecnego upadku 

moralnego całej ludzkości w mojej opinii już NIE - chyba, 

że Bóg zdecyduje się dokonać ratującego ją cudu. 
Ludzkość ma już bowiem "zbyt wielu wodzów, a zbyt 

mało indian" (tj. ma za wielu biurowych decydentów 
umiejących jedynie zmyślać niewykonalne "co" jednak 

niezdolnych do wypracowania i wdrożenia realistycznego 

"jak", a za mało osób wykonujących produkcyjne prace 
fizyczne i potrafiących wdrożyć "jak"). Ponadto owi 

"wodzowie" są jak maszyniści, którzy zbyt mocno 
rozpędzili lokomotywę ciężkiego pociągu, jadnak nadal 

NIE przyjmują do wiadomości iż tory jakimi pędzą wiodą 
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ku przepaści zaś cały ich pociąg już przekroczył tzw. 
"punkt braku powrotu" jaki opisałem w #T1 ze swej 

strony o nazwie "solar_pl.htm" (opisy te powtórzyłem też 

we wpisie numer #264 do blogów totalizmu - ich adresy 
podaję np. w #Z3 strony "wroclaw.htm"). Nadal jest 

jednak możliwość podejmowania indywidualnej obrony. 
Wszakże każdy z nas jest indywidualnie skazywany 

odpowiednio do tego co czyni. Ponadto totalizm nakazuje 

iż "Naprawianie i udoskonalanie świata zawsze trzeba 
zaczynać od siebie samego". Najefektywniej możnaby się 

bronić, gdyby wszystkie osoby świadome prawdy o 
naszej sytuacji zjednoczyły się razem we wspólnym 

wysiłku wypracowania i wdrożania "jak" w celu 

uratowania choćby tylko jednego kraju (np. Polski) 
wdrożeniem w nim Ustroju Nirwany - tak jak powyżej 

ilustrują to "Filmy #G3bc" zaś mój przyjaciel Pan Dominik 
Myrcik sugeruje to na swych stronach internetowych. 

Jeśli zaś zjednoczenie to okaże się niewykonalne, 
wówczas obronę warto podjąć indywidualnie zaczynając 

np. od przeznaczenia jednego dnia w każdym tygodniu 

na poznawanie prawdy o Bogu, inicjując to poznawanie 
od zrozumienia co naprawdę stwierdza i jakie dla nas 

konsekwencje ma werset 5:14 z biblijnej "Księgi 
Jozuego" (tj. aby w swym życiu zawsze starać się być po 

stronie Boga zamiast usiłować przebłagać Boga aby 

wstawił się po naszej stronie). W celu zaś poznawania 
prawdy o Bogu warto nabyć Biblię (jeśli jeszcze jej się 

NIE ma), poczym studiować ją uważnie i systematycznie 
- najlepiej każdej soboty. Dobrze też uzupełniać to 

studiowanie Biblii poznawaniem filozofii totalizmu i Teorii 
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Życia z 2020 roku a ponadto poczytać sobie o "Drobinach 
Boga" z punktów #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" 

oraz o usprawnieniach jakie Bóg powprowadzał do 

naszych ciał z #A1 strony "evolution_pl.htm". Warto też 
uczyć się wypracowywania "jak" poprzez podejmowanie 

produktywnych "prac fizycznych" - jeśli zdrowie, stan 
fizyczny i wiek nam na to pozwalają. Jeśli więc mamy np. 

ogródek, działkę, lub własny kawałek ziemi, albo jeśli 

znamy jakiś "niczyj i zaniedbany obszar ziemi" 
(nieużytki), wówczas warto sadzić tam drzewa rodzące 

długo przechowywalne owoce - tak jak opisałem to 
powyżej w tym wpisie #341 w podpisie pod "Rys. #G3a". 

Jeśli zaś mieszkamy w mieście wówczas warto zacząć np. 

"udoskonalać" swe mieszkanie osobiście wykonywaną 
pracą fizyczną, albo np. nauczyć się przygotowywania 

posiłków z najbardziej pierwotnych składowych - np. 
czystej mąki, ziemniaków, owoców, mleka, jajek, masła, 

sera, smalcu i mięsa. To jest przygotowywać posiłki, 
żadnej składowej których NIE stanowi cokolwiek 

przemysłowo przetworzone, a stąd zawierające 

jakiekolwiek chemikalie jakie akumulują się w naszych 
ciałach rozregulowując ich naturalne rytmy i działania 

oraz sprowadzając najróżniejsze "nowoczesne" choroby, 
a ponadto posiłki dające się przygotować także w 

czasach upadku ludzkości lat 2030tych. Jak tylko 

możemy warto też zacząć ochotniczo i altruistycznie (tj. 
odmawiając wzięcia jakiejkolwiek zapłaty) pomagać 

naturze, zwierzętom i bliźnim - szczególnie osobom 
starszym, samotnym, inwalidom, biedakom, itp. Ponadto, 

warto zacząć dyskutować (będąc "za" i uświadamiając 
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innym jego zalety) problemy wdrażania w życie "Ustroju 
Nirwany" zaprojektowanego przez Boga a ilustrowanego 

naszym filmem. Warto też sięgnąć po inne opisy metod 

indywidualnej obrony zaprezentowanych w moich 
publikacjach - np. na stronie "2030.htm", czy stronie 

"woda.htm". 
 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk 

 
* * * 

 
Powyższy wpis #341 dokumentuje moje logicznie 

wyprowadzone ustalenia iż osoby które przez całe 

swe życie unikają wykonywania produkcyjnej tzw. 
"pracy fizycznej", NIE są w stanie wypracowywać 

poprawnej procedury "jak" dla konfrontowanych 
"co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także odróżniać 

prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co 
za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do 

znajdowania poprawnych i efektywnie działających 

rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów. Wpis ten 
stanowi adaptację treści punktów #G3 i #G4 z mojej 

strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" (aktualizacja 
datowana 7 listopada 2021 roku, lub później) - już 

załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, 

pod następującymi adresami:  
http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw.htm 
http://gravity.ezyro.com/wroclaw.htm 

http://nirwana.hstn.me/wroclaw.htm 
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http://drobina.rf.gd/wroclaw.htm 
http://pajak.org.nz/wroclaw.htm 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 
prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 

aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 
czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i 

mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu 
ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 

powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 
 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 
udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 

wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 
czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 

którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 
"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 

tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 
poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 

ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 
uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , wystarczy jeśli w 
adresie tym nazwę strony "wroclaw.htm" zastąpi się 

nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 
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wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 
adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 

sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 
stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 

powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 
Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 

jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 

uruchomić stronę o nazwie "nirvana_pl.htm" powiedzmy 
z witryny o adresie http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , 

wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 
następujący nowy adres 

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm w okienku 

adresowym swej wyszukiwarki. 
 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
tym i temat z niniejszego wpisu #341, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 
totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 
ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 
wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich 
blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych 

naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii 
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Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 
dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 

istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 
https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy 

od #89 = tj. od 2006/11/11) 
https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, ) 

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: 

wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez 
NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 
totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 

bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 
udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 
i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 

normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 
wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 
mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 
Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy 

#341: 
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#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich 
(#A2.12 z "totalizm_pl.htm") 

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło 

wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm") 
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 

do #H6 z "2020zycie.htm") 

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący 
pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" a drobina przeciw-
materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm") 

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń 

"perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm") 
#322, 2020/5/17 - formowanie huraganów i tornad przez 

Magnokrafty (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm") 
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie 

ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm") 
#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu 

nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z 

"oscillatory_chamber_pl.htm") 
#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i 

dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm") 
#295, 2018/4/17 - "Tablice Cykliczności" i "Napędy 

Przyszłości" (#J1 do #J4 z "propulsion_pl.htm") 

#284, 2917/6/1 - widea dowodzące iż "UFO to już 
zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z 

"portfolio_pl.htm") 
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 
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#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem 
nieskończoności wszechświata (#D4 z 

"dipolar_gravity_pl.htm") 

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na 
"przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z 

"pajak_dla_prezydentury_2020.htm") 
#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po 

"punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z 

"solar_pl.htm") 
#258, 2015/4/25 - formowanie przez UFO czarnych 

pierścieni pochłaniających światło (#E2 z 
"cloud_ufo_pl.htm") 

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe 

wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm") 
#154, 2008/6/1 - różnorodność kształtów i wyglądów 

UFO (#B4 z "explain_pl.htm") 
#151, 2008/5/15 - brak kompetencji nauki do badań 

UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z 
"ufo_proof_pl.htm") 

#132, 2007/9/7 - UFOnauci spowodowali zniknięcie 

"diablicy" (#D1 z "sw_andrzej_bobola.htm") 
#94, 2006/11/4 - jak UFO mogą zmieniać klimat (#E16 z 

"military_magnocraft_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #340E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2021/11/25, 2021/11/25, 

2021/11/25 
Elaborated in: items #G1 and #G2 from my web page 

named "wroclaw_uk.htm"; as well as in item #340E 

from "volume Q" (this one) of the free publication [13] 
downloadable from the web page named 

"tekst_13.htm".  
 

 

Titles of posts #340E: 
#340E: The desperate cry of the girl's ghost in the 

morgue of the Wrocław Medical University reveals the 
lies and the superficiality of knowledge reduced by the 

Occam's Razor to only manifestations of matter 
(totalizm.wordpress.com) 

#340_1E: The authenticity and realism of the girl's 

crying ghost in the morgue of the Wrocław Medical 
University (part 1)r (kodig.blogi.pl) 

#340_2E: How much humanity loses by ignoring and 
blocking factual research on supernatural phenomena 

(part 2) (kodig.blogi.pl) 

#340E: Supernatural cry of the ghost of a girl from 
Wrocław Medical University as a testimony to the 

destructive blocking of the progress of human knowledge 
by reducing the research on the universe to only 

manifestations of matter (drjanpajak.blogspot.com) 

../wroclaw_uk.htm
../tekst_13.htm
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I am sorry to inform here that because of my 
retirement age, some powers accelerated the elapse of 

my "reversible software time" to the speed around 70% 
faster than this time used to elapse for me in my 

younger age - as I objectively determined and reported 

this in item #L3 from my web page named 
"oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post 

#312 for blogs of totalizm. This, together with the 
decline of length of my concentration span that also 

arrived with old age causes that amount of research 

which everyday I can complete rapidly decreased, and 
thus I am forced to cease of doing most laborious kinds 

of my daily works. In the result I decided to stop very 
precise and laborious (because of the level of its 

specialisation and thus also level of difficulty) translating 
into English the reports from outcomes of my research, 

as I noticed that there is a very limited readership o my 

publications thoroughly translated into English, and also 
because in Internet there are various free translation 

programs which interested readers can use for roughly 
(approximately) translating my research reports. But to 

let know these increasingly sparser readers still 

interested in my research what a given publication is all 
about, I still intend to keep translating and to publishing 

in English: the titles, mottos, essence, and main parts of 
captions under illustrations from each my publication. In 

turn the rest of given publication I recommend reader to 
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translate him/herself with the use of these free 
translation programs available in Internet. The Polish 

version of my research report to be subjected to such 

translation - the reporting trailer for which is provided 
below, the interested readers are to find in items #G1 

and G2 from my Polish web page named "wroclaw.htm" 
and it is also repeated in items #G1 and #G2 from my 

English web page named "wroclaw_uk.htm", both of 

which reports on results of my research were to be 
adopted and presented in this post (in English) number 

#340E for blogs of totalizm. Otherwise readers can also 
translate the Polish version of this post #340E, which has 

already been published as Polish post number #340 on 

blogs of totalizm, as well as, among others, as the post 
number #340 from "volume Q" of my publication [13] 

available via the web page named "tekst_13.htm" that 
collects together Polish and English texts of all previously 

published posts to blogs of totalizm (almost a half of 
which I already translated thoroughly into the English 

language - in this number including also post #312E 

about the acceleration of time elapse during my older 
years - published in "volume T" from that publication 

[13]). After all, on the Internet increasing number of free 
programs are available, with the use of which the reader 

is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) 

version of the translation of announced here outcomes of 
my research. 
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Motto of this post #340E: "The humanity have 
learned quite well the sounds and light that 

radiate from a visible and identifiable material 

source, so it is about the time that for its own 
safety it motivates scientists to research and to 

learn also the described in this post #340E and in 
item #F4 of the web page named "artefact.htm" 

sounds and lights that do NOT have a visible and 

identifiable source but are created in the entire 
volume of space in which they become 

perceivable by human senses" (The truth that I 
am trying to realize with descriptions from this 

post #340E.) 

 
 

#G1. My personal experiences prove that in every 
place on Earth, and also for every person, there 

are cases of confronting phenomena called 
"supernatural" - so how much priceless 

knowledge humanity loses due to the lack of 

rational research on these cases: 
 

From my personal experiences it appears, that practically 
in every country and in every locality there are various 

cases of highly realistic confrontations of people with 

phenomena called "supernatural". Unfortunately, due to 
avoidance of the so-called "physical work" by the 

decision-makers and employees of present "official 
atheistic science", most of them did NOT manage to 

acquire skills that are logically derived and documented 
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in item #G3 of my web page named "wroclaw_uk.htm". 
Hence, they become unable to distinguish facts from 

fiction, truth from lies, good from evil, and thus are also 

unable to acquire the ability to find correct and effective 
solutions to problems bothering people. No wonder then, 

that this "official atheistic science" residing in its "ivory 
towers" and believing that it has already learned 

absolutely everything, in the manifestation of its 

haughtiness persecutes, defames and destroys people 
and sources reporting such phenomena, causing the 

majority of people who experienced "supernatural" to 
deliberately eliminate from their memory the awareness 

of the existence of such phenomena. On the other hand, 

how many cases of such supernatural events almost 
every person probably experiences in his/her entire life, 

the reader can learn e.g. from item #F1 and from the 
INTRODUCTION to my web page named 

"wszewilki_uk.htm" - where I listed only the most 
important cases which I personally experienced. In fact, 

however, I confronted many more such cases. For 

example, I have NOT included the case described in the 
first part of item #G2 below on this post, nor the case of 

my lecturing colleague Anna - reporting under hypnosis 
her previous reincarnation as a former daughter of an 

Inca potter - which case is partially described in the 

caption under Fig. #D23 from the web page named 
"milicz_uk.htm", and partially in item #J2 from another 

web page named "malbork_uk.htm". Unfortunately, in 
spite of the multitude of occurrences of such highly 

realistic experiences, the present institution of the 
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"official atheistic science", instead of researching these 
phenomena in a matter-of-fact way, forces into the 

today's humanity the blocking of progress lies, that 

supposedly such events do NOT exist, and that each of 
them originates only e.g. from delusions and thus should 

be cut out (instead of being researched and explained) 
using the so-called "Occam's Razor" (see 

https://www.google.com/search?q=Occam+Razor ). In 

turn this forcing of lies on the humanity causes that the 
vast majority of people ignore and immediately forget 

the experiences that contradict the atheistic ideology 
forced upon them during their education. As a result, the 

information about what actually happens in the reality 

that surrounds us is lost, while the humanity incurs huge 
losses of knowledge and truth that it could accumulate 

by investigating such cases. In addition, it also exposes 
itself to a danger that if these cases are "fabricated" by 

some "evil power" that is hostile to humanity, then such 
lying makes it easier for this hostile power to achieve 

goals which the fabrication is to serve. 

 
In times when I lived in the Polish city of Wrocław, as 

repetitively as in the rest of my life (e.g. see also item 
#J3 from my web page named "petone.htm"), I was 

confronted in there many times with "supernatural". But 

because nowadays the forces of evil that push humanity 
down, use the published information on this subject to 

carry out campaigns of criticizing and ridiculing, in item 
#G2 below on this post #340E I am going to describe in 

more detail only one such case that happened to me 
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personally and that best illustrates the type of 
phenomena that I would like to address here to the 

reader's attention because it allows to draw more general 

conclusions that illustrate where our civilization is 
heading in this matter and what losses we all suffer 

because of forcing into us the lies about the alleged 
unreality and non-existence of such phenomena. 

 

 
#G2. Let us get to know one of the strangest and 

immensely realistic, and at the same time 
scientifically inexplicable because of the present 

limitation of the universe by scientists to 

phenomena from "matter" only, the supernatural 
case that I experienced in the Polish city of 

Wrocław: 
 

Motto: "The less of productive physical work 
people do, the more detached from the 

surrounding reality their lives become." (The 

essence of the results of my research explaining 
why pretending that the phenomena of the type 

described below in this item #G2 do not exist, 
causes the rapidly approaching collapse and self-

destruction of humanity, and why solutions of the 

type described in item #G3 below that are able to 
save the humanity are officially ignored and 

blocked.) 
 

So here is my report on one of the most important and 
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most mysterious cases of the supernatural, which I 
experienced realistically just in the Polish city of 

Wrocław, and which for the mind scientifically trained in 

determining "how" knowing only "what" (as I implement 
it in item #A2.12 from my web page named 

"totalizm.htm", while I derive and document in item #G3 
of the web page named "wroclaw_uk.htm") at the same 

time represents one of the phenomena completely 

impossible to be explained on the basis of the knowledge 
of the present "official atheistic science", which bases its 

philosophical foundations on the erroneous assumption 
that all phenomena of our world are limited to only 

various manifestations of matter, ignoring my discovery, 

already widely confirmed and documented with 
indisputable evidence about the formation of all visible 

matter from invisible "God Drobinas" (misleadingly called 
"dark matter" by present "official atheistic science" - see 

https://www.google.com/search?q=dark+matter ) and 
looking like miniature male and female "little people" - 

which I described more comprehensively in items #K1 

and #K2 from my web page named "god_exists.htm" 
while the formation of matter from which I explained in 

item #I2 from my autobiographical web page named 
"pajak_jan_uk.htm". 

 

... 
 

That summer 1977, together with the programmers of 
Research and Development Centre for computer-

producing factory "Mera-Elwro", we were preparing a 
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post-processor for the English NEL-APT system (the one 
that I had altruistically adopted for the Polish ODRA 1300 

series of computers). This post-processor was to 

generate control programs for the computer-controlled 
2CL milling machine at the Printers Factory in Błonie near 

Warsaw. The quick completion of programming of this 
much needed post-processor was of high priority. Hence, 

that summer, when I did NOT have anything urgent to 

do at my University, and the weather allowed to be able 
to work on this post-processor, I was going on foot to 

the building of "Mera-Elwro" Research and Development 
Centre, which shortly before had been moved to the 

location only a few hundred meters from the Institute I-

24 with my university office. On that hot summer day, all 
the streets I walked were completely empty. Normally, to 

walk from I-24 to this building of the Mera-Elwro, one 
firstly had to walk just several dozen meters along 

Łukasiewicza Street, where our I-24 office was located. 
Then walk a bit (maybe around 100 meters) along 

Tytusa Chałubińskiego Street. Then turn from it into a 

short Karol Marcinkowski Street - see Fig. #G2b below. 
Then, walking for a short distance along the bank of the 

Odra River, one reached the Szczytnicki Bridge. On the 
other side of that bridge, in the then first multi-storey 

building located on the northern side of Aleja Ludmiła 

Różyckiego and opposite to the beginning of Szczytnicki 
Park, there was Research and Development Centre for 

computer-producing factory Mera-Elwro. Almost the 
entire area of my walk was occupied by the buildings of 

the Wroclaw Medical Academy, separated from the street 
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by a high fence. Hence, probably because of the period 
of university holidays and vacations, and hot summer 

weather, on that particular day the whole place was 

completely depopulated - i.e. there was no-one on the 
streets or at the buildings. About halfway along this road, 

i.e. at number 1 of Karol Marcinkowski Street, there was 
a small, one-story, brick building of the "morgue" of the 

Wrocław Medical University (at that time called Medical 

Academy) - see Fig. #G2b. This small morgue building 
had two wide gates, because the gate from the street 

was used to collect the bodies by the families of the 
deceased, while the gate on the opposite side facing the 

buildings of the Medical Academy was used to store the 

bodies to the morgue. On that beautiful summer day, the 
morgue was also absolutely empty - as I noticed it 

because both its gates were wide open, and apart from 
its walls and roof, there was no coffin or any equipment 

or furniture inside. In spite of appearing completely 
empty, when I passed by it along the footpath, from the 

inside of it I heard a very loud, like desperate cry of a 

child - sounding as if it was most probably the voice of 
some little girl. Although I have already passed beyond 

the open gate of this morgue, I wondered what causes 
that I can hear such a loud cry while I do NOT see a 

crying child. And its crying sounded really pitiful. So I 

turned back to see why it was crying so much. This is 
because I suspected that maybe someone left it 

unattended, e.g. in the scorching sun somewhere on the 
other side of the morgue. Since the two opposing gates 

of the morgue were wide open, I walked through the 
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morgue to a kind of "patio" or "square" on the opposite 
side of morgue building in front of the Medical Academy 

building and looked around where the crying child might 

be. However, the entire area was completely empty 
everywhere, means there was no one nor anything in 

there. After all, it was hot summer noon, so even if 
someone worked there at that time, for sure he/she hid 

from the scorching sun inside of the building. Also the 

crying was clearly coming to me from the morgue itself. 
So I went back to the morgue to look for the child. But 

the morgue was also completely empty - apart from the 
outer bare walls and the roof, there was also nothing in 

it. Furthermore, being already inside it, I could NOT 

locate from which its area this loud cry is spreading. It 
did NOT have a single point source, but as if it was 

generated by the entire volume of air in this morgue. 
This made me think that the crying child was probably 

crying for its body and probably for its family - which its 
body might have already taken from the morgue shortly 

before. The thought and the sorrow it induced deeply 

touched me. So I left that morgue and quickly went to 
Mera-Elwro. However, the work of that day somehow 

was NOT going well for me. The desperate cry of that 
child stuck in my memory and remains in there to this 

day. On the way back to I-24 the morgue gates were 

already closed, and the voice of the crying child could 
NOT be heard. 

 
In that 1977 I did NOT know yet about my future 

discovery, namely that we people and all other living 
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creatures age in an artificially pre-programmed by God 
reversible time, which in my publications I call the 

"reversible software time" - see descriptions of the 

existence of this reversible software time in the 
INTRODUCTION and in item #G4 (and also briefly in 

#D4) from my web page named "dipolar_gravity.htm", 
descriptions of the principles of its operation - in item 

#D3 from the web page named "god_proof.htm", while 

descriptions how it can be used for time travel - in items 
#A2 and #C3 from the web page named 

"immortality.htm". So I did NOT know then, that in this 
"reversible software time" the speed of the elapse of our 

time can be accelerated or delayed - e.g. in my present 

retirement age I subjectively estimated that the speed of 
elapse of this time for me is at least around 70% higher 

than in times of my youth, means also 70% higher than 
in that 1977 - for details see explanations from item #L3 

of my web page named "oscillatory_chamber.htm", 
repeated later in the post number #312E to blogs of 

totalizm. I also did NOT know then that the elapse of our 

time sometimes can even be completely, or almost 
completely, stopped, and that after it is stopped, all 

physical phenomena, including the propagation of 
sounds and their sounding, run completely differently 

than at the normal speed of the elapse of our time. 

Thus, during the supernatural event discussed above, I 
did NOT look for signs that the passage of my time could 

be stopped - although now returning with my thoughts 
to that event, such a stopping of my time turns out to be 

possible. After all, in fact there was then a strange 
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silence, immobility, and a kind of complete depopulation 
from everything that is alive and that moves on the 

streets through which I walked - as in our treatise [3b] 

(in Polish - disseminated for free from my web page 
named tekst_3b.htm), this is described by the late 

Andrzej Domała (abducted to a UFO vehicle that 
travelled through time), while this is also illustrated by 

these strange films about the depopulated city of Spain, 

an example of which is an approximately 17-minute, 
English-language video entitled "MAN IS LIVING IN 2027 

& HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF)" and the 
address https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s 

. So it is also possible that this whole event happened 

when the elapse of my time was just stopped. 
 

... 
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http://pajak.org.nz/wroclaw/2004_7_15_itbm_p

w.jpg 

https://www.google.com/maps/@51.1081176,17
.0653331,60m/data=!3m1!1e3 

Fig. #G2a: Here is a photo of the new building of the 

Institute in Polish named "Instytut Technologii Budowy 
Maszyn (I-24)" - which name used to be wrongly 

translated into English as the "Institute of Machine 
Building Technology (I-24)" from the Wrocław University 

of Technology. I have taken it on July 15, 2004 from the 

street level. How this building currently looks like when it 
is shown with the software of the "virtual satellite" from 

Google Maps, the reader can see by clicking on the 
above given (lower) address of its satellite photo (this 

building should be visible in the middle of the photo that 

will appear after such clicking ). In 1977, when took 
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place the supernatural event inexplicable on today's 
ignorant level of "official atheistic science", as described 

above in item #G2 from this web page, in the place of 

the above building there was a one-story brick barrack, 
in which was also our office for 6-persons with my desk. 

The windows of our office were more or less in the place 
of these high windows on the ground floor, half covered 

by a tall tree on the right bottom side of the above 

photo, approximately in front of this lonely parked a 
white car that by the edge of the photo as if it is cut in 

half. When I was working in that office, very strange 
things happened to me in there - I would NOT be 

surprised if the history of this place hid a lot of mystery. 

For example, one day while sitting in the office by 
myself, I looked through the window, while on the 

pavement more or less in the place between the white 
car from the above photo and the office window, there 

was a man dressed in black, filming me through the 
window with a huge professional film camera. So I 

immediately ran to this place to ask him who he is and 

why he is filming me through the window instead of, for 
example, asking for a formal interview - which I would 

gladly give him. It is because the filming took place in 
times when TV programs about my invention of the 

starship "Magnocraft" (see my web page 

"magnocraft.htm") - which is best shown on our film 
entitled "Future Propulsions" the English version of which 

is disseminated at the internet address 
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak - 

although it also has a Polish (see 



 
  Q-237 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) and a 
German (see 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ) 

versions. However, after my running outside, it turned 
out that the street is completely empty and one cannot 

even see any car in which he could, for example, hide or 
run away. It was also from this office that in the summer 

of 1977, at least once a week, I walked to the building of 

Research and Development Centre (in Polish to: OBR) of 
the computer producing factory "Mera-Elwro" - as I 

described it in the above item #G2. (Click on the above 
photograph to see it enlarged.)  

When I was working in the building of "I-24" shown 

above, for the official English translation of the Polish 
name of our institute in Polish stating "Instytut 

Technologii Budowy Maszyn" was used the English 
wording: "Institute of Machine Building Technology". But 

only after emigrating to English-speaking New Zealand, I 
discovered that this translation contains a significant 

error in the word "technology", because this English 

word informs "what" (instead of "how"), while the areas 
of knowledge in research and lecturing of which 

scientists from this building specialize in fact are oriented 
towards much more difficult than "what" working out 

correct "how" - as this is explained in more detail in item 

#A2.12 from my web page named "totalizm.htm", and 
also in item #G3 on the web page named 

"wroclaw_uk.htm". So in order for the official name of 
this "I-24" to correctly reflect the Polish word 

"technology" that expresses "how", an English word 
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different than "technology" should be used in it - e.g. the 
word know-how (also spelled "knowhow" - see 

https://www.google.com/search?q=know-

what+vs+know-how ). 
 

 
https://goo.gl/maps/QqHuQm7yFrm8emY26 

https://www.google.com/maps/@51.1113651,17

.0681843,62m/data=!3m1!1e3 
Fig. #G2b: Here are addresses on Google Maps, 

showing photographs taken "from the street" and "from 
the top" of the present appearance of the area, where in 

1977 at the street address "Karola Marcinkowskiego No. 

1" there was an old "morgue" of the Wrocław Medical 
University in which I experienced that supernatural 

phenomenon described in item #G2 above. The site of 
this morgue is located more or less in the centre of the 

photo that should appear if the reader clicks on its 
address in Google Maps: 

https://www.google.com/maps/@51.1113651,17.068184

3,62m/data=!3m1!1e3 . Notice from this top satellite 
photo, that it looks as if a small brick building of this 

morgue until now has been either reconstructed into a 
guardhouse, or demolished, while on its former site an 

entrance gate and guardhouse to the local complex of 

buildings were erected. 
 

I am providing above only the address of photo on 
Google Maps for the place where the morgue in question 

was located in 1977 - because so far I do NOT have a 
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ground photo of this morgue, or the place where it was 
located, to be published on my website, nor am I 

currently able to fly to Poland to try to take such 

photographs. However, if the reader had the opportunity 
to visit Wrocław in the vicinity of this area, then he/she 

would also have the opportunity to see what the 
guardhouse in the place of the morgue looks like now, 

when it is viewed from the street level, and perhaps 

he/she could even take a photo of it (e.g. to check if 
something unusual in the photo will reveal itself). Being 

there, it would also be worth talking to the people 
working in that guardhouse. After all, while either located 

on the site of a former long-standing morgue that 

dispatched many patients of the Wrocław Medical 
University to the other world, or even constituting a 

repurposed that old morgue, it is probable that various 
"interesting" events take place in there, e.g. night scares, 

haunts, possessions, manifestations of poltergeist spirits 
(see 

https://www.google.com/search?q=manifestations+of+p

oltergeist+spirits ), etc. 
 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 

 
The above post #340E presents my objective, personal 

and exploratory highly detailed supernatural experience 
taking place in the frequently used mortuary of the 

Wrocław Medical University from Poland. This post 
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constitutes an adaptation of the content of items #G1 
and #G2 from my English web page named 

"wroclaw_uk.htm" (update of 2021/10/25, or later) and 

is available, among others, at the following addresses: 
http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw_uk.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw_uk.htm 
http://gravity.ezyro.com/wroclaw_uk.htm 

http://nirwana.hstn.me/wroclaw_uk.htm 

http://drobina.rf.gd/wroclaw_uk.htm 
http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm 

Notice that the above web pages are my main 
publications updated many times later. On the other 

hand, this post #340E to blogs of totalizm is only a 

"harbinger" of publishing the presented here results of 
my research, which later is NOT updated. Therefore, 

these web pages typically contain texts that are more 
improved than this blog-post, with the elapse of time 

they collect more evidence and fewer research mistakes 
or writing errors, and because of their repeated updating 

they also contain the latest findings of my continuously 

carried out research. 
 

At each of the addresses provided above, I also try to 
make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 
pages, then at either of the above addresses he/she may 

start "menu2.htm" web page that contains green links to 
names and topics of all web pages that I developed so-

far, then in this "menu2.htm" web page can select the 
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link to the web page that he/she wishes to view, and by 
clicking the "mouse" start that web page. For example, in 

order to start this "menu2.htm" from the above-indicated 

address http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is 
enough if in that address the name of the web page 

"wroclaw_uk.htm" is replaced with the name of the web 
page "menu2.htm" - then to the search engine will be 

entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm 

obtained in this way. In a similar manner as starting this 
"menu2.htm", the reader can also start instantly any of 

my web pages, the name of which he/she already 
knows, because e.g. I provided it in the above post or 

because it appears in the "menu2.htm". For example, in 

order to run any other web page of mine, the physical 
name of which I have already given anywhere - e.g. to 

run a web page named "wszewilki_uk.htm", let's say 
from a web site with the address 

http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is enough that 
instead the previous website address, he/she entered the 

following new address 

http://pajak.org.nz/wszewilki_uk.htm in the address box 
of a search engine. 

 
It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 

the new "totaliztic science" and presented on this blog, 
including the topic from this post #340E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 
Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 



 
  Q-232 

only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 
totalizm still have NOT been deleted by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 
system", my still only in the world true scientific "The 

Theory of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 
2020", as well as my formal scientific proof for the 

existence of God. These still existing blogs of totalizm 

can be found at the following addresses: 
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: 

posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11) 
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 

2018/2/23) 

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: 
posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also 

available via NZ address 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 
on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 
publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 
named "tekst_13.htm" available on all the web sites 

indicated above, including, for example, at 
http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

posts to blogs of totalizm are also published in there in 
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the English language version, and thus they will be 
understandable for inhabitants of countries other than 

Poland. 

 
Other posts extending and supplementing this #340E: 

#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours 
as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm") 

#338E, 2021/9/20 - origination of life in counter-world 

(#C5 in "2020life.htm") 
#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 
#334E, 2021/5/20 - different (indestructible) matter of 

saints bodies (#I1 to #I7 in 

"sw_andrzej_bobola_uk.htm") 
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 

to #H6 in "2020life.htm") 
#330E, 2020/12/25 - newly discovered truths about God 

(#I2 in autobiographical "pajak_jan_uk.htm") 
#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates 

money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm") 

#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time 
elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm") 

#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" 
(#A0 in "dipolar_gravity.htm") 

#234E, 2013/6/30 - miracles which I experienced in 

person (#F3 in "wszewilki_uk.htm") 
#233E, 2013/6/20 - my duel with Teutonic Knights 

commandant of Olsztyn (#J1 to #J4 in 
"malbork_uk.htm")  

#210E, 2011/8/25 - "pursue of knowledge" as one of the 
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goals of creating people (#B4 in "will.htm") 
 

Let totalizm prevail, 

Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #340 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2021/11/1, 2021/11/1, 

2021/11/1 
Adoptowany z i rozwijany w: punktach #G1 i #G2 

totaliztycznej strony o nazwie "wroclaw.htm"; a także 

"tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] (dostępnego ze 
strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie jego pełny 

polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako niniejszy wpis 
numer #340. 

 

Tytuły wpisów #340: 
#340: Rozpaczliwy płacz ducha dziewczynki w kostnicy 

Akademii Medycznej Wrocławia ujawnia kłamliwość i 
płytkość wiedzy zredukowanej Brzytwą Occama 

wyłącznie do manifestacji materii 
(totalizm.wordpress.com) 

#340_1: Autentyczność i realizm płaczu ducha 

dziewczynki w kostnicy Akademii Medycznej Wrocławia 
(część 1) (kodig.blogi.pl) 

#340_2: Jak dużo ludzkość traci ignorując i blokując 
rzeczowe badania nadprzyrodzonych zjawisk (część 2) 

(kodig.blogi.pl) 

#340: Nadprzyrodzony płacz ducha dziewczynki z AM 
Wrocławia jako poświadczenie niszczycielskiego 

blokowania postępu wiedzy ludzkości zredukowaniem 
badań wszechświata wyłącznie do manifestacji materii 

(drjanpajak.blogspot.co.nz) 

../wroclaw.htm
../tekst_13.htm
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Motto niniejszego wpisu #340 do blogów 

totalizmu: "Wiedza 'oficjalnej nauki ateistycznej' 
utknęła na prymitywnych dźwiękach i światłach 

jakie rozchodzą się z łatwo widocznych wzrokowo 
i szybko identyfikowalnych punktowych źródeł 

materialnych, najwyższy więc czas aby dla 

własnego bezpieczeństwa ludzkość 
zamotywowała teraz faktyczne badania i 

poznawanie prawdy o opisywanych w niniejszym 
wpisie #340 i w punkcie #F4 strony o nazwie 

'artefact_pl.htm' dźwięków i światła jakie NIE 

posiadają widocznego i identyfikowalnego źródła 
a powstają w całej objętości przestrzeni w jakiej 

stają się odbieralne przez ludzkie zmysły" (Jedna 
z prawd jakie staram się uświadomić opisami z 

tego wpisu #340.) 
 

 

#G1. Moje osobiste doświadczenia dowodzą, że w 
każdym miejscu Ziemi, a także każdej osobie, 

przytrafiają się przypadki konfrontowania zjawisk 
typowo nazywanych "nadprzyrodzonymi" - czyli 

zjawisk indukowanych przez zachowania 

"przeciw-materii", a NIE "materii" ciągle będącej 
jedyną substancją wszechświata istnienie jakiej 

uznaje monopol "oficjalnej nauki ateistycznej", 
ileż więc bezcennej wiedzy ludzkość traci z 

powodu braku racjonalnych badań tych 
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przypadków: 
 

Z moich osobistych doświadczeń wynika, że praktycznie 

w każdym kraju i w każdej miejscowości zdarzają się 
najróżniejsze przypadki wysoce realistycznego 

konfrontowania ludzi ze zjawiskami zwykle nazywanymi 
"nadprzyrodzone". Niestety, z powodu unikania 

wykonywania tzw. "pracy fizycznej" decydenci i 

pracownicy dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" NIE 
zdołali nabyć umiejętności logicznie wyprowadzonych i 

udokumentowanych w punkcie #G3 strony o nazwie 
"wroclaw.htm". Stąd stali się niezdolni do odróżniania 

faktów od fikcji, prawdy od kłamstwa, dobra od zła, itp., 

a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do 
znajdowania poprawnych i efektywnie działających 

rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów i zagadek. Nic 
więc dziwnego, iż monopolistyczna instytucja "oficjalnej 

nauki ateistycznej" tą swą niezdolnością do tego 
najbardziej istotnego odróżniania celowo odcina się od 

prawdziwego życia i przenosi do przysłowiowych "wież z 

kości słoniowej" w których może utrzymywać samą siebie 
w wierze iż poznała już absolutnie wszystko. Aby zaś 

nadal utrzymać swój autorytet, w manifestacji swej 
badawczej niekompetencji wmusza ludzkości 

prześladowanie, zniesławianie i wyniszczanie osób i 

źródeł raportujących, między innymi, takie 
nadprzyrodzone zjawiska. Z kolei takie jej działanie w 

połączeniu z utrzymywaniem przez nią monopolu na 
edukację i na badania powoduje iż większość ludzi którzy 

doświadczyli jakąś formę nadprzyrodzonego celowo 
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eliminuje ze swej pamięci świadomość iż nadprzyrodzone 
zaistniało. Tymczasem jak liczne są przypadki takich 

nadprzyrodzonych zdarzeń, które niemal każda osoba 

prawdopodobnie doświadcza w całym swym życiu, 
czytelnik może poznać np. z punktu #F1 i ze WSTĘPu na 

mojej stronie internetowej o nazwie "wszewilki.htm" - 
gdzie wyszczególniłem tylko najważniejsze z przypadków 

jakie ja sam osobiście przeżyłem. Faktycznie jednak 

takich przypadków ja skonfrontowałem znacznie więcej. 
Przykładowo NIE włączyłem do nich przypadku 

opisanego w pierwszej części punktu #G2 tego wpisu 
#340, ani przypadku mojej uczelnianej koleżanki Anny - 

raportującej pod hipnozą swą poprzednią reinkarnację 

jako była córka inkaskiego garncarza - który to 
przypadek częściowo opisałem w podpisie pod "Fot. 

#D23" ze strony o nazwie "milicz.htm", a częściowo w 
punkcie #J2 ze swej innej strony o nazwie 

"malbork.htm". Niestety, pomimo mnogości zaistnień 
takich wysoce realistycznych doświadczeń, obecna 

instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" zamiast 

rzeczowo badać te zjawiska wmusza dzisiejszej ludzkości 
blokujące postęp kłamstwa, że jakoby zdarzenia takie 

NIE istnieją, zaś każde z nich wywodzi się tylko z 
przywidzeń i stąd należy je wycinać (zamiast badać i 

wyjaśniać) używając tzw. "Brzytwę Ockhama" - patrz 

opis z 
https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama . Z 

kolei to wmuszanie ludzkości kłamstw powoduje, że 
ogromna większość ludzi ignoruje i natychmiast 

zapomina doświadczenia jakie zaprzeczają ateistycznej 
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ideologii wmuszonej w nich podczas zdobywania 
edukacji. W rezultacie ginie informcja o tym co faktycznie 

dzieje się w otaczającej nas rzeczywistości, zaś ludzkość 

ponosi ogromne straty wiedzy i prawdy jakie mogłaby 
gromadzić rzeczowo badając tego typu przypadki. Na 

dodatek wystawia się też na niebezpieczeństwo, że jeśli 
owe przypadki są "fabrykowane" przez jakąś wrogą 

ludzkości moc (o działaniach której ostrzega nas NIE 

tylko Biblia, ale także moje badania UFO oraz mądrość 
ludowa jaka również poznała współzamieszkujące Ziemię 

wraz z ludźmi i wrogie ludzkości stwory), wówczas takie 
okłamywanie ułatwia tej wrogiej mocy osiąganie celów 

jakim to fabrykowanie ma służyć. 

 
W czasach kiedy mieszkałem we Wrocławiu, równie 

powtarzalnie jak w reszcie swego życia (np. patrz punkt 
#J3 z mojej strony internetowej o nazwie 

"petone_pl.htm"), też wielokrotnie byłem tam 
konfrontowany z "nadprzyrodzonym". Ponieważ jednak w 

dzisiejszych czasach spychające ludzkość w dół moce zła 

publikowane informacje na ten temat wykorzystują do 
prowadzenia kampanii krytykowania i wyszydzania, w 

punkcie #G2 poniżej szczegółowiej opiszę tylko jeden 
przypadek jaki przytrafił się mi osobiście i jaki najlepiej 

ilustruje rodzaj zjawisk na które chciałbym zwrócić tu 

uwagę czytelnika ponieważ umożliwia on wyciągnięcie 
bardziej ogólnych wniosków ilustrujących dokąd nasza 

cywilizacja zmierza w tej sprawie oraz jakie straty 
wszyscy ponosimy z powodu wmuszania w nas kłamstwa 

o rzekomej nierealności i nieistnieniu tego rodzaju 
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zjawisk. 
 

 

#G2. Poznajmy więc jeden z najdziwniejszych i 
ogromnie realistycznych, a jednocześnie naukowo 

niewytłumaczalnych z powodu obecnego 
ograniczania wszechświata przez naukowców 

jedynie do zjawisk z "materii", przypadek 

nadprzyrodzonego jaki ja przeżyłem we 
Wrocławiu: 

 
Motto: "Im mniej produkcyjnej 'pracy fizycznej' 

ludzie wykonują tym bardziej oderwane od 

otaczającej rzeczywistości ich życie się staje." 
(Esencja wyników moich badań łańcucha 

przyczynowo-skutkowego jaki wyjaśnia dlaczego 
okłamywanie nas przez "oficjalną naukę 

ateistyczną" iż nieistnieją tzw. "nadprzyrodzone 
zjawiska" - jeden z licznych przykładów których 

opisałem poniżej w tym punkcie #G2, powoduje 

szybko nadchodzący upadek i samozagładę 
obecnej formy ludzkości oraz dlaczego zdolne ją 

uratować rozwiązania typu opisanego w punkcie 
#G3 strony o nazwie "wroclaw.htm" są oficjalnie 

ignorowane i blokowane.) 

 
Oto więc mój raport o jednym z najważniejszych i 

najbardziej tajemniczych przypadków nadprzyrodzonego 
jakie ja niepodważalnie realistycznie przeżyłem właśnie 

we Wrocławiu. Dla umysłu naukowo wytrenowanego w 
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ustalaniu "jak" wiedząc tylko "co" (przykład wdrażania 
którego to ustalania omawiam w punkcie #A2.12 strony 

"totalizm_pl.htm", zaś jego procedurę wyprowadzam i 

dokumentuję w punkcie #G3 strony o nazwie 
"wroclaw.htm") ten rodzaj nadprzyrodzonego 

reprezentuje jedno ze zjawisk zupełnie niemożliwych do 
wytłumaczenia na bazie wiedzy obecnej "oficjalnej nauki 

ateistycznej". Wszakże obecnie nauka ta opiera swe 

filozoficzne fundamenty na błędnym założeniu iż 
wszystkie zjawiska naszego świata fizycznego są 

zredukowane wyłącznie do różnych manifestacji materii 
(patrz 

https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk

cjonizm ). W ten sposób "oficjalna nauka ateistyczna" 
ignoruje i blokuje przed upowszechnieniem ogromną 

ilość już niepodważalnie udokumentowanych zjawisk i 
faktów, w tej liczbie także i moje własne odkrycie 

szeroko już potwierdzone i udokumentowane 
niepodważalnym materiałem dowodowym o formowaniu 

całej widzialnej materii z niewidzialnych za to żywych i 

inteligentnych "Drobin Boga". Istnienie tych "Drobin 
Boga" jest już potwierdzane przez wszystkie znane 

kategorie materiału dowodowego - włączając w to także 
dowody na istnienie tego co obecna oficjalna nauka 

ateistyczna nazywa "ciemna materia" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia ). Owe 
"Drobiny Boga" wyglądają jak miniaturowe męskie i 

żeńskie "ludziki" - jakie opisałem dokładniej w punktach 
#K1 i #K2 strony internetowej o nazwie 

"god_istnieje.htm" zaś formowanie materii z jakich 
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wyjaśniłem w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony 
o nazwie "pajak_jan.htm". Stąd to moje odkrycie 

wyjaśnia "jak" dla "co" w znaczeniu "Bóg" - informując iż 

wszelkie możliwości Boga faktycznie wywodzą się ze 
zbiorowej inteligencji i aktywności owych "Drobin Boga" 

reprezentujących sobą "obrazy" miniaturowych mężczyzn 
i kobiet - co Bóg potwierdza nam  

informacją umiejętnie zakodowaną w wersecie 1:27 z 

biblijnej "Księgi Rodzaju", cytuję: "Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, 

stworzył mężczyznę i niewiastę". Wszakże werset ten w 
bardzo mądrze zakodowany sposób potwierdza, że ciała 

ludzi są właśnie stworzone na obraz i podobnieństwo aż 

dwóch całkowicie odmiennych od siebie składowych 
Boga, tj. męskich i żeńskich "Drobin Boga". Tyle, że aby 

uświadomić sobie istnienie i znaczenie owego mądrego 
wkodowania do treści Biblii informacji iż Bóg faktycznie 

jest "intelektem grupowym" na jaki składa się z liczba 
"mnoga" wielu składników, czyli że jakby jest 

"uformowany" z dwóch odmiennych rodzajów 

składowych męskiej (dodatniej) i żeńskiej (ujemnej) 
reprezentujących sobą jakby odpowiedniki różnych 

odmian "komórek" z ludzkich ciał swym wyglądem 
podobnych jedna do ciała mężczyzny druga zaś do ciała 

niewiasty, najpierw musiałem odkryć (poczym 

upowszechnić to odkrycie w moich publikacjach, że w 
przeciw-świecie istnieją niezliczone inteligentne i żywe 

męskie oraz żeńskie Drobiny Boga, każda z których w 
swoim najważniejszym (tj. dwunastym) mózgu i pamięci 

przenosi samoświadomość, oprogramowanie, pamięć, 
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oraz zdolności wykonawcze naszego Boga. Z kolei po 
uświadomieniu sobie owego faktu, oraz po przyszłym 

poznaniu także praw jakie rządzą zachowaniem owych 

Drobin Boga oraz zjawisk jakie te Drobiny Boga mogą 
formować, możliwe będzie poznanie natury wszelkich 

nadprzyrodzonych zjawisk podobnie dokładnie, jak do 
obecnej chwili ludzie zdołali poznać już niektóre ze 

zjawisk zachodzących w materii. 

 
Raportowany tu przypadek nadprzyrodzoności 

doświadczyłem w polskim Wrocławiu pięknego 
słonecznego dnia latem 1977 roku. Miał on więc miejsce 

w czasach kiedy jeszcze NIE "otrząsnąłem" się z 

ateistycznej "propagandy" wmuszanej nam podczas 
edukacji. Nadal też błędnie wówczas wierzyłem w to co 

nam wmuszono podczas edukacji, przykładowo że 
"oficjalna nauka ateistyczna" poszukuje i stwierdza 

prawdę i że wcale NIE jest wypaczeniem badawczym jej 
zasada ograniczania wszystkiego wyłącznie do zjawisk 

zachodzących w materii (czyli jej tzw. "materialistyczny 

redukcjonizm" - patrz 
https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk

cjonizm ). Ponadto NIE wiedziałem wtedy jeszcze iż 
wymóg filozofii tej oficjalnej nauki - aby wyjaśnienia 

absolutnie wszystkiego obcinać z prawdy za pomocą tzw. 

"Brzytwy Ockhama" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ), są 

ignoranckim i niekompetentnym podejściem do badania 
otaczającej nas rzeczywistości. W owym czasie 

pełnoetatowo zatrudniony byłem na pozycji adiunkta w 
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Instytucie Technologii Budowy Maszyn (I-TBM) 
Politechniki Wrocławskiej (PW) - która w tamtych 

czasach według moich późniejszych ustaleń faktycznie 

była albo najlepszą, albo co najmniej jedną z 
najlepszych, uczelni świata - co wyjaśniam szerzej w 

punkcie #E1 swej strony "rok.htm". W owym czasie 
instytut ten (tj. "I-TBM") nazywany był także "I-24" - 

patrz "Fot. #G2a" poniżej pokazująca obecny wygląd 

budynku owego instytutu. (W czasach jednak kiedy ja 
tam pracowałem, w miejscu tego wielopiętrowego 

budynku I-TBM stał parterowy murowany barak 
biurowy.) To w owym instytucie naukowo zorientowanym 

na wypracowywanie wiedzy "jak" jeśli wie się tylko "co", 

ukończyłem swoje 6-letnie studia magisterskie, zaś już 
tam pracując, w 1974 roku publicznie obroniłem swoją 

pracę doktorską. Jednocześnie w owym czasie, a ściślej 
w latach włącznie od 1975 do 1977, pracowałem także 

na pół etatu jako doradca naukowy do spraw rozwoju 
oprogramowania inżynierskiego w Ośrodku Badawczo-

Rozwojowym (OBR) przy ówczesnej Wrocławskiej 

Fabryce Komputerów MERA-ELWRO. W tamtych latach 
moje osiągnięcia badawcze uczyniły mnie bowiem dość 

już poszukiwanym przez przemysł całej ówczesnej Polski 
specjalistą w zakresie oprogramowania do wspomagania 

prac inżynierskich. Wszakże Polska wtedy właśnie 

przechodziła istną rewolucję wprowadzania do pracy 
pierwszych obrabiarek ze sterowaniem numerycznym 

oraz pierwszych robotów przemysłowych - większość z 
którch importowana była z krajów Zachodu. 

Jednocześnie "Stara Gwardia" w swych wykładach na 
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uczelniach nadal nauczała jak budować lokomotywy 
parowe - faktycznego budowania których do owego 

czasu już zaprzestano. To stworzyło zapotrzebowanie na 

młodych naukowców zgłębiających nowe obszary 
komputeryzowania inżynierii. Przykładowo, w moim 

przypadku ja zacząłem od altruistycznego 
zaochotniczenia aby samemu dobrze poznać te nowe 

technologie numerycznego sterowania i robotyzacji. Stąd 

swoją wiedzą i umiejętnościami programowania 
komputerów nabytymi jeszcze podczas studiów zacząłem 

na ochotnika i nieodpłatnie dopomagać w komputeryzacji 
użytkowania i programowania tokarek "TZC-32N" ich 

budowniczym i programistom z wrocławskiego "FUM" (tj. 

z "Fabryki Urządzeń Mechanicznych") w jakiej 
produkowano wtedy mechaniczne składowe tych 

pierwszych polskich tokarek sterowanych numerycznie. 
W rezultacie, wiedza i umiejętności jakie to moje 

ochotnicze pomaganie umożliwiło zgromadzić, pozwoliły 
mi bezinteresownie i bez otrzymywania czyjegokolwiek 

finansowania stworzyć najpierw na użytek "FUM", a 

potem na użytek wszystkich posiadaczy ich "TZC-32N", 
pierwszy w Polsce "Język Automatycznego 

Programowania" (tzw. "JAP"). Po opublikowaniu go w 
artykule "Język automatycznego programowania tokarek 

sterowanych numerycznie w układzie NUMEROBLOK 21 

T01" z naukowo-technicznego czasopisma "Mechanik", 
numer 4/1973, strony 175-178, JAP zaczął nawet być 

używany m.in. na kilku uczelniach Polski do nauczania 
programowania tych tokarek. Z kolei doświadczenie jakie 

zgromadziłem podczas tworzenia własnego języka JAP 
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pozwoliło mi do 1975 roku adoptować do polskich 
komputerów Odra z serii 1300 (również ochotniczo, 

altruistycznie i nieodpłatnie) wysoce zaawansowany 

angielski system programowania obrabiarek z 
komputerowym sterowaniem, wówczas zwany NEL 

potem zaś przemianowany na nazwę NEL-APT. Wynik 
tego adaptowania był między innymi iż Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy (OBR) Elwro zdecydował się 

zatrudnić mnie na pół etatu w charakterze doradcy 
naukowego. Wszakże podczas owego adaptowania 

poznałem dogłębnie wszelkie szczegóły owego systemu 
NEL - co uczyniło mnie specjalistą na jakiego usługi 

istniało ogromne zapotrzebowanie przemysłu całej Polski, 

zaś Elwro potrzebowało mieć takiego specjalistę w gronie 
swoich pracowników. Przykład największej i 

najistotniejszej instytucji jakiej m.in. wówczas 
pomagałem jako naukowy doradca OBR Elwro 

obejmowały właśnie wtedy ukończoną nową wytwórnię 
telewizorów kolorowych w Piasecznie pod Warszawą - 

załoga której potrzebowała komputerowo programować 

precyzyjne wykonanie skomplikowanych matryc do 
formowania kineskopów, obrabianych na ogromnych 

frezarkach z 3C sterowaniem numerycznym 
amerykańskiej firmy Pratt & Whitney. Inny podobnie 

duży i dla kraju istotny przykład to ówczesna Wytwórnia 

Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu - w której 
programowanie precyzyjnej obróbki skomplikowanych 

części lotniczych już wówczas wymagało użycia mocy 
obliczeniowej dużych komputerów. Ciekawe, że ów 

nawyk ochotniczego, bezinteresownego i 
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niedomagającego się "pieniędzy" ani wynagrodzenia 
dopomagania tym w potrzebie moją wiedzą i 

umiejętnościami badacza i nauczyciela akademickiego 

pozostał mi na całe życie (patrz #A1 do #A4 ze strony 
"partia_totalizmu.htm"). To zapewne widząc takie moje 

nastawienie do altruistycznego pomagania bliźnim w 
potrzebie Bóg około 20 lat później wynagrodził moją 

bezinteresowność możliwością wypracowania dla siebie, 

przeżycia, oraz równoczesnego przebadania jako 
pierwszy naukowiec w świecie, cudownego zjawiska 

trwającej około 9-miesięcy szczęśliwości zapracowanej 
nirwany opisywanej szczegółowiej we WSTĘPie i w 

"części #L" z mojej strony "smart_tv.htm". Z kolei dzięki 

doświadczeniu tego cudownego zjawiska nirwany jakie 
jest znacznie doskonalszym od "pieniędzy" 

wynagrodzeniem za fizycznie wykonywaną tzw. "pracę 
moralną" najpierw zrodziła się u mnie idea stworzenia 

"Ustroju Nirwany" zdolnego całkowicie wyeliminować z 
użycia "pieniądze", "wymuszanie" oraz ludzką "chciwość" 

- jakie na Ziemi stwarzają wyniszczającą wszystko i 

wszystkich sytuację w Biblii opisaną wersetem 6:10 z "1 
listu do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem 

wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Potem zaś 
wspólnie z moim przyjacielem altruistycznie stworzyliśmy 

półgodzinny polskojęzyczny film edukacyjny o tytule 

"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny do 
oglądnięcia za darmo pod internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , jaki 
ilustracyjnie wyjaśnia wszystko co najważniejsze na 

temat zaprojektowanego przez Boga "Ustroju Nirwany". 
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Jedyne co nadal trzeba teraz dokonać aby drastycznie 
zamienić dotychczasowe męczennicze losy całej ludzkości 

na powszechny dobrobyt, zdrowie, szczęśliwość i 

sprawiedliwość dla wszystkich, to wdrożyć w życie na 
Ziemi ów obywający się bez użycia pieniędzy "Ustrój 

Nirwany". 
 

Tamtego lata 1977 roku wspólnie z programistami OBR 

Elwro przygotowywaliśmy post-processor do angielskiego 
systemu NEL-APT (tego jaki ja wcześniej altruistycznie 

adoptowałem do komputerów ODRA serii 1300). Ów 
post-processor miał generować programy sterujące dla 

komputerowo sterowanej frezarki 2CL we Fabryce 

Drukarek w Błoniach pod Warszawą. Szybkie wykonanie 
owego post-procesora miało wysoki priorytet. Stąd 

tamtego lata, kiedy NIE miałem nic pilnego do wykonania 
na PW, zaś pogoda na to pozwalała, aby móc 

popracować nad owym post-processorem wybierałem się 
spacerkiem do budynku OBR Elwro, który krótko 

wcześniej został przeniesiony do budynku odległego 

zaledwie kilkaset metrów od Instytutu I-24 na PW z 
moim uczelnianym biurem. Owego gorącego letniego 

dnia wszystkie ulice jakimi szedłem były zupełnie puste. 
Normalnie aby dotrzeć spacerem z I-24 PW do budynku 

owego OBR Elwro, najpierw trzeba było przejść 

kilkadziesiąt metrów wzdłuż ulicy Łukasiewicza przy 
której stał nasz budynek I-24. Potem przejść kawałek 

(może ze 100 metrów) wzdłuż ulicy Tytusa 
Chałubińskiego. Następnie z niej skręcić w króciutką 

uliczkę Karola Marcinkowskiego - patrz "Fot. #G2b". 
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Dalej spacerując krótko nadbrzeżem rzeki Odra dojść do 
Mostu Szczytnickiego. Po drugiej stronie tego mostu, w 

ówczesnym pierwszym wielopiętrowym budynku 

położonym po północnej stronie Alei Ludmiła Różyckiego 
i naprzeciwko początka Parku Szczytnickiego znajdował 

się OBR Elwro. Niemal cały obszar tego mojego spaceru 
był pozajmowany odgrodzonymi wysokim płotem od ulicy 

budynkami uczelni w tamtych czasach zwanej Akademia 

Medyczna (z internetu odnotowałem że obecnie 
nazywają ją: "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu"). Stąd prawdopodobnie z powodu okresu 
uczelnianych wakacji i urlopów oraz gorącej letniej 

pogody, tamtego dnia całość była zupełnie wyludniona - 

tj. nikogo NIE było ani na ulicach ani przy budynkach. W 
około połowie tej drogi, tj. pod numerem 1 uliczki Karola 

Marcinkowskiego znajdował się mały, parterowy, ceglany 
budyneczek kostnicy ówczesnej Wrocławskiej Akademii 

Medycznej - "Fot. #G2b". Budyneczek ten miał dwie 
szerokie bramy, bowiem brama od ulicy służyła 

zabieraniu zwłok przez rodziny zmarłych, zaś brama z 

przeciwstawnej strony zwróconej ku budynkom Akademii 
Medycznej służyła składowaniu zwłok do owej kostnicy. 

Owego pięknego letniego dnia kostnica też była 
absolutnie pusta - co odnotowałem bowiem obie bramy 

były szeroko otwarte na przestrzał, zaś poza jej murami i 

dachem w środku nie było nikogo ani trumny czy 
jakiegoś sprzętu lub mebli. Na przekór bycia całkowicie 

pustą, kiedy obok niej przechodziłem z jej wnętrza 
dobiegał bardzo głośny jakby rozpaczliwy płacz dziecka - 

brzmiący jakby najprawdopodobniej był on głosem 
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jakiejś małej dziewczynki. Chociaż już przeszedłem poza 
otwartą bramę owej kostnicy, zastanowiło mnie iż słyszę 

aż tak głośny płacz, jednak NIE widzę płaczącego 

dziecka. A jej płacz brzmiał naprawdę żałośnie. 
Zawróciłem więc aby zobaczyć dlaczego ona tak płacze. 

Posądzałem bowiem iż być może ktoś zostawił ją bez 
opieki np. w palącym słońcu gdzieś po drugiej stronie 

kostnicy. Ponieważ obie przeciwstawnie do siebie 

ustawione bramy kostnicy były na przestrzał otwarte, 
przeszedłem przez kostnicę na rodzaj placyku po jej 

odwrotnej stronie przed budynkiem Akademii Medycznej i 
rozglądnąłem się gdzie płacząca dziewczynka może się 

znajdować. Niestety, wszędzie tam było pusto, czyli 

nikogo ani niczego tam NIE było. Wszakże było gorące 
letnie południe, nawet więc jeśli ktoś wówczas tam 

pracował, z pewnością ukrył się przed palącym słońcem 
w środku budynku. Płacz też wyraźnie dobiegał do mnie 

z samej kostnicy. Zawróciłem więc do kostnicy, aby tam 
szukać dziewczynki. Jednak kostnica też była całkowicie 

pusta, poza zewnętrznymi murami i dachem też nic w 

niej NIE było. Ponadto, będąc już w jej środku, pomimo 
starań i nasłuchiwania NIE mogłem umiejscowić z 

jakiego miejsca w kostnicy rozchodzi się ów głośny płacz. 
NIE mał on bowiem swego jednego źródła punktowego, 

a jakby generowała go cała objętość powietrza tej 

kostnicy. To mi nasunęło myśl, że płaczące dziecko 
zapewne płacze za swoim ciałem i prawdopodobnie za 

rodziną - która jej ciało być może krótko wcześniej z 
kostnicy tej już zabrała. Ta myśl i żal tego dziecka jaki 

ona zaindukowała dogłębnie mnie poruszyły. Wyszedłem 
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więc szybko z owej kostnicy i udałem się do OBR Elwro. 
Jednak praca tego dnia jakoś mi już NIE szła. 

Rozpaczliwy płacz owej dziewczynki utkwił w mej pamięci 

i tkwi tam do dzisiaj. W drodze powrotnej do I-24 bramy 
kostnicy były już pozamykane, zaś głosu płaczącej 

dziewczynki już NIE dało się usłyszeć. 
 

W owym 1977 roku NIE wiedziałem jeszcze, że my ludzie 

oraz wszelkie inne istoty żyjące starzejemy się w 
sztucznie zaprogramowanym przez Boga nawracalnym 

czasie, jaki w swoich publikacjach nazywam 
"nawracalnym czasem softwarowym" - przykładowo 

patrz opisy istnienia tego czasu we WSTĘPie i w punkcie 

#G4 (a skrótowo też w #D4) mojej strony o nazwie 
"dipolar_gravity_pl.htm", opisy zasady jego działania - w 

punkcie #D3 strony o nazwie "god_proof_pl.htm", zaś 
jego opisy w Biblii oraz zasady jego użycia do 

podróżowania przez czas - w punktach #D5.2 oraz #A2 i 
#C3 strony o nazwie "immortality_pl.htm". NIE 

wiedziałem więc wówczas, że w owym "nawracalnym 

czasie softwarowym" szybkość upływu naszego czasu 
może być przyspieszana lub opóźniania - np. w moim 

obecnym wieku emerytalnym subiektywnie oszacowałem 
iż szybkość upływu tego czasu u mnie jest co najmniej 

około 70% wyższa niż w czasach młodości, czyli także 

70% wyższa niż w owym 1977 roku - po szczegóły patrz 
wyjaśnienia z punktu #L3 mojej strony o nazwie 

"oscillatory_chamber_pl.htm", powtórzone potem we 
wpisie numer #312 do blogów totalizmu. NIE wiedziałem 

wówczas także iż upływ naszego czasu niekiedy może 
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nawet być zupełnie, lub niemal zupełnie, zatrzymany, 
oraz iż po jego zatrzymaniu wszelkie zjawiska fizyczne 

zachodzące w materii, w tym rozchodzenie się dźwięków 

i ich brzmienie, przebiegają zupełnie inaczej niż przy 
normalnej szybkości upływu naszego czasu. W trakcie 

przeżywania omawianego powyżej nadprzyrodzonego 
zdarzenia NIE wypatrywałem więc oznak zatrzymania 

upływu mojego czasu - choć wracając teraz myślami do 

tamtego zdarzenia takie zatrzymanie mojego czasu 
okazuje się być możliwe. Wszakże faktycznie panowała 

wówczas dziwna cisza, bezruchowość, oraz jakby zupełne 
wyludnienie ulic jakimi przechodziłem ze wszystkiego co 

żyje i co się porusza - tak jak w naszym traktacie [3b] 

(upowszechnianym za darmo poprzez moją stronę 
"tekst_3b.htm"), opisuje to Ś.P. Andrzej Domała 

(uprowadzony do wehikułu UFO podróżującego właśnie 
przez czas), zaś ilustrują to owe dziwne filmy o 

wyludnionym mieście Hiszpanii, przykładem których jest 
około 17-minutowe angielskojęzyczne wideo o tytule 

"MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! 

(VIDEO PROOF)" oraz adresie 
https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . Jest 

też więc możliwe, iż całe to moje nadprzyrodzone 
zdarzenie z Akademii Medycznej we Wrocławiu 

zachodziło kiedy upływ mojego czasu właśnie został 

zatrzymany. 
 

Tamten płacz dziewczynki i całe to zdarzenie do dzisiaj 
mnie zastanawiają swą tajemniczością. Wszakże 

naukowo indukuje ono mnóstwo pytań, jednak NIE 
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udziela żadnej odpowiedzi. Przykładowo indukuje pytanie 
jak naukowo można wyjaśnić bezpunktowe pochodzenie 

dźwięku jaki przenosił głos tej dziewczynki, a jaki był 

generowany jednocześnie w całej objętości kostnicy? 
Albo pytanie czy istnieje podobieństwo lub cechy wspólne 

najważniejszych cech pochodzenia dźwięku niosącego 
głos tej dziewczynki do przykładowo też bezźródłowych 

dźwięków zwykle słyszanych podczas ataków tzw. 

"syndromu hawańskiego"? (Patrz 
https://www.google.pl/search?q=syndrom+hawa%C5%

84ski .) Albo pytanie czy inne bezpunktowo generowane 
dźwięki obecnie słyszane w licznych miejscach Ziemi zaś 

w internecie wyszukiwane np. słowami kluczowymi: 

tajemnicze dźwięki słyszane po całym świecie (patrz 
https://www.youtube.com/results?search_query=tajemni

cze+d%C5%BAwi%C4%99ki+s%C5%82yszane+po+ca
%C5%82ym+%C5%9Bwieicie ), cechują podobne 

zachowania i pochodzenie jak dźwięk głosu owej 
dziewczynki? Albo czy bezźródłowo formowane światło 

jakie jest wytwarzane i obserwowane w całej przestrzeni 

wehikułów UFO zaś formowane telekinetycznie na tej 
samej zasadzie jak światło "odwrotności tarcia" 

telekinetycznego tzw. "jarzenia pochłaniania" oraz 
światło tzw. "wieczystych lampek" jakie opisałem w 

punkcie #F4 strony "artefact_pl.htm" jest indukowane 

takim samym mechanizmem jak głos owej dziewczynki? 
Itd., itp. Jedyne co narazie moje badania zdołały ustalić 

w sprawie powyższych pytań, to że wszystkim co opisuje 
się pojęciem "nadprzyrodzone" sterują prawa wszechiata 

i inteligentne programy rządzące zachowaniami "drobin 
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przeciw-materii" (tj. tych "drobin przeciw-materii" z 
których Bóg postwarzał wszelką materię naszego świata, 

o istnieniu których obecna "oficjalna nauka ateistyczna" 

jest już świadoma - tyle że na przekór iż po pobudzeniu 
świecą one silnym białym światłem jakie uwidacznia je 

na tzw. "fotografiach kirlianowskich" i podczas "ruchów 
telekinetycznych" wydzielających białe tzw. "jarzenie 

pochłaniania" nauka ta ciągle błędnie nazywa je "ciemną 

materią", a które to "drobiny przeciw-materii" ja od 2020 
roku nazywam też "Drobinami Boga", zaś których 

dowiedzione już istnienie bada, coraz szerzej wyjaśnia 
oraz z sukcesem używa dla ujawniania prawdy o Bogu i o 

otaczającej nas rzeczywistości moja "Teoria Życia z 2020 

roku" szerzej opisywana na stronie internetowej o nazwie 
"2020zycie.htm"). Ponadto dotychczas NIE zdołałem też 

znaleźć potwierdzeń owych "3 świadków" (tych, których 
opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 swej innej strony o 

nazwie "2020zycie.htm" - jacy upewniają nas o każdej 
prawdzie), że zjawisko jakie doświadczyłem w tej 

kostnicy jest znane też innym ludziom i posiada 

racjonalne wytłumaczenie już na dzisiejszym poziomie 
ludzkiej wiedzy, techniki i/lub religii. 

 
Inny przykład moich przypadków doświadczania 

nadprzyrodzonego właśnie we Wrocławiu już opisałem 

relatywnie dokładnie w "części #J" ze swej strony 
internetowej o nazwie "malbork.htm". Jeśli więc ta 

sprawa interesuje czytelnika, wówczas proponuję tam 
zaglądnąć - szczególnie do punktów #J1 do #J3. Tamten 

przypadek dotyczy mojej aż tak realistycznej konwersacji 
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z duchem krzyżackiego komendanta zamku w Olsztynie, 
że potem niemal każdy jej szczegół historyczny został mi 

obiektywnie potwierdzony. Ja ową konwersację 

uważałem za czyjąś sztuczkę albo żart, bowiem z owym 
duchem krzyżackiego komendanta Olsztyna 

komunikowałem się po polsku i to nowoczesnym 
językiem, podczas gdy on mi odpowiadał także poprawną 

nowoczesną polszczyzną pisząc swe odpowiedzi na 

odręcznie wykonanej tablicy do wywoływania duchów - 
jaka w internecie jest ilustrowana i opisywana pod jej 

angielską nazwą "wiji board" (patrz 
https://www.google.com/search?q=Ouija+board&source

=lnms&tbm=isch ). 

 
Oczywiście, we Wrocławiu zaistniało więcej zdarzeń 

konfrontujących ludzi z nadprzyrodzonym o jakich kiedyś 
się dowiadywałem. Przykład kolejnej grupy z nich 

opisałem w punkcie #D6 strony o nazwie "wroclaw.htm". 
Obejmuje on, między innymi, częste obserwacje w latach 

1970-tych na wrocławskim Wzgórzu Partyzantów 

latających w powietrzu cieni i półprzeźroczystych postaci 
ludzkich. Niemniej uważam, że nawet tylko ów pierwszy 

przykład jaki dokładniej opisałem powyżej powinien już 
wystarczyć czytelnikowi do rzeczowego rozważenia 

następstw jakie z istnienia takich zdarzeń wynikają dla 

całej ludzkości. 
 

Zapewne czytelnik już zdołał się zorientować, że "moce 
zła" zupełnie już oficjalnie wmuszają dzisiejszym ludziom 

nawyk ignorowania, a także ukrywania faktu osobistego 
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doświadczenia, jak je się nazywa "niewyjaśnionych 
zjawisk" - jednym z przykładów całej rozległej grupy 

których są właśnie "nadprzyrodzone" zjawiska takie jak 

to opisane powyżej w niniejszym punkcie #G2 tego 
wpisu #340, inne zaś przykłady których (też osobiście 

przeze mnie doświadczone) opisałem, między innymi, w 
punkcie #F3 swej strony "wszewilki.htm". Tymczasem 

owo wmuszane nam ignorowanie i ukrywanie prawdy 

wprowadza bardzo poważne następstwa i powody 
działające na szkodę całej naszej cywilizacji. Jednym z 

najszkodliwszych dla ludzkości przykładów tych 
następstw może być powodowany właśnie tym 

wmuszaniem zanik duchowego i moralnego rozwoju 

większości ludzi, jaki z kolei jest źródłem jednego z 
najważniejszych mechanizmów indukujących ową szybko 

zbliżającą się samozagładę obecnej formy ludzkości. 
(Według moich wyliczeń, ta samozagłada 

najprawdopodobniej nastąpi już w latach 2030-tych, 
patrz strona "2030.htm".) Z kolei jednym z powodów 

tego oficjalnego wmuszania ludzkości ignorowania i 

ukrywania prawdy na temat "niewyjaśnionych zjawisk" 
jest coś z czego gro ludzi zupełnie NIE zdaje sobie 

sprawy, mianowicie unikanie przez rosnącą liczbę ludzi 
wykonywania jakiejkolwiek produkcyjnej "pracy 

fizycznej", oraz ograniczanie się do wykonywania jedynie 

coraz bardziej oderwanych od rzeczywistego życia tzw. 
"prac umysłowych". Wszakże następstwem tego unikania 

wykonywania prac fizycznych jest iż takie unikające 
osoby NIE nabywają owej opisanej szeroko w punkcie 

#G3 strony o nazwie "wroclaw.htm" zaś skrótowo 
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streszczonej w punkcie #A2.12 strony o nazwie 
"totalizm_pl.htm" umiejętności tłumaczenia informacji 

"co" na procedury "jak" - znajomość których to procedur 

staje się z kolei fundamentem zrozumienia realności i 
wykonywalności danego "co". Nie widząc zaś owej 

realności i wykonywalności, większość dzisiejszych 
decydentów jacy wywodzą się właśnie z grupy owych 

ludzi unikających wykonywania prac fizycznych (tj. samo-

uwięziających się w przysłowiowych "wieżach z kości 
słoniowej"), umysły jakich NIE miały więc okazji nauczyć 

się działania w sposób ściśle przestrzegający wymogi i 
realia otaczającej nas rzeczywistości, nieodpowiedzialnie 

uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek postępowań 

dotyczących nawet najważniejszych dla ludzkości 
informacji "co". W ten sposób, za pomocą dość 

interesującego łańcucha przyczynowo-skutkowego, jaki 
opisuję w punkcie #G3 strony o nazwie "wroclaw.htm", 

unikanie wykonywania prac fizycznych staje się jedym z 
najistotniejszych powodów sprowadzania na ludzkość 

najróżniejszych śmiercionośnych następstw. Natomiast 

upowszechnienie wśród ludzi wiedzy o istnieniu tego 
łańcucha przyczynowo-skutkowego, w połączeniu z 

właściwą motywacją większej grupy osób, być może 
ciągle jeszcze pozwalałoby aby tych śmiercionośnych 

następstw dało się uniknąć - co też wyjaśniam w punkcie 

#G3 strony o nazwie "wroclaw.htm" specjalnie 
wydzielonym do wyjaśnienia tej sprawy. 

 



 
  Q-206 

 
http://pajak.org.nz/wroclaw/2004_7_15_itbm_p
w.jpg 

https://www.google.com/maps/@51.1081176,17
.0653331,60m/data=!3m1!1e3 

Fot. #G2a: Oto zdjęcie nowego budynku Instytutu 

Technologii Budowy Maszyn (I-24) Politechniki 
Wroclawskiej. Wykonałem je w dniu 15 lipca 2004 roku z 

poziomu ulicy. Jak budynek ten wygląda obecnie w 
widoku od góry, kiedy pokazany jest oprogramowaniem 

"wirtualnego satelity" z Map Google, czytelnik może 

zobaczyć klikając na powyżej podany (niższy) adres jego 
zdjęcia satelitarnego (budynek ten powinien być 

widoczny w środku zdjęcia jakie po kliknięciu się ukaże). 
W 1977 roku, kiedy miało miejsce owo niewytlumaczalne 

na dzisiejszym ignoranckim poziomie "oficjalnej nauki 

ateistycznej" zdarzenie opisane powyżej w punkcie #G2 
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tego wpisu #340, w miejscu powyższego budynku stał 
parterowy barak murowany, w jakim było też nasze 6-

osobowe biuro wraz z moim biurkiem. Okna naszego 

biura były mniej więcej w miejscu owych wysokich okien 
na parterze w połowie zasłoniętych wysokim drzewem po 

prawej dolnej stronie powyższego zdjęcia, w przybliżeniu 
na wprost tego samotnie zaparkowanego i przez krawędź 

zdjęcia jakby przeciętego na pół białego samochodu. 

Kiedy pracowałem w owym biurze, przytrafiały mi się 
tam bardzo dziwne rzeczy - NIE byłbym zdziwony gdyby 

historia tego miejsca ukrywała sporo tajemniczości, ani 
gdybym się dowiedział iż nawet obecnie następują tam 

"dziwne" i niewyjaśnione zjawiska. Przykładowo, jednego 

dnia siedząc w biurze samemu, spojrzałem przez oko, zaś 
na chodniku mniej więcej w miejscu pomiędzy owym 

białym samochodem z powyższego zdjęcia, a oknem 
biura, stał jakiś mężczyzna ubrany na czarno, filmując 

mnie przez okno ogromną kamerą filmowych 
zawodowców. Natychmiast wybiegłem więc na to miejsce 

aby spytać go kim on jest i dlaczego filmuje mnie przez 

okno zamiast np. poprosić o normalny wywiad - który 
chętnie bym mu udzielił. Miało to bowiem miejsce w 

czasach kiedy w TV nadawane były programy o moim 
wynalazku gwiazdolotu "Magnokraft" - jaki najlepiej jest 

pokazany na naszym filmie o tytule "Napędy Przyszłości" 

polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest pod 
internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI - choć 
ma on też wersję angielskojęzyczną i niemieckojęzyczną 

(patrz 
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https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak i 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ). 

Jednak po wybiegnięciu okazało się, że ulica jest 

całkowicie pusta i nawet nie widać na niej jakiegokolwiek 
samochodu w jakim on mógłby np. się ukryć lub uciekać. 

To z tego biura też latem 1977 roku, co najmniej raz na 
tydzień spacerem wędrowałem do budynku OBR Mera-

Elwro - tak jak opisałem to w powyższym punkcie #G2 

tego wpisu #340. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby 
zobaczyć je w powiększeniu.) 

 
Kiedy pracowałem w powyższym budynku I-24, oficjalne 

tłumaczenie nazwy naszego instytutu na język angielski 

brzmiało "Institute of Machine Building Technology". 
Dopiero jednak po wyemigrowaniu do angielskojęzycznej 

Nowej Zelandii odkryłem, że owo tłumaczenia zawiera 
duży błąd znaczeniowy w słowie "technology", ponieważ 

to angielskie słowo informuje "co" (zamiast "jak") 
podczas gdy obszary wiedzy w badaniach i wykładaniu 

jakich naukowcy z tego budynku się specjalizują 

faktycznie są nastawione na znacznie trudniejsze od "co" 
wypracowywanie poprawnego "jak" - tak jak szerzej i 

dokładniej wyjaśniam to w punkcie #A2.12 ze swej 
strony o nazwie "totalizm_pl.htm", a także w punkcie 

#G3 strony o nazwie "wroclaw.htm". Aby więc oficjalna 

nazwa tego I-24 poprawnie odzwierciedlała wyrażające 
"jak" polskie słowo "technologia", powinno w niej być 

użyte angielskie słowo odmienne niż "technology" - np. 
słowo know-how (pisane także "knowhow", patrz 

https://www.google.com/search?q=know-
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what+vs+know-how ). 
 

 

https://goo.gl/maps/QqHuQm7yFrm8emY26 
https://www.google.com/maps/@51.1113651,17

.0681843,62m/data=!3m1!1e3 
Fot. #G2b: Oto adresy na Mapach Google, pokazujące 

zdjęcia "od ulicy" i "od góry" obecnego wyglądu obszaru, 

gdzie pod adresem "ul. Karola Marcinkowskiego nr 1" w 
1977 roku mieściła się kostnica opisywana w punkcie 

#G2 niniejszego wpisu #340. Miejsce tej kostnicy jest 
zlokalizowane mniej więcej w centrum zdjęcia jakie 

powinno się ukazać jeśli czytelnik kliknie na ów adres 

tego miejsca w Mapach Google: 
https://www.google.com/maps/@51.1113651,17.068184

3,62m/data=!3m1!1e3 . Odnotuj z owego odgórnego 
zdjęcia satelitarnego, iż wygląda jakby mały ceglany 

budyneczek tej kostnicy do chwili obecnej został albo 
przebudowany we wartownię, albo też rozebrany, zaś na 

jego byłym miejscu jakby zbudowano bramę wjazdową 

oraz wartownię do tamtejszego kompleksu budynków. 
 

Mapy Google oferują również możliwość oglądnięcia 
danego miejsca z poziomu ulicy. Ja skorzystałem z tej 

możliwości i przeglądnąłem co one pokazują na całej 

długości ulicy Karola Marcinkowskiego. Okazuje się iż 
obecnie cała owa ulica wygląda już inaczej od tego jak ją 

pamiętam z 1977 roku. Przykładowo, wówczas NIE było 
dostępu z chodnika do owej kaplicy pokazanej powyżej w 

widoku z ulicy zaś obecnie ukazywanej przez Mapy 
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Google jakoby pod adresem ul. Karola Marcinkowskiego 
nr 2 (patrz https://goo.gl/maps/QqHuQm7yFrm8emY26 - 

"wirtualny satelita" w górnym prawym rogu pokazuje 

jedynie siedem prostych boków dachu owej kaplicy 
powyżej pokazanej tu w widoku od ulicy). Posądzam 

jednak iż budynek owej kaplicy stał tam już wówczas, 
tyle że znajdował się poza obecnie już usuniętym przed 

nim płotem ogradzającym tamtejszy kompleks 

budynków, stąd podczas spacerów po owej ulicy NIE 
zwróciłem na niego uwagi. Jak też posądzam, kiedy 

zdecydowano się udostępnić oduliczne wejście do tej 
kaplicy, owa kaplica mogła zacząć wypełniać funkcję 

kostnicy, stąd budyneczek starej kostnicy przestał być 

potrzebny - zaś na jego miejscu mogła być wybudowana 
brama i wartownia (współczuję wartownikom jeśli zostają 

sami w tej wartowni na noc). Oczywiście, mieszkając na 
stałe w Nowej Zelandii wszystko to mogę tylko 

zgadywać, ponieważ prawda może wyglądać całkiem 
inaczej. Przykładowo, w międzyczasie "nawracalny czas 

softwarowy" owego miejsca mógł zostać cofnięty do tyłu, 

zaś w nowym przebiegu czasu cała tamtejsza zabudowa 
mogła zostać zaprojektowana zupełnie inaczej. Wszakże 

takie właśnie przypadki cofania danych obszarów, 
obiektów i ludzi w "nawracalnym czasie softwarowym" 

prowadzące do ich całkowitego przebudowania NIE tylko 

iż zostały potwierdzone wersetami Biblii (patrz moje 
wyjaśnienia "jak" tych wersetów zawarte w punktach 

#B4 i #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie 
"immortality_pl.htm"), ale także ja osobiście 

doświadczałem je w swym badawczo produktywnym 
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życiu aż cały szereg razy. Moje przypadki ich 
doświadczania czytelnik znajdzie opisane, między innymi, 

w punkcie #D2 i na "Fot. #D2" z mojej strony o nazwie 

"newzealand_pl.htm", w punktach #D6 i #D6.1 z innej 
mojej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm", w punktach 

#A4, #C2, #D2 i #E1 z jeszcze innej strony o nazwie 
"boiler_pl.htm", w (4) z punktu #J4 strony o nazwie 

"wszewilki_jutra.htm", oraz w jeszcze kilku innych 

publikacjach. 
 

Ja podaję powyżej jedynie adres zdjęcia w Mapach 
Google miejsca gdzie omawiana kostnica się znajdowała 

w 1977 roku - ponieważ narazie ani NIE posiadam 

możliwego do opublikowania na moich stonach 
naziemnego zdjęcia tej kostnicy czy miejsca gdzie ona się 

znajdowała, ani NIE jestem obecnie w stanie polecieć do 
Polski aby usiłować wykonać takie zdjęcia. Gdyby jednak 

czytelnik miał okazję znaleźć się we Wrocławiu w 
okolicach tego obszaru, wówczas miałby też okazję 

zobaczyć jak obecnie wygląda wartownia stojąca na 

miejscu temtej kostnicy, kiedy jest oglądana z poziomu 
ulicy, a być może mógłby nawet wykonać jej zdjęcie (np. 

aby sprawdzić czy coś niezwykłego na zdjęciu tym się 
ujawni). Będąc w tamtym miejscu warto byłoby także 

porozmawiać z osobami pracującymi w owej wartowni. 

Wszakże albo stojąc na miejscu byłej długoletniej 
kostnicy wyprawiającej na drugi świat wielu pacjentów 

Akademii Medycznej, albo nawet stanowiąc 
przebudowaną jej kostnicę, jest prawdopodobne iż mają 

tam miejsce najróżniejsze "interesujące" zdarzenia, np. 
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straszenie nocami, nawiedzenia, opętania, manifestacje 
duchów poltergeist, itp. - patrz np. 

https://www.google.pl/search?q=manifestacje+duch%C

3%B3w+poltergeist . 
 

Powyższe zdjęcia satelitarne mogłem tu pokazać dzięki 
wynalazkowi internetu (kiedyś literatura ujawniała iż 

wynaleziony on był przez naukowca ze Szwajcarii - 

obecnie jednak coraz więcej krajów chwali się rzekomym 
jego wynalezieniem), a ściślej dzięki opracowaniu przez 

amerykańską firmę Google rodzaju "wirtualnego satelity" 
- którego można swym komputerem wysłać do 

dowolnego miejsca na świecie i oglądnąć tam co tylko się 

zechce. Dla ludzkości ten "wirtualny satelita" jest więc 
ogromnym osiągnięciem technicznym. Warto jednak 

odnotować, że jeszcze doskonalszy od owego 
"wirtualnego satelity" będzie gwiazdolot o nazwie 

Magnokraft (patrz pokazujący go 4-minutowy film 
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c , 26-

sekundowy filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA , 
albo jego opisy ze strony "magnocraft_pl.htm") 

wynaleziony jeszcze w 1976 roku przez późniejszego 
polskiego emigranta do Nowej Zelandii z czasów 

komunistycznych prześladowań "Solidarności", czyli mnie 

(patrz strona "pajak_jan.htm") - co w połączeniu np. z 
wymową treści tzw. "Polish Jokes" (tj. "polskich 

dowcipów") zapewne jest też kolejnym z szeregu 
powodów dlaczego angielskojęzyczne publikatory przez 

wiele lat uparcie unikały publikowania informacji na 
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temat Magnokraftu, zaś instytucje w USA i w innych 
krajach Zachodu jakim proponowałem zbudowanie tego 

gwiazdolotu traktowały mnie jak kogoś kto przysłowiowo 

"urwał się z choinki". Niezliczone zalety i możliwości tego 
mojego gwiazdolotu Magnokraft są opisane, między 

innymi, w punktach #I1 do #I3 strony o nazwie 
"magnocraft_pl.htm" zaś zilustrowane tam na "Rys. #I2" 

a także na naszym filmie o tytule "Napędy Przyszłości" 

(patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). 
Przykładowo, kiedy Magnokraft zostanie w końcu 

zbudowany, będzie on stanowił zarówno najpotężniejszą 
broń (patrz strona "military_magnocraft_pl.htm") jaką 

ludzkość kiedykolwiek zbuduje zaś jaka będzie zdolna 

aby w końcu oprzeć się a być może i "przepędzić z Ziemi" 
oraz pozbyć się na zawsze nawet owych eksploatujących 

nas i wyrządzających ludzkości wyłącznie zło posiadaczy 
gwiazdolotów UFO, jak i będzie on stanowił też 

uniwersalny naprawiacz wszystkiego (patrz w/w #I1 do 
#I3 strony "magnocraft_pl.htm") co ludzkość jako całość 

kiedykolwiek popsuje - w tym naprawiacz nawet 

obecnego popsucia klimatu Ziemi zilutrowany, między 
innymi, na Rys. #G3 ze strony o nazwie "wroclaw.htm". 

Gdyby więc ten mój Magnokraft był już zbudowany, 
wówczas w aż tak krótkim czasie kiedy niniejszy wpis 

#340 się ładuje, ja mógłbym nim przelecieć z Nowej 

Zelandii do Wrocławia i zawiesić go tam nieruchomo w 
powietrzu przy dowolnym miejscu jakie tylko bym 

zechciał oglądnąć lub odwiedzić - podobnie jak raz już 
odwiedziłem opisane w punktach #J2 i #J3 swej strony 

"wszewilki_jutra.htm" rodzinne miejsce swego urodzenia, 
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czyli sioło Stawczyk (patrz strona "stawczyk.htm") 
pokazane mi prawdopodobnie w jego przyszłym stanie z 

2222 roku. 

 
Odnotuj, że zdjęcia podobne do powyższego, tyle że 

przygotowane dla oglądania szczegółów innych 
miejscowości z moich rodzinnych stron, pokazałem także 

jako Fot. #G2b ze strony o nazwie "wroclaw.htm", jako 

Fot. #M1 ze strony o nazwie "wszewilki.htm", jako Fot. 
#A1 ze strony o nazwie "stawczyk.htm", jako Fot. #A1 

ze strony o nazwie "cielcza.htm", jako Fot. #A2 ze strony 
o nazwie "milicz.htm", jako Fot. #A2 ze strony o nazwie 

"klasa.htm", oraz jako Fot. #C6 ze strony o nazwie 

"malbork.htm". 
 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk 
 

* * * 
 

Powyższy wpis #340 prezentuje moje obiektywne, 

osobiste i badawczo wysoce szczegółowe doświadczenie 
nadprzyrodzonego mające miejsce w często używanej 

kostnicy Akademii Medycznej z Wrocławia. Wpis ten 
stanowi adaptację treści punktów #G1 i #G2 z mojej 

strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" (aktualizacja 

datowana 25 października 2021 roku, lub później) - już 
załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, 

pod następującymi adresami:  
http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw.htm 
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http://gravity.ezyro.com/wroclaw.htm 
http://nirwana.hstn.me/wroclaw.htm 

http://drobina.rf.gd/wroclaw.htm 

http://pajak.org.nz/wroclaw.htm 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 
czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i 

mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu 

ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 
 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 
udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 

wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 
wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 

którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 
"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 

tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 
jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 

ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 
uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , wystarczy jeśli w 
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adresie tym nazwę strony "wroclaw.htm" zastąpi się 
nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 

wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 

adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 
sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 
stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 

powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 

Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 
jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 

uruchomić stronę o nazwie "wszewilki.htm" powiedzmy z 
witryny o adresie http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , 

wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał 

następujący nowy adres 
http://pajak.org.nz/wszewilki.htm w okienku adresowym 

swej wyszukiwarki. 
 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 

tym i temat z niniejszego wpisu #340, jest potem 
powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 
totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 
nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 
wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich 
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blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych 
naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii 

Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 
https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy 

od #89 = tj. od 2006/11/11) 

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, ) 
https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: 

wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez 
NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 
udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 
wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 
wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 
mieszkańców innych niż Polska krajów. 
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Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #340: 
#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich 

(#A2.12 z "totalizm_pl.htm") 

#338, 2021/9/1 - powstanie życia w przeciw-świecie 
(#C5 z "2020zycie.htm") 

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 

#334, 2021/5/1 - odmienna i niezniszczalna materia ciał 

świętych (#I1 do #I7 z "sw_andrzej_bobola.htm") 
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 

do #H6 z "2020zycie.htm") 
#330, 2020/12/23 - nowodkryte prawdy o Bogu (#I2 z 

autobiograficznej "pajak_jan.htm") 

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący 
pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu 
nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z 

"oscillatory_chamber_pl.htm") 
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 

#234, 2013/6/30 - cuda jakie osobiście doświadczyłem 
(#F3 z "wszewilki.htm") 

#233, 2013/6/1 - mój pojedynek z krzyżackim 
komendantem Olsztyna (#J1 do #J4 z "malbork.htm")  

#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z 

celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 
Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #339E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2021/10/25, 2021/10/25, 

2021/10/25 
Elaborated in: item #A2.12 from my web page named 

"totalizm.htm"; as well as in item #339E from "volume 

Q" (this one) of the free publication [13] downloadable 
from the web page named "tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #339E: 

#339E: Here is the recipe "how" to start permanently 
love your neighbours, developed by "totalizm" for the 

"what" commandment from the Bible prompting to "love 
your neighbour as yourself" (totalizm.wordpress.com) 

#339_1E: Problems of differences between "what" of 
commandments from the Bible and "how" procedures for 

their implementation in real life (part 1)r (kodig.blogi.pl) 

#339_2E: Advantages of the totaliztic procedure of 
"how" to fulfil the commandment "love your neighbour 

as yourself" (part 2) (kodig.blogi.pl) 
#339E: The recipe of totalizm "how" to acquire a 

permanent habit of loving your neighbours, knowing 

from the Bible the commandment "what" prompting to 
"love your neighbour as yourself" 

(drjanpajak.blogspot.com) 
 

 

../totalizm.htm
../tekst_13.htm
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Motto of this post #339E: "Because in life every 
journey begins with taking the first step - the 

taking of which is always the most difficult one, 

hence many people, fearing the difficulty of this 
first step, give up even starting journeys that are 

the most important for their future." (This is an 
example of how many people put down their futures by 

ignoring the truth of verse 10:13 of "1 Corinthians" 

stating - quote from NRSV Bible: "God is faithful, and 
he will not let you be tested beyond your strength, 

but with the testing he will also provide the way 
out so that you may be able to endure it.") 

 

 
#A2.12. Practicing totalizm: procedure "how" to 

take the first step - i.e. starting from changing 
own habit of mental justification in ones mind 

"why I do something" from so-far used selfish 
motivating it "because it will give me income, 

increase my power or fame, satisfy my need, is on 

the list of my professional duties, etc."; into a new 
totaliztic (and also religious) motivating all my 

actions "because my neighbours need it, it will 
satisfy their needs, it will solve problems and 

shortcomings for many neighbours, for me it is an 

opportunity to do good deeds, etc.": 
 

In this item #A2.12 of the post #339E I am going to 
explain the procedure of taking this first and the most 

important step towards practicing totalizm. Namely I am 
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going to explain "how" to start becoming a totalizt, 
means a person who practices the most moral modern 

philosophy of the world, called totalizm - i.e. that 

"totalizm", which for reasons explained in item #A5 from 
the web page "totalizm.htm", is spelled with the letter "z" 

- see also https://www.google.com/search?q=totalizm . 
After all, despite of the fact that more than 2,000 years 

have elapsed since the times of Jesus, today's conformist 

priests accepting the statements of the "official atheistic 
science" that lies to humanity, are still unable to teach us 

the procedure: "how" to initiate the acquisition of the 
habit of doing things in accordance with God's 

commandments and requirements described in the Bible. 

The result of this inability is the present love of "money", 
greed, fear, etc. - well illustrated in our Polish film 

entitled: "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which 
title means: "World Without Money: The Nirvana System" 

- see https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E 
) referred to and linked below. The reason for this is very 

simple. Namely, priests of today's Christianity do NOT 

perform any physical work, thus while spending their 
lives in the proverbial "ivory towers" are NOT able to 

understand that there is a significant difference between 
"what" and "how" and thus that in e.g. the training of 

today's engineers even two special disciplines are 

distinguished, one of which, called "design", teaches 
future engineers "what", while another, in the Polish 

language called "technologia" (the exact translation of 
which into English does NOT mean "technology" but 

means "know-how" - see 
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https://www.google.com/search?q=know-
what+vs+know-how ), teaches them "how". (By the 

way, I finished my studies, then I did doctorate, practical 

research, and lecturing in the discipline "how", means at 
the Institute "Technologii Budowy Maszyn" (I-24) of the 

Wrocław University of Technology from Poland - which 
Institute's name officially was translated into English as 

"Machine Building Technology" although in Polish it 

actually means "Institute of Knowhow in Constructing of 
Machines" - a ground photograph of today's building of 

which I showed in "Fig. #G2a" from the web page 
named "wroclaw.htm". It is because of my gaining the in 

depth knowledge "how", that in 2020 I was able to 

discover that life was NOT able to come into existence in 
the matter of our physical world, because there is NO 

such way "how", which would enable the emergence of 
life in matter, while in the another counter-world filled 

with the ever-moving counter-matter from which God 
created the matter of our world, just such a way "how" 

does exists for infinitively long time and it is described in 

details in items #C5 and #D3 of the web page named 
"2020life.htm". It is therefore NOT surprising that priests 

for 2,000 years overlooked the fact that by explaining to 
the faithful only "what" (of the kind "love your 

neighbour") they still leave them in the dark about "how" 

one can get permanently into the habit of "loving one‟s 
neighbour" - after all, about loving it is widely claimed 

that people cannot be persuaded to love whatever they 
do NOT choose to love by themselves. Unfortunately, 

while living in their "ivory towers" priests did NOT have 
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the opportunity to do physical works that is able to teach 
them the difference between "what" and "how", and to 

teach them also how to develop or work out the 

knowledge "how" when one knows only "what". (Notice 
from the Bible that the used to physical work 12 

Apostles, already 2000 years ago, whenever they learned 
from Jesus "what", they had no difficulties with working 

out "how".) After all, there are vital reasons which I 

explained in (1b) from item #H1 of the mentioned above 
web page "2020life.htm", that in the Bible - from which 

today's priests almost exclusively draw their knowledge, 
there is provided only the general information "what", 

while the detailed information "how" in the Bible is either 

missing, or it is intentionally, especially wisely, and 
inconspicuously coded, in order this encoding is to 

prevent all kinds of lazy people, idlers, ignoramuses, 
doubters, careerists, etc., effortlessly guessing the 

essence of significant future discoveries and usurping for 
themselves the authorship of accomplishing them - see 

verse 25:2 from the biblical "Book of Proverbs", I quote: 

"Glory God's things - to hide things, with the glory of 
kings - to investigate things." This is because wise God 

knew, that if someone puts the required amount of work, 
thoughts and practical knowledge into it, then while 

knowing "what", the information "how" he/she is going 

to work out for himself/herself. So, to summarize this 
paragraph, after learning from the Bible this "what", 

means while knowing that the two most important 
commandments and requirements of God discussed 

further in (b) from the item #A2.12 of this post #339E, 
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after being maximally shorten limit themselves to the 
requirement that one should learn to "love your 

neighbour as yourself", my many years of practicing of 

totalizm allowed me to work out and describe in this item 
#A2.12 "how" to "carry out the first step in initiating our 

effort to make us develop such a permanent habit of 
loving our "neighbour", and also to get to know our God 

thoroughly, so that instead of merely believing in, or 

doubting, the existence of God, we could acquire the 
certainty that the omniscient, omnipotent, unlimitedly 

creative and justice enforcing God who created and love 
NOT only us, but also all our "neighbours", undeniably 

exists (see my web page "god_proof.htm") - which 

certainty will also teach us to love God permanently. In 
turn, by learning "how" we can acquire this habit of 

permanent loving, we will also overcome this common 
misconception that "to admire and to love someone 

supposedly it is impossible to persuade neither ourselves 
nor other people" - which belief is able to lead even to 

situations where, for example, married couples get 

divorced only because they are squeezing their 
toothpaste in the opposite way, or they differently leave 

toilet seat covers. 
 

Although our world is so created that without putting 

work and effort into something, nothing good for our 
future can be achieved (see the moral laws on 

"everything must be earned"), still contrary to the claims 
of internet individuals sold to evil powers that 

anonymously slander totalizm, the initiation of practicing 
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totalizm is relatively easy. Thus, apart from the need to 
put into it some intellectual effort, this initiation of 

practicing totalizm does NOT require any additional 

labour, renunciations, or sacrifices. In turn, the range of 
various benefits, such as life satisfaction, a sense of 

fulfilment, peace of conscience, spiritual growth, etc., 
and most importantly also the chances of earning an 

eternal life, which the practicing totalizm may bring us 

with time, are worth trying to change the motivation and 
intentions of our acting into these ones described 

herewith in this item #A2.12. 
 

The explanation "how" to make this first step towards 

totalizm is so simple that it could be even briefly 
summarized in the title of this item #A2.12. Namely, the 

key to practicing totalizm is NOT "what we do morally 
correctly", but is "how in our own thoughts we sincerely 

motivate whatever we intend to morally do". This is 
because our sincere thoughts are like the head of a 

serpent - where they go then also the rest of our actions 

will follow. Thus, there is a vital reason why the Bible 
tries to make us aware that we are becoming what our 

thoughts are - examples of Bible verses which justify this 
statement are provided below in (b) from this item 

#A2.12. Unfortunately, at the same time it so happens 

that our civilization instilled in us a habit of mental 
motivating of everything in a manner consistent with our 

selfish nature, while contrary to the will of God. In turn 
conformist priests of present religions neither try to 

change this, nor have the knowledge and skills "how" 
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they could change it. On the other hand, if we do NOT 
do something that religions call "sins", but only lead a 

normal honest life, then, according to totalizm, we do 

NOT need to start practicing this most moral philosophy 
of the world from changing what we normally do, but we 

only need to permanently acquire the habit in our own 
thoughts to always be able to truthfully and with sincere 

our conviction change the justification "why" we do 

something, from previous motivating everything with the 
benefits that we ourselves derive from it, into a future 

sincere motivation that it fulfils the commandment 
"what" of our God stating "love your neighbour as 

yourself". In other words, after translating God‟s "what" 

into the procedure "how", totalizm requires that 
everything that we do we justify with the benefits that 

will derive from our actions all our fellowmen (by 
Christianity called "neighbours") who are to experience 

outcomes of our doing. In other words, the first step on 
our way to practicing totalizm depends on making a 

mental effort to change our way of thinking and 

motivating, NOT on changing our actions. This in turn 
makes our transformation into "totalizts" much easier, 

because until this new motivation starts to honestly 
express our intentions, it does NOT change our lifestyle. 

(The natural change of our lifestyle arrives by itself much 

later, as our intentions to act for the good of our 
"neighbours" become more and more sincere and strong. 

It is to be introduced into us naturally and gradually by 
God Himself.) So it is best if this change of our way of 

thinking and motivating I explain on examples. 
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In the current oriented towards selfish "me" philosophies 

of everyday life practiced by the majority of present 

people (i.e. in philosophies of parasitism - see the web 
page "parasitism.htm"), if someone gets up in the 

morning of a weekday, then he/she eats a nutritious 
breakfast because he/she believes that it is good for 

his/her health. Then he/she dresses up chic because, for 

example, he/she wants to look appealing to his/her 
sweetheart or heartthrob from work. He/she then goes 

to work because he/she believes it is his/her source of 
income. After work, he/she prepares a meal for 

himself/herself to save his/her expenses on restaurants. 

Then he/she watches TV because is skimp to spend 
money on, for example, going to the cinema. Afterwards, 

he/she goes to sleep so that the body rests and can 
effectively earn for a living also the next day. Etc., etc. 

 
On the other hand, if one practices totalizm focused on 

the good of "neighbours", then on a working day one can 

also do exactly the same - only that in one's own 
thoughts one needs to switch to a different motivation 

"why" this is done. And so, a nutritious breakfast is 
eaten, for example, because everyone knows that being 

full and in a good mood will allow one to treat our 

"neighbours" more nicely and work more efficiently for 
their good. Then one dresses elegantly in order to 

stimulate more pleasant feelings and thoughts in the 
"neighbours" one meets (instead of, for example, like 

some people, spoil the "neighbour's" day with one's 
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shabby and unclean clothes). Then one goes to work to 
be able to do something that will improve and make 

richer the lives of one's "neighbours". After work, a meal 

is prepared to e.g. reduce the waste and poisoning of 
food with chemicals that often takes place in restaurants, 

and to NOT force other "neighbours" to serve us if they 
do NOT do it voluntarily and with faith that it serves the 

good of their "neighbours". Then one watches television 

in order to e.g. increase one's knowledge and the ability 
to distinguish good from evil in what is happening in the 

world, to learn the current evidence for dispelling the 
ignorance and doubts of the neighbours, and to be able 

to convince the "neighbours" from own "group intellects" 

to which one belongs what good or bad is already being 
done in the world, and what and how should be 

improved or changed for the better. Finally, one goes to 
sleep so that one can continue own service to God the 

next day for the good of our fellow human beings and 
nature. Etc., etc. 

 

Of course, after this first step towards practicing 
totalizm, next steps will come. However, if the 

achievement of a permanent change to the "good of our 
fellow men" of motivation for each of our actions was 

successful, then into the transformation of our 

personality begins to add increasingly more input and 
help the software of "God Drobinas" (by Christianity 

called "Holy Spirit") described in items #K1 and #K2 
from my web page named "god_exists.htm". As a result, 

these next steps will come more and more automatically, 
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as they will result from steps taken previously. For 
example, when we get the habit to sincerely motivate 

everything that we do with the good of our "neighbours", 

the next step may be learning to "distinguish good from 
evil" - so that we know better and better toward what we 

need to direct our daily activities. With the technique of 
"how", this learning can be initiated with the use of 

"karma" and the "Boomerang Principle" as criteria for 

distinguishing good from evil, e.g. during watching TV 
and movies or situations from everyday life, while for 

everything that we then note by asking ourselves "would 
I like to be at the receiving end of such human conduct?" 

Then, it will be possible to proceed to the next step of 

inclusion as criteria of distinguishing, the next so-called 
"indicators of moral correctness" described e.g. in items 

#C4.2 to #C4.7 from my web page named "morals.htm". 
This learning to distinguish good from evil, in turn, will 

induce in us questions, a natural reaction to which will be 
the search for answers - which will require, for example, 

acquiring a Bible for ourselves in order to be able to 

study what God requires from us to do for the good of 
our "neighbours", and we will also discover that we reach 

for descriptions of totalizm, the "Theory of Everything 
from 1985" (also called the "Concept of Dipolar Gravity" - 

see web page "dipolar_gravity.htm"), and the "Theory of 

Life from 2020" in order to find in there explanations to 
the questions that puzzle us, confirmed by these "3 

witnesses" required to be sure that these explanations 
represent truth and only truth. In further steps, while 

motivating all our actions by the good of our 
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"neighbours", and NOT with our own benefits, we slowly 
and as if naturally will also start to do things that we 

have NOT done before, and the need to do of which will 

result from situations in which we suddenly find 
ourselves because the mechanisms and methods of 

God's action described in item #J5 from web page 
"petone.htm" gradually introduce us to them. In some 

such doing there will be a need for voluntary and 

altruistic performance of something specifically and 
exclusively for the good of some "neighbours". By 

continuing to motivate our actions in such a way, with 
time we find ourselves acquiring thoughts and actions 

that were previously ignored. Furthermore, for example, 

we discover that we omit watching some movies or 
taking part in some activities or competitions only 

because they glorify killing or treating others unworthily. 
We will also start taking care of nature ever more. Fight 

the production of plastic. Promote research on 
generators of "clean free energy" (see the web page 

"fe_cell.htm") and on magnetic propulsion systems (see 

my web page "propulsion.htm"). Etc., etc. In turn, the 
most important step towards totalizm, the taking of 

which is also probably to be inspired by God, is earning a 
personal experiencing of the happiness of the "earned 

totaliztic nirvana" described in item #C7 from my web 

page named "nirvana.htm". In turn, if we manage to 
earn this nirvana practically, then we will achieve the 

highest status available to people, namely: a graduate of 
the life school of formal totalizm. So we will achieve the 

fullness of life experience, skills and internal qualities 
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necessary to implement the God-designed "Nirvana 
System" as illustrated by our half-hour Polish movie 

entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which 

title means: "World without money: Nirvana System" - 
see 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%
9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany 

) available to viewing for free at 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E while 
discussed in more detail in "part #L" and in 

INTRODUCTION of the web page named 
"smart_tvs.htm". For the good and future of all 

humanity, there is currently NO action and status more 

honourable and more earnestly rewarded by God than 
just giving other people your personal example of 

experiencing nirvana and thus making your own 
contribution to the permanent and peaceful elimination 

from the Earth of "money", "greed", "fear" and other 
forms of "evil", adding in this way our contribution to the 

implementation of the Nirvana System on Earth. Such 

status and actions are like modern equivalents of the 
status and actions of biblical "Levites" from ancient Israel 

- hence people who achieved this status in accordance 
with the Bible, can even be called "Levites". After all, 

similarly to these Levites, such people who managed to 

achieve this status, advance to the situation that they 
work for God (means they become "God's soldiers"), and 

thus God, NOT other people, begins to measure their 
work and to pay them soldiers' wages (reward) in the 

form of nirvana happiness. In turn due to the acquisition 
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of the ability to do everything for the good of others, 
their actions take on the features of the "good tree that 

bears good fruit" described in verses of the Bible 

(Matthew 7:17-19, Luke 6:43-45, Jacob 3:11-12) - i.e. 
everything for which they devote their work and 

considerations they are to levitate into a higher spiritual, 
scientific and/or technical level, while they in fact 

become the today Bible's counterparts of the ancient 

Levites. Furthermore, when the humanity finally 
manages to build (indirectly also due to their 

contribution) the "Magnocrafts" (see 
https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) 

that I invented and described e.g. in items #I1 to #I3 

from the web page named "magnocraft.htm", then NOT 
only these graduates of totalizm, but also the entire 

humanity will gain the ability to ascend and to "levitate" 
in these Magnocrafts above the previous state of affairs 

and previous situations, using the Magnocrafts in the role 
of "universal repair tools" entrusted to them by God. In 

turn the Oscillatory Chambers (see the web page 

"oscillatory_chamber.htm") which will propel these 
starships, cause them to levitate, lift them towards the 

sky and to the stars, and also gave to them almost 
miraculous capabilities and attributes, according to what 

I explained in chapter S5 from volume 15 of my 

monograph [1/5] (see the web page "text_1_5.htm"), 
and what is confirmed by the analyzes summarized, 

among others, in the above-mentioned items #I1 to #I3 
from the web page "magnocraft.htm" and in publications 

linked in there, in fact will then represent modern 
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versions of the biblical "Ark of the Covenant". 
 

Some may ask: why then no-one explained to us before, 

that in order for humanity to continue its existence and 
develop in the direction intended by God "towards the 

light" and to eternity, it is necessary that the actions of 
the majority of its citizens are motivated by the good of 

all their "neighbours", NOT just by the personal good of 

individual doers? The answer to this question is that 
actually God inspired the Bible mainly to explain this to 

us. However, it is just that when reading these 
explanations, most of people, including priests, have an 

erroneous or incomplete understanding of them. This is 

because the formulation of the Bible is intentionally 
general, and thus it mainly focuses on "what" instead of 

"how", so that in each verse the Bible has coded NOT 
just one, but many different rules and commandments. 

As a perfect example of this, consider verse 6:10 from 
the biblical "1 Timothy", I quote: "For the greed of 

money is the root of all evil." After all, in an equally good 

way as the quoted below verses 12:29-31 from the 
biblical "Gospel according to St. Mark" this 6:10 also 

makes us to understand, among other things, that it is a 
huge sin and an escalation of evil if someone in his/her 

life is guided by a selfish "me" in accumulating wealth 

and money. And according to other verses of the Bible, 
e.g. "It is easier for a camel to go through a needle's eye 

than for a rich man to enter the kingdom of heaven" - 
see Matthew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25, this evil will 

be severely punished. So implicitly, this verse 6:10 tells 
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to us also the need to motivate our actions by the good 
of our "neighbours", NOT by the wish to satisfy our own 

greed. 

 
From the findings of my "Theory of Life from 2020" we 

already know, that what inclinations, character traits, 
motivations, etc., we naturally show, depends mainly on 

what programs our "soul" contains - see web pages 

"soul_proof.htm" and "2020life.htm". But the soul is pre-
programmed for us by God. In turn even today's human 

programmers already know, that if someone has the 
required knowledge and is a wise programmer, then 

he/she is able to program whatever he/she wants. But 

God knows everything and is the most perfect 
programmer in the entire universe. It is enough to realize 

this just by knowing that while starting from merely the 
ability to program behaviours of counter-matter (i.e. 

behaviours of "God Drobinas"), God managed to develop 
programs that make all these wonders which we see in 

the entire world of matter. So some may also ask: why 

then God has NOT pre-programmed our souls in such a 
way that from birth we feel an irresistible will to motivate 

everything with the good of our "neighbours", and not 
with the selfish good of ourselves? Means, why God did 

NOT pre-program our souls in a similar manner as He did 

it with the souls of angels and dogs - see "Fig. #A2.12a" 
below, instead of programming them in the way He 

programs souls of cats - see "Fig. #A2.12b" below. The 
answer is that there is a whole range of important 

reasons for such pre-programming. The most important 
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of them is that ideally acting creatures are NOT able to 
"pursue knowledge" - to which fact I have been trying 

for a long time to draw the attention of my readers, 

among others, in item #B2 from the web page named 
"antichrist.htm" and in item #C3 from the web page 

named "humanity.htm". After all, the lack of 
differentiation in experiencing "good" and "evil" would 

take away from such perfect people the source of 

motivation that pushes them to improve anything, as in 
their opinion everything would be perfect then. So in 

order to be able to pursue knowledge, people must be 
imperfect and also have the so-called "free will" - as this 

is additionally explained in item #B1 from another my 

web page named "will.htm". Furthermore, one needs to 
remember that in order to ensure a safe future for 

humanity, it is necessary to know and remember NOT 
only "good", but also gain the knowledge about reasons, 

types, symptoms, actions, and consequences of "evil". In 
turn, in order humanity is to accumulate the knowledge 

about "evil", it is necessary that exist also people who 

"voluntarily" do such evil. This in turn means that God 
cannot impose a perfect soul on everyone from birth, 

and that imperfect people should be given a "free will" to 
choose acting that spreads either "good" or "evil". Only 

that the "evil" they spread is turned into their karma 

programs (see the web page "karma.htm"), and at the 
same time "evil" is directed by the operation of the 

"Boomerang Principle" (see the web page "morals.htm") 
to become "karma returns" for people or for "group 

intellects" who already deserved the same evil - as e.g. 
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verses 13:22-25 from the biblical "Book of Jeremiah" 
warn us about it. (Notice an example of such a return of 

evil karma to "group intellects", described in item #F2 of 

the web page named "karma.htm" - which warns nations 
and countries that evil done today, will catch them in the 

future.) Another reason is that giving to people souls 
filled with egoism allow God to test their characters and 

to find out who will fight their selfishness and evil, and 

thus deserve forgiveness for their imperfections, heaven, 
and eternal life, and who will savour evil - and thus who 

is NOT suitable for heaven. (Consider the separating 
"chaff" from "grain" or "goats" from "sheep" described in 

the Bible.) Yet another reason is to create a history of 

the struggle of a given people with evil, which will 
remain in their memory forever, and thus which after 

getting into Heaven will motivate them to continue the 
advancement of knowledge and development of the 

universe. 
 

I should admit here that I have been using the "how" 

procedure discussed above for a long time, and that I 
believe that in my own case it works in the way I 

described here (knowing about my own imperfection, I 
leave it to God and to the reader to judge whether this 

my belief is a fact). But independently from my own 

experiences, there is also a huge body of objective 
evidence which also shows that the procedure "how" 

described here - which recommends the use of a mental 
change in our motivations and intentions, is actually 

going to initiate changes in our life path. This body of 
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evidence is made up of consistent confirmations of the 
truth derived from all "three witnesses", which my 

"Theory of Everything of 1985" and "Theory of Life of 

2020" indicates as the most important for guaranteeing 
the truth and effectiveness of each finding unanimously 

certified by all three of them. More precisely these "3 
witnesses" are described in (1) to (1c) from item #H1 of 

my web page named "2020life.htm", while different than 

here examples of them are shown in there in "part #V". 
The actual finding and documenting of unanimous 

testimonials by all these "3 witnesses" provides us with a 
guarantee that whatever they confirmed is truth and only 

truth. Let us indicate examples of these unanimous 

confirmations that originate from each of these "3 
witnesses" for the procedure "how" discussed here. And 

so: 
 

(a) First examples of these 3 witnesses are "logical 
deductions". Here are examples of various results of 

deriving the above findings "how" from my "Theory of 

Everything of 1985" and my "Theory of Life of 2020": 
with the logically correct cause-effect chain: (a1) The 

content of the basic principle of the totalizm philosophy 
described in item #A6 from the web page "totalizm.htm" 

while stating "whatever you do, do it pedantically morally 

- means in the manner in which it fulfils all 
commandments and criteria of morality". (a2) The 

totaliztic definition of morality: "morality is the level of 
obedience in the fulfilment of commandments and 

requirements of God" - see item #A1 from the web page 
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"totalizm.htm" or item #B5 from another my web page 
named "morals.htm". (a3) The content of items #B1 to 

#B4 from the web page named "will.htm". 

 
(b) Examples of the second of these "3 witnesses" known 

to everyone are Bible verses. Contained in these verses 
confirmations the truth of the "how" procedure 

presented here are arranged into two phases. In the first 

of these two phases, many verses of the Bible make it 
clear to us that it is absolutely necessary for people to 

learn to put the good of others ahead of their own good 
- i.e. learn to motivate their actions with good "for us" 

instead of good "for me". In my opinion, the best 

expression of this requirement are verses 12:29-31 from 
the biblical "Gospel according to St. Mark" - I quote these 

from the Polish "Millennium Bible": "29 ... 30 You will 
love the Lord your God with all your heart, with all your 

soul , with all your mind and all your strength. 31 The 
second is: You will love your neighbour as yourself. 

There is no other commandment greater than these" (I 

am quoting and discussing these verses, but from a 
slightly different point of view, among others, in item 

#V3 from my web page "2020life.htm"). In order to 
better emphasize the great importance of the command 

contained in the above verses, in the Bible the message 

contained in them is repeated many times in other verses 
- e.g. in verses 22:37-39 from the " Gospel according to 

St. Matthew" which I quote and discuss from a slightly 
different point of view, among others, in (3) from item 

#A2 of the web page "2020life.htm". In fact, the Bible 
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includes as many as 72 verses ordering us the fulfilment 
of God's commandments - their full English-language list 

is provided, for example, on the web page 

https://bible.knowing-jesus.com/topics/Keep-The-
Commandments . Most of them are in the "Book of 

Deuteronomy" (e.g. verse 28:9). Their examples may 
also be "St. John" 14:15 - "If you love me, you will keep 

my commandments", or "Leviticus" verse 22:31 - "You 

will keep my commandments and do them! I am the 
Lord!" It is worth noting, that since loving God is 

manifested just by the fulfilment of all commandments, 
so if all of them were to be condensed into the shortest 

possible statement, then this statement would say "love 

your neighbour as yourself" - the explanation "how" to 
initiate such loving of your "neighbour" to become a 

practitioner of formal totalizm is the goal of this item 
#A2.12. In turn the second phase of confirming the 

"how" procedure discussed in this item consists of verses 
from the Bible which try to make us realize that we 

become what our sincere thoughts are. Let us point out 

here some examples of such verses from the Bible: 4:8 
from the "Letter to the Philippians": "... whatever is true, 

whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, 
whatever is lovely, whatever is admirable - if anything is 

excellent or praiseworthy - think about such things"; 

5:28 from "Matthew": "... Anyone who looks at a woman 
lustfully has already committed adultery with her in his 

heart" (note that the meaning of the word "heart" used 
in many verses of the Bible, in today's precarious 

nomenclature actually means the "organ of conscience" - 
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but since conscience prompts straight to our mind what 
God considers right in a given matter, thus the word 

"heart" also can be understand as "our sincere but well-

hidden thoughts generated by our mind as a reaction to 
given conscience prompting"); 15:19 from "Matthew": 

"From the heart come evil thoughts, murder, adultery, 
fornication, theft, false testimony, curses"; 4:23 from 

Proverbs: "Above all else, guard your heart, for 

everything you do flows from it"; 23:7 from the "Book of 
Proverbs" - in the English Bible "the King James Version": 

this verse states, I quote: "As a man thinks in his heart, 
so is he" - see 

https://www.google.com/search?q=Bible+as+a+man+th

inks+in+his+heart%2C+so+is+he . 
 

(c) There are also numerous examples of confirmations 
of the truth discussed here by the third of these "3 

witnesses" - i.e. by the empirical evidence which also 
confirms that it is absolutely necessary for the existence, 

development, and progress of humanity that at least a 

majority of people motivate their actions and intentions 
with the good of their "neighbours". One of such 

empirical examples that everyone can check for 
themselves is the existence of the so-called "moral 

energy" which in order we could begin to accumulate in 

big amounts, first we just need to change our mental 
motivation for the work we do (especially physical work) 

from the intention that we do it "for our own good" into 
a sincere motivation that it is to serve the "good of our 

fellow men". (Possible principles of operation of meters 
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for measuring amounts of "moral energy" are described 
in #J2 from the web page named "stawczyk.htm".) Even 

more tangible examples of such evidence is described in 

item #J2 and in the captions under its illustrations from 
my web page named "stawczyk.htm" - especially see in 

there the caption under "Film #J2b". These better 
examples are the "pearls" with miraculous qualities that 

only grow in the heads of the most spiritual Buddhist 

monks. Such pearls are called "sarira" (see 
https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+be

ads ) - which fact I am mentioning below in the caption 
under "Fig. #A2.12a". Another among these examples is 

the existence of extraterrestrial civilizations, which 

already implemented the "System of Nirvana" designed 
by God. Examples of descriptions of these civilizations 

are presented in (1) and (2) from item #A3.1 of the web 
page named "partia_totalizmu_uk.htm", and also in items 

#D5 and #D7, and in "Fig. #3" from the web page 
named "telepathy.htm". 

 

I hope that the more prudent readers, after learning the 
content of item #A2.12 from this post #339E, will 

understand why in verses 7:13-14 of the "St. Matthew", 
the Bible commands to choose the narrow gate and the 

narrow road, which are the only ones that lead to life - 

as I described it in item #C6 from my web page named 
"nirvana.htm" and also in item #X1 from my other web 

page named "2020life.htm". I also hope that the reader 
of these words will complete the rest of his/her life path 

just by choosing to go through this narrow gate and 
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narrow road - difficulties and values of choosing and 
following of which I have experienced personally and 

practically since 1985. 

 

 
http://pajak.org.nz/cr/psy.jpg 

Fig. #A2.12a: Here is a photo from a walk with two 

purebred "rottweiler" dogs (see 
https://www.google.com/search?q=rottweiler ) that I 

(Dr. Eng. Jan Pająk - see the web page 
"pajak_jan_uk.htm") myself and the owner of the house 

in which I was renting a room during my work at the 

Otago University in NZ, took for a walk on sea shore. 
Both dogs belonged to the owner of this house and they 

lived with the owner in her house (NOT e.g. in dog 
kennels). Watching these dogs on a daily basis, I had an 

excellent opportunity to study their characters and to 
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determine what features are pre-programmed in their 
souls (see the web page "soul_proof_pl.htm"). This 

photograph was originally published as "Fig. #E5" from 

my web page named "newzealand.htm". Here I am 
merely repeating it in order to visualize to the reader the 

truth discussed above in item #A2.12 which for many 
people probably is surprising. I discovered it only in 2020 

due to the indications from my "Theory of Life of 2020". 

This truth states, that if God considered it purposeful and 
helpful for the progress of knowledge and for the 

development and fate of the universe, then He could 
program the "souls" of people so that each of us from 

birth had an instinctive need of absolute obedience to 

commandments and requirements of his God and creator 
and determination to care more for the good of our 

"neighbours" than for his/her own good, and thus to do 
everything only with the intention of devoting one's life 

for the good of others. After all, for just such motivations 
and intentions God successfully pre-programmed the 

unattainable faithful, loyal, and obedient souls of dogs. 

This is also how souls of angels are pre-programmed - as 
the reader can find out by watching numerous videos, 

usually in English, with reports of people who were 
aware that they experienced the goodness of angels' 

actions (these videos can be searched e.g. with the 

command 
https://www.youtube.com/results?search_query=angels 

, or one can run them while reading e.g. my descriptions 
from item #H3 and from the caption under "Video #H3c" 

on the web page named "2020life.htm"). But in His 
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superior wisdom, God decided that there are vital 
reasons why souls of people are NOT so pre-

programmed, but have an instinctive drive for 

selfishness, putting their own good over the good of 
others, and thinking "I" instead of "us". These reasons 

are explained above in content of item #A2.12. (Click on 
the above photograph in order to see it more precisely - 

e.g. while enlarged.) 

 
How close to perfection natures of dogs are, I 

accidentally saw once while walking on a beach in 
Timaru, NZ. An older gentleman with a limp on his right 

leg was also walking in there. At his side, an obedient 

but unleashed, a large dog from the "greyhound" dog 
breed (see 

https://www.google.com/search?q=greyhound+dog+bre
ed ) was walking obediently and also limped in exactly 

the same rhythmic manner and on exactly the same right 
leg as its owner did. I watched them carefully, because it 

is a rare case that both the owner and the dog damaged 

the same leg. However, this greyhound was clearly 
overeager by the desire to run - after all, greyhounds are 

bred for running. After some time it started running 
happily on the beach, NOT limping at all (perhaps the 

owner gave to it a verbal permission to run). Its leg 

turned out to be healthy, and it limped only for the sake 
of imitating the pain and difficulties of its owner. I should 

add here that in my whole life I have NOT personally met 
a man who, for the good and improvement of the well-

being of someone suffering from his/her close people, 
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would voluntarily take on his/her shoulders the suffering 
of even his/her closest "neighbour" - although I have 

heard that sometimes such people also happen to exist. 

(This indicates how rare the example of that dog was.) 
 

These features and characters of dogs, which are close 
to perfection, cause that there is even a case when in 

the head of a dog belonging to a Buddhist monk this 

miraculous pearl crystallized, features of which I 
described in item #J2 from my web page named 

"stawczyk.htm" under the name of "sharira". Such 
"pearls" normally crystallize only in the heads of the most 

spiritual Buddhist monks, and also display many 

miraculous attributes which cannot be explained solely 
on the basis of the laws of matter (see 

https://www.google.com/search?q=materialistic+reducti
onism ), that is - without taking into account the 

existence and actions of God. So since such a pearl also 
crystallized in the dog's head, its appearance and gaining 

fame obviously was intentionally organized so that it 

could serve us as a symbol, example, and evidence of 
the attention and importance that God places on actions 

motivated solely by the good of our "neighbours" - NOT 
only by our own good. About this dog with such pearl in 

that item #J2 informs the 8:26 minute English-language 

YouTube film available at the address 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE linked 

at the end of the caption under "Film #J2b". 
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http://pajak.org.nz/bandits/bye_teecee.jpg 

Fig. #A2.12b: Here is a picture of my wife's first and 

most favourite NZ cat, "TC" which is short for "Top Cat" 

(its name is pronounced TeeCee in English). This 
photograph was originally published as "Fig. #B1" from 

my web page named "bandits.htm". Here I only repeat it 
in order to visualize to the reader the truths which I am 

discussing in item #A2.12 above. Because from the 
moment of my return from the professorship on the 

tropical island of Borneo, in our NZ flat my wife always 

has at least one cat, I have a good opportunity to notice 
why the wisdom of the folklore from Far East countries 

claims that cats have characters of humans, or more 
specifically characters of women. As it turns out, in fact 

cats are (among others) selfish, destructive, vindictive, 
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rebellious, aggressive, eager for comfort, they always go 
their own ways and always get their way, and moreover, 

they are beautiful and perfectly know how to blandish 

(coax) - just like some of women do. Probably, for the 
souls of today's women and cats, God uses almost the 

same programs. It is not without reasons that the Polish 
proverb states "where the devil is unable, send a woman 

there" (in Polish "gdzie diabeł nie może tam kobietę 

wyślij"), while the English-language proverbs (sayings) 
state "hell has no fury like a woman scorned" (see 

https://www.google.pl/search?q=hell+has+no+fury+like
+a+woman+scorned ), "women, can't live with them 

can't live without them" (see 

https://www.google.com/search?q=women%2C+can%2
7t+live+with+them+can%27t+live+without+them ), 

and "It's a Woman's Prerogative to Change Her Mind" 
(see 

https://www.google.com/search?q=It%27s+a+Woman
%27s+Prerogative+to+Change+Her+Mind ) - which also 

tries to warn that, for example, women's assurances 

should be trusted to the same extent as the election 
promises of today's politicians. Added to this are folklore 

wisdoms of the kind described e.g. in the poem by Polish 
poet named Adam Mickiewicz and entitled "Golono, 

strzyżono" (see 

https://www.google.pl/search?q=Adam+Mickiewicz%3A
+Golono%2C+strzy%C5%BCono ) and that described by 

the English name "female gold digger" (see 
https://www.google.com/search?q=female+gold+digger 

), as well as confirmed by consequences of the "marital 
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monopoly of one wife" - the problems devastating our 
civilization created by which monopoly of one wife is 

described in more detail in item #J2.2.2 from my web 

page named "morals.htm". Despite such imperfections, 
features and characters of women, most men, including 

myself, tolerate their features and moods, and even fall 
in love with some of them - at least until the time when 

majority of humanity wises up and starts repairing in our 

civilization whatever chronically harms all of us. The 
same applies to cats - for example, I myself got to like 

very much all the cats that we have. Of course, features 
of us men also do NOT lag behind women. After all, 

many of us are called "corporate psychopaths" (see 

https://www.google.com/search?q=corporate+psychopat
hs ), those more ruthless of men also find ways to 

exploit their "neighbours" and accumulate wealth with 
impunity so that women can squander it, some men rob 

banks, form gangs and mafias, produce, sell and use 
drugs, start wars, they shoot their "neighbours", 

supervise extermination camps, etc., etc. - sometimes 

just to be able to impress women. Some features of cats 
mentioned here, and also features of dogs described 

above in "Fig. #A2.12a", are jokingly reminded here for 
an important reason - namely to make the reader realize 

that God is actually able to pre-program character traits 

of every human being in the way whatever He wishes 
(including even making it absolutely perfect). However, 

for the overarching goals, which my "Theory of Life of 
2020" allowed me to initially research and describe in 

item #A2.12 above, and which are worth researching 
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and learning further, God gives to us people highly 
imperfect qualities and characters which in the course of 

everyday life we all share and we all must grapple. (Click 

on the above photograph to see it more closely - e.g. 
enlarged.)  

 
Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk 

 

* * * 
 

The above post #339E explains "how" by just 
knowing from the Bible "what" God commands us to do, 

one starts changing the selfish "me" habit into learning 

"how" permanently "love your neighbour as yourself" 
thus becoming a totalizt (i.e. becoming the practitioner 

of that "totalizm" which is spelled through "z" - see 
https://www.google.com/search?q=totalizm ). This post 

is an adaptation of the content of item #A2.12 from my 
English web page named "totalizm.htm" (update of 

2021/9/27, or later) and available, among others, at the 

following addresses: 
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/totalizm.htm 
http://gravity.ezyro.com/totalizm.htm 

http://nirwana.hstn.me/totalizm.htm 

http://drobina.rf.gd/totalizm.htm 
http://pajak.org.nz/totalizm.htm 

Notice that the above web pages are my main 
publications updated many times later. On the other 

hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" 
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of publishing the presented here results of my research, 
which later is NOT updated. Therefore, these web pages 

typically contain texts that are more improved than this 

blog-post, with the elapse of time they collect more 
evidence and fewer research mistakes or writing errors, 

and because of their repeated updating they also contain 
the latest findings of my continuously carried out 

research. 

 
At each of the addresses provided above, I also try to 

make available the most recently updated versions of all 
my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then at either of the above addresses he/she may 
start "menu2.htm" web page that contains green links to 

names and topics of all web pages that I developed so-
far, then in this "menu2.htm" web page can select the 

link to the web page that he/she wishes to view, and by 
clicking the "mouse" start that web page. For example, in 

order to start this "menu2.htm" from the above-indicated 

address http://pajak.org.nz/totalizm.htm , it is enough if 
in that address the name of the web page "totalizm.htm" 

is replaced with the name of the web page "menu2.htm" 
- then to the search engine will be entered the new 

address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this 

way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", 
the reader can also start instantly any of my web pages, 

the name of which he/she already knows, because e.g. I 
provided it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
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web page of mine, the physical name of which I have 
already given anywhere - e.g. to run a web page named 

"soul_proof.htm", let's say from a web site with the 

address http://pajak.org.nz/totalizm.htm , it is enough 
that instead the previous website address, he/she 

entered the following new address 
http://pajak.org.nz/soul_proof.htm in the address box of 

a search engine. 

 
It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 
the new "totaliztic science" and presented on this blog, 

including the topic from this post #339E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 
Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 
only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 

totalizm still have NOT been liquidated by numerous 
opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 

system", my still only in the world true scientific "The 
Theory of Everything of 1985", and my formal scientific 

proof for the existence of God. These still existing blogs 
of totalizm can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt) 

https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - 

also available via NZ address 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 



 
  Q-160 

NOT cause the loss of their posts. This is because after 
complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 

on blogs of totalizm, including this post, I systematically 
make them available also in my free electronic 

publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 
print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 

named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 
post to blogs of totalizm are also published in there in 

the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 
Poland. 

 
Other posts extending and supplementing this #339E: 

#338E, 2021/9/25 - evolution of life in counter-world 
(#C5 in "2020life.htm") 

#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 

to #H6 in "2020life.htm") 
#330E, 2020/12/23 - newly discovered truths about God 

(#I2 in autobiografical "pajak_jan_uk.htm") 

#328E, 2020/11/20 - Nirvana System eliminating 
"meney" (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm") 

#291E, 2017/12/27 - faith plus totalizm (#S4 in 
"2030_uk.htm") 

#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 
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1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm") 
#272E, 2016/6/17 - what makes official ateistic science 

detrimental for us (#B3 in "portfolio.htm") 

#261E, 2015/8/1 - do NOT let be fooled by "rewards for 
immorality" (#A1.1 from "totalizm.htm") 

#210E, 2011/8/11 - "pursue of knowledge" as one of the 
goals of creating people (#B4 in "will.htm") 

#105E, 2007/1/12 - we have choice "tatalizm" or 

"parasitism" (#B1 in "parasitism.htm") 
 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #339 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2021/10/1, 2021/10/1, 

2021/10/1 
Adoptowany z i rozwijany w: punkcie #A2.12 z 

totaliztycznej strony o nazwie "totalizm_pl.htm"; a 

także "tomie Q" (niniejszym) opracowania [13] 
(dostępnego ze strony o nazwie "tekst_13.htm"), gdzie 

jego pełny polskojęzyczny tekst jest przytoczony jako 
niniejszy wpis numer #339. 

 

Tytuły wpisów #339: 
#339: Oto receptura "jak" trwale pokochać wszystkich 

bliźnich wypracowana przez "totalizm" dla podanego w 
Biblii przykazania "co" nakazującego "kochaj bliźniego jak 

siebie samego" (totalizm.wordpress.com) 
#339_1: Problemy różnic pomiędzy "co" przykazań z 

Biblii a procedurami "jak" ich wdrażania w prawdziwym 

życiu (część 1) (kodig.blogi.pl) 
#339_2: Zalety procedury totalizmu uczącej "jak" 

wypełnić przykazanie "kochaj bliźniego jak siebie 
samego" (część 2 – począwszy od (b) (kodig.blogi.pl) 

#339: Receptura totalizmu "jak" nabywać trwały zwyczaj 

kochania bliźnich, znając z Biblii przykazanie "co" 
wymagające "kochaj bliźniego jak siebie samego" 

(drjanpajak.blogspot.co.nz) 
 

 

../totalizm_pl.htm
../tekst_13.htm
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Motto niniejszego wpisu #339 do blogów 
totalizmu: "Ponieważ każdą podróż życiową 

zaczyna wykonanie pierwszego kroku - podjęcie 

którego zawsze jest najtrudniejsze, stąd wielu 
ludzi z obawy przed trudnością tego pierwszego 

kroku rezygnuje z podjęcia nawet 
najważniejszych dla ich przyszłości podróży." 

(Powyższe to przykład jak wielu ludzi grzebie swoją 

przyszłość ignorując prawdę wersetu 10:13 z "1 
Koryntian" jaki "NBG, Nowa Biblia Gdańska, 2018" 

wyraziła słowami: "Jeszcze nie ogarnęło was 
doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest 

Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali 

doświadczani ponad to, co jesteście w stanie 
unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też 

wyjście, byście zdołali je wytrzymać.") 
 

 
#A2.12. Praktykowanie totalizmu: "jak" wykonać 

pierwszy krok - czyli nabycie zwyczaju myślowego 

uzasadniania sobie samemu "dlaczego dane coś 
czynię" z dotychczas egoistycznego motywowania 

tego "ponieważ da mi to dochód, zwiększy moją 
władzę lub sławę, zaspokoi moją potrzebę, jest w 

wykazie moich zawodowych obowiązków, itp."; 

na nowe motywowanie totaliztyczne swego 
działania "ponieważ moi bliźni to potrzebują, 

zaspokoi to ich potrzeby, rozwiąże to problemy i 
braki u wielu bliźnich, dla mnie jest to okazją do 

czynienia dobra, itp.": 
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W niniejszym wpisie #339 (będącym adaptacją punktu 

#A2.12 z mojej strony "totalizm_pl.htm") wyjaśnię 
procedurę podjęcia tego pierwszego i najważniejszego 

kroku "jak" zabrać się za zostanie totaliztą - czyli osobą 
praktykującą najmoralniejszą obecnie nowoczesną 

filozofię świata zwaną totalizm - tj. ten "totalizm", który 

dla powodów wyjaśnionych w punkcie #A5 strony 
"totalizm_pl.htm" zawsze pisany jest przez literę "z" - 

patrz też https://www.google.pl/search?q=totalizm . 
Wszakże pomimo iż od czasów Jezusa upłynęło ponad 

2000 lat, dzisiejsi kapłani konformistycznie akceptujący 

stwierdzenia okłamującej ludzkość "oficjalnej nauki 
ateistycznej" nadal NIE potrafią nas uczyć procedury 

"jak" zainicjować nabywanie nawyku postępowania 
zgodnego z przykazaniami i wymaganiami Boga 

opisanymi w Biblii - wynikiem czego jest obecna miłość 
"pieniędzy", chciwość, strach, itp. - dobrze zilustrowane 

w naszym referowanym poniżej filmie "Świat bez 

pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ). 

Powód zaś ku temu jest bardzo prosty. Mianowicie 
kapłani dzisiejszego chrześcijaństwa NIE wykonują 

żadnych prac fizycznych, stąd spędzając życie w 

przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej" NIE są w 
stanie zrozumieć iż istnieje istotna różnica pomiędzy "co" 

oraz "jak" i stąd iż w szkoleniu dzisiejszych inżynierów 
wyodrębnione są nawet dwie obszerne dyscypliny, jedna 

z których o nazwie "konstrukcja" naucza przyszłych 
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inżynierów "co", inna zaś po polsku nazywana 
"technologia", naucza ich "jak". Proszę przy tym 

odnotować, że ja celowo podkreśliłem tu polskość 

znaczenia słowa "technologia", bowiem słowa które w 
różnych językach mają podobną pisownię i wymowę, a 

stąd wyglądają jakby były skopiowane ze siebie, wcale 
NIE muszą mieć takiego samego znaczenia. Dlatego np. 

polskie słowo "technologia" wcale NIE ma ani tego 

samego, ani nawet podobnego znaczenia jak angielskie 
słowo "technology". Chociaż więc ja skończyłem studia w 

Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki 
Wrocławskiej (tj. w "I-24"), potem zaś wypracowałem i 

obronilem tam swój doktorat, wykonywałem badania i 

wykładałem przedmioty z obszaru dyscypliny "jak" tego 
Instytutu, niestety po emigracji z Polski odkryłem iż 

używane wówczas w Polsce oficjalne tłumaczenie jego 
nazwy na angielski brzmiące "Institute of Machine 

Building Technology" było niepoprawne. Polskie słowo 
"technologia" na język angielski najpoprawniej bowiem 

tłumaczy się na angielskie słowo know-how (pisane także 

"knowhow", patrz 
https://www.google.com/search?q=know-

what+vs+know-how ) - którego dosłownym polskim 
odpowiednikiem jest właśnie zwrot "wiedzieć jak". Czyli 

znaczeniowo bardziej poprawne, chociaż brzmiące nieco 

mniej "szlachetnie" tłumaczenie na angielski nazwy 
mojego byłego I-24 mogłoby brzmieć np. "Institute of 

Knowhow in Constructing of Machines" - angielskie 
"constructing" też przecież znaczeniowo NIE jest równe 

polskiemu "konstruowanie" a bardziej oznacza 
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"budowanie" lub "wytwarzanie". (Tak nawiasem mówiąc, 
to naziemne zdjęcie dzisiejszego wyglądu budynku 

mojego byłego "I-24" pokazałem na "Fot. #G2a" ze 

strony o nazwie "wroclaw.htm". Tam też podkreślam 
niepoprawność tłumaczenia polskiego słowa 

"technologia" na angielskie słowo "technology".) To też 
dzięki zdobyciu głębokiej wiedzy "jak" w 2020 roku 

byłem w stanie odkryć iż życie NIE było w stanie powstać 

w materii naszego świata, bowiem NIE istnieje taki 
sposób "jak", który by umożliwiał powstanie życia w 

materii, za to w przeciw-świecie zapełnionym wiecznie 
ruchliwą przeciw-materią z jakiej Bóg stworzył materię 

naszego świata taki sposób "jak" istnieje od 

nieskończonego czasu i został on dokładniej opisany w 
punktach #C5 i #D3 strony "2020zycie.htm". NIE 

powinno więc dziwić, że kapłani przez 2000 lat przeaczali 
fakt iż wyjaśniając wiernym jedynie "co" (w rodzaju 

"miłuj bliźniego") nadal pozostawiają ich w niewiedzy 
"jak" można wprowadzić się w trwały nawyk "miłowania 

bliźniego". Przecież o miłowaniu powszechnie się uważa 

iż jakoby ludzi NIE daje się namówić do miłowania tego 
co oni sami sobie NIE wybiorą, oraz iż do miłowania też 

utrzymuje swą ważność przysłowie "Lepard nigdy NIE 
zmienia swych plamek" (np. w języku angielskim 

brzmiące: "A lepard never changes its spots", patrz 

https://www.google.com/search?q=a+leopard+never+c
hanges+its+spots+proverb+meaning - które to 

przysłowie oryginalnie wywodzi się z wersetu 13:23 
"Księgi Jeremiasza" w Biblii). Przebywając w swych 

"wieżach z kości słoniowej" kapłani NIE mieli przecież 
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okazji aby dzięki wykonywaniu najróżniejszych prac 
fizycznych mogli poznać różnicę pomiędzy "co" oraz 

"jak", ani aby nauczyć się wypracować wiedzę "jak" kiedy 

zna się tylko "co". (Chociaż z Biblii wynika iż nawykli do 
pracy fizycznej 12 Apostołowie już 2000 lat temu 

poznając od Jezusa "co" NIE mieli żadnej trudności z 
wypracowaniem dla siebie owego "jak".) Wszakże, dla 

powodów jakie wyjaśniłem w (1b) z punktu #H1 wyżej 

wymieninionej strony "2020zycie.htm", w Biblii z jakiej 
dzisiejsi księża niemal wyłącznie czerpią swoją wiedzę, 

zawarta jest ogólna informacja "co", natomiast 
szczegółowej informacji "jak" w Biblii albo brakuje, albo 

jest ona celowo, szczególnie mądrze, oraz w niepozorny 

sposób zakodowana, aby tym jej zaszyfrowaniem 
uniemożliwić wszelkiej maści leniuchom, nierobom, 

nieukom, niedowiarkom, karierowiczom, itp., 
bezwysiłkowe odgadywanie esencji istotnych przyszłych 

odkryć i uzurpowanie dla siebie autorstwa ich dokonania 
- patrz werset 25:2 z biblijnej "Księgi Przysłów", cytuję: 

"Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz badać." 

Mądry Bóg wiedział bowiem, że jeśli ktoś włoży w to 
wymaganą ilość pracy, przemyśleń i wiedzy, wówczas 

wiedząc "co", informację "jak" sam sobie już dopracuje. 
Podsumowując więc niniejszy paragraf, po poznaniu z 

Biblii owego "co", czyli wiedząc iż omówione dalej w (b) z 

tego punktu dwa najważniejsze przykazania i wymagania 
Boga skracają się do wymogu naucz się "miłowania 

swego bliźniego jak siebie samego", moje wieloletnie 
praktykowanie totalizmu umożliwiło mi wypracowanie i 

opisanie w niniejszym wpisie #339 "jak" wykonać 
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pierwszy krok w zainicjowaniu swego wysiłku 
spowodowania abyśmy wyrobili w sobie taki trwały 

nawyk miłowania bliźniego, a przy okazji poznali 

dokładnie naszego Boga a stąd zamiast jedynie wierzyć 
lub wątpić w istnienie Boga, nabyli pewności iż 

wszechwiedzący, wszechpotężny, nieograniczenie 
twórczy i sprawiedliwy Bóg, który stworzył i kocha NIE 

tylko nas, ale także wszystkich naszych bliźnich, 

niepodważalnie istnieje (patrz strona 
"god_proof_pl.htm") - co nauczy nas także trwale Boga 

miłować. Poprzez zaś poznanie "jak" możemy nabyć ów 
nawyk trwałego miłowania, przełamiemy też owo błędne 

wierzenie powszechne iż jakoby "do podziwiania i 

kochania kogoś NIE można nakłonić ani siebie samego 
ani innych osób" - jakie to wierzenie w dzisiejszych 

czasach jest w stanie doprowadzać nawet do sytuacji iż 
np. małżeństwa rozwodzą się tylko ponieważ w odwrotny 

do siebie sposób wyciskają pasty do zębów lub 
pozostawiają pokrywy siedzeń w toaletach. 

 

Chociaż nasz świat jest tak stworzony, że bez włożenia w 
coś pracy i wysiłku niczego dobrego dla naszej 

przyszłości NIE daje się osiągnąć (patrz prawa moralne 
"zapracowania na wszystko"), ciągle przeciwstawnie do 

twierdzeń zaprzedanych mocom zła internetowych 

indywiduów anonimowo szkalujących totalizm, 
zainicjowanie praktykowania totalizmu jest relatywnie 

łatwe, a stąd poza potrzebą włożenia w nie wysiłku 
intelektualnego, praktycznie żadne dodatkowe działania, 

wyrzeczenia czy poświęcanie się NIE są wymagane. 
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Gama zaś najróżniejszych korzyści w rodzaju satysfakcji 
życiowej, poczucia spełnienia, pokoju sumienia, 

duchowego wzrostu, itp., a co najważniejsze także 

szansy zapracowania na życie wieczyste, jakie 
praktykowanie to z czasem może przynieść, są warte 

spróbowania zmiany motywacji i intencji swego działania 
właśnie na opisywane w niniejszym podpunkcie #A2.12 

tego wpisu #339 do blogów totalizmu. 

 
Wyjaśnienie "jak" dokonać tego pierwszego kroku ku 

totalizmowi jest na tyle proste iż dało się nawet krótko 
streścić już w tytule podpunktu #A2.12 tego wpisu #339. 

Mianowicie kluczem do praktykowania totalizmu wcale 

NIE jest "co moralnie poprawnego się czyni", a jest "jak 
we własnych myślach szczerze, czyli bez okłamywania 

samych siebie, motywujemy to co moralnie poprawnego 
właśnie zamierzamy uczynić". Nasze szczere myśli 

bowiem są jak głowa węża - dokąd one się skierują tam 
potem będzie także szła cała reszta naszego działania. 

Nie bez powodu Biblia stara się nam uświadomić, że my 

stajemy się takimi jakie są nasze myśli - przykłady 
wersetów jakie uzasadniają to stwierdzenie przytoczę 

poniżej w (b) tego punktu. Niestety, jednocześnie tak się 
składa, że nasza cywilizacja wpoiła w nas myślowe 

motywowanie wszystkiego w sposób zgodny z naszą 

egoistyczną naturą, zaś sprzeczny z wolą Boga. Z kolei 
kapłani dzisiejszych konformistycznych religii ani NIE 

starają się tego zmienić, ani NIE dysponują wiedzą i 
umiejętnościami "jak" mogliby to zmienić. Tymczasem, 

jeśli NIE wyczyniamy czegoś co religie nazywają 
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"grzechami", a jedynie wiedziemy normalne uczciwe 
życie, wówczas zgodnie z totalizmem wcale NIE musimy 

zacząć praktykowania tej najmoralniejszej filozofii świata 

od zmiany tego co normalnie czynimy, a jedynie trzeba 
trwale nabyć zwyczaju aby we własnych myślach zawsze 

móc zgodnie z prawdą i z naszym przekonaniem zmieniać 
uzasadnienie "dlaczego" dane coś czynimy, z 

poprzedniego motywowania wszystkiego korzyściami 

jakie to my sami odnosimy, na szczere motywowanie 
wypełniające nakaz "co" naszego Boga stwierdzający 

"miłuj swego bliźniego jak siebie samego", który po 
przetłumaczeniu na procedurę "jak" wymaga abyśmy 

wszystko co czynimy totaliztycznie uzasadniali 

korzyściami jakie z naszych działań odniosą wszyscy 
bliźni, którzy doświadczą naszych działań. Innymi 

słowami, pierwszy krok w naszej drodze do 
praktykowania totalizmu polega na podjęciu myślowego 

wysiłku zmiany naszego sposobu myślenia i 
motywowania, a NIE na zmianie naszych postępowań. To 

zaś czyni naszą transformację w "totaliztę" znacznie 

łatwiejszą, bowiem przez czas aż to nowe motywowanie 
zacznie szczerze wyrażać nasze intencje, wcale NIE 

zmienia ono naszego trybu życia. (Zmiana trybu naszego 
życia sama przychodzi dopiero znacznie później i w miarę 

jak nasze intencje postępowania dla dobra bliźnich stają 

się coraz bardziej szczere i silne, jest ona bowiem 
wprowadzana w nas naturalnie oraz stopniowo przez 

samego Boga.) Najlepiej więc jeśli wyjaśnię to na 
przykładach. 
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W obecnych nastawionych na egoistyczne "ja" filozofiach 
codziennego życia praktykowanych przez większość 

dzisiejszych ludzi (tj. w filozofiach pasożytnictwa - patrz 

strona "parasitism_pl.htm"), jeśli ktoś wstaje rano w 
dzień powszedni, wówczas zjada pożywne śniadanie 

ponieważ wierzy iż jest to dobre dla jego/jej zdrowia. 
Potem się szykownie ubiera, ponieważ np. chce podobać 

się sympatii z pracy. Następnie idzie do pracy ponieważ 

wierzy iż jest ona źródłem jego dochodu. Po pracy 
szykuje sobie jakiś posiłek, aby zaoszczędziło to jego 

wydatku na restaurację. Potem ogląda telewizor 
ponieważ szkoda wydawać mu pieniądze np. na wyjście 

do kina. W końcu kładzie się spać aby posiadane ciało 

wypoczęło i mogło efektywnie zarabiać na życie 
następnego dnia. Itd., itp. 

 
Tymczasem jeśli praktykuje się nastawiony na dobro 

bliźniego totalizm, wówczas w dzień roboczy też można 
wykonywać dokładnie to samo - tyle że we własnych 

myślach trzeba przestawić się na inną motywację 

"dlaczego" to się czyni. I tak pożywne śniadanie się zjada 
np. ponieważ się wie iż będąc sytym i stąd w dobrym 

humorze pozwoli to milej traktować naszych bliźnich i 
wydajniej pracować na rzecz ich dobra. Potem szykownie 

się ubiera aby pobudzać bardziej przyjemne odczucia i 

myśli u napotkanych bliźnich (zamiast np. jak niektórzy, 
swym niezadbanym i niechlujnym odzieniem psuć bliźnim 

dzień i apetyt). Następnie idzie się do pracy aby móc coś 
uczynić co polepszy i usprawni życie naszym bliźnim. Po 

pracy szykuje się jakiś posiłek aby np. zmniejszyć 



 
  Q-148 

marnowanie i zatruwanie chemikaliami żywności jakie 
często w restauracjach ma miejsce oraz aby NIE zmuszać 

innych bliźnich do usługiwania nam jeśli NIE czynią tego 

ochotniczo i z wiarą iż służy to dobru ichnich bliźnich. 
Potem ogląda się telewizję aby np. zwiększać swoją 

wiedzę i umiejętność odróżniania dobra od zła w tym co 
aktuanie w świecie się dzieje, poznawać aktualny 

materiał dowodowy dla rozwiewania niewiedzy i 

wątpliwości bliźnich, oraz aby móc przekonywać bliźnich 
z "intelektów grupowych" do jakich się należy, co 

dobrego lub złego w świecie już się czyni oraz co i jak 
nadal należy udoskonalać lub zmieniać na lepsze. W 

końcu idzie się spać aby następnego dnia móc 

kontynuować swą służbę Bogu dla dobra bliźnich i 
natury. Itd., itp. 

 
Oczywiście, po tym pierwszym kroku w kierunku 

praktykowania totalizmu, przyjdą następne kroki. Jeśli 
jednak odniosło się sukces osiągnięcia trwałej zmiany na 

"dobro bliźnich" motywacji dla każdego ze swoich 

działań, wówczas w transformowanie naszej osobowości 
zaczyna dodawać coraz więcej wkładu i pomocy 

oprogramowanie "Drobin Boga" (przez chrześcijaństwo 
zwane "Duch Święty") opisywanych w punktach #K1 i 

#K2 mojej strony "god_istnieje.htm". W rezultacie owe 

następne kroki nadejdą coraz bardziej samoczynnie, w 
miarę jak będą one wynikały z kroków wykonanych już 

uprzednio. Przykładowo, kiedy nabędziemy już nawyku 
aby wszystko co czynimy motywować dobrem bliźnich, 

następnym krokiem może być uczenie się "odróżniania 
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dobra od zła" - tak aby coraz lepiej wiedzieć na 
uzyskiwanie czego trzeba nastawiać swoje codzienne 

działania. Techniką "jak", uczenie to można zainicjować 

używając "karmę" i "Prawo Bumerangu" jako kryteriów 
odróżniania dobra od zła np. podczas oglądania telewizji i 

filmów lub sytuacji z codziennego życia, zaś dla 
wszystkiego co wówczas odnotowujemy zapytując: "czy 

ja chciałbym być po odbierającej stronie takiego 

ludzkiego postępowania?" Potem zaś można będzie 
przejść do uwzglęniania jako kryteriów następnych tzw. 

"wskaźników moralnej poprawności" opisywanych np. w 
punktach #C4.2 do #C4.7 z mojej strony 

"morals_pl.htm". Owo uczenie się odróżniania dobra od 

zła z kolei zaindukuje w nas pytania, naturalną reakcją 
na które będzie poszukiwanie odpowiedzi - co będzie 

wymagało np. nabycia dla siebie Biblii aby móc 
studiować co Bóg od nas wymaga abyśmy czynili dla 

dobra bliźnich, a także odkryjemy iż sięgamy po opisy 
totalizmu, "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (zwanej 

także "Koncept Dipolarnej Grawitacji", patrz strona 

"dipolar_gravity_pl.htm"), oraz "Teorii Życia z 2020 roku" 
(patrz strona "2020zycie.htm") aby znaleźć tam 

potwierdzenia przez wymaganych dla pewności prawdy 
"3 świadków" wyjaśnień zastanawiających nas zapytań. 

W dalszych krokach, motywując wszystkie swe działania 

dobrem bliźnich, a NIE własnymi korzyściami, pomału i 
jakby naturalnie zaczniemy dokonywać też rzeczy jakich 

uprzednio NIE dokonywaliśmy, a jakich potrzeba 
wykonania wyniknie z sytuacji w których nagle się 

znajdziemy ponieważ mechanizmy i metody działania 
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Boga opisywane w punkcie #J5 strony "petone_pl.htm" 
stopniowo nas w nie wprowadzą, a w których zaistnieją 

potrzeby ochotniczego i altruistycznego wykonania 

czegoś specyficznie i wyłącznie dla dobra jakichś bliźnich. 
Kontynułując takie motywowanie swego działania z 

czasem się przyłapiemy iż nabyliśmy uprzednio 
ignorowanych myśli i działań. Ponadto np. odkryjemy, że 

pomijamy oglądanie jakichś filmów lub branie udziału w 

jakichś działaniach lub zawodach ponieważ gloryfikują 
one zabijanie lub niegodne potraktowanie bliźnich. 

Zaczniemy też coraz usilniej dbać o naturę. Zwalczać 
produkcję plastyku. Popierać badania "czystej darmowej 

energii" (patrz strona "fe_cell_pl.htm") i napędów 

magnetycznych (patrz strona "propulsion_pl.htm"). Itd., 
itp. Najważniejszym zaś krokiem ku totalizmowi, na 

postawienie którego też zapewne zainspiruje nas Bóg, 
będzie zapracowanie na osobiste przeżycie szczęśliwości 

totaliztycznej nirwany opisywanej w punkcie #C7 strony 
o nazwie "nirvana_pl.htm". Jeśli zaś na nirwanę tę 

zdołamy praktycznie zapracować, wówczas osiągniemy 

najwyższy dostępny ludziom status: absolwent życiowej 
szkoły totalizmu formalnego. Czyli osiągniemy pełnię 

życiowego doświadczenia, umiejętności i wewnętrznej 
jakości niezbędnych do wdrażania zaprojektowanego 

przez Boga "Ustroju Nirwany" jaki ilustruje nasz 

półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" udostępniany do przeglądania za darmo pod 

internetowym adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E a 

omawiany szerzej w "części #L" i we WSTĘPie strony 
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"smart_tv.htm". Dla dobra i przyszłości całej ludzkości 
NIE ma zaś obecnie bardziej zaszczytnego i usilniej 

wynagradzanego przez Boga działania i statusu niż 

właśnie danie innym ludziom swego osobistego przykładu 
przeżywania nirwany oraz dołożenia w ten sposób 

własnego wkładu w trwałe i pokojowe wyeliminowanie z 
Ziemi "pieniędzy", "chciwości", "strachu" i innych form 

"zła" będące faktycznym przyczynieniem się do 

wdrożenia na Ziemi Ustroju Nirwany. Ów status i 
działania są więc jakby nowoczesnymi odpowiednikiami 

statusu i działań biblijnych "Lewitów" ze starożytnego 
Izraela - stąd osoby, które osiągnęły ów status, w 

zgodności z Biblią mogą nawet być nazywani "Lewitami". 

Wszakże, podobnie jak owi Lewici, te osoby które ów 
status zdołają osiągnąć, awansują do sytuacji iż pracują 

dla Boga (czyli stają się "żołnierzami Boga"), a stąd Bóg, 
a NIE inni ludzie, zaczyna odmierzać ich pracę i wypłacać 

im żołnierski żołd (wynagrodzenie) w formie 
szczęśliwości nirwany. Z powodu zaś nabycia 

umiejętności czynienia wszystkiego dla dobra bliźnich, ich 

działania nabierają cech owoców owego "dobrego 
drzewa co rodzi dobre owoce" opisywanego wersetami 

Biblii (Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12) 
- tj. wszystko czemu tylko poświęcą swą pracę i 

przemyślenia wzniosą oni na wyższy poziom duchowy, 

naukowy i/lub techniczny, zaś ich postępowania 
faktycznie stają się zgodnym z treścią Biblii dzisiejszym 

odpowiednikiem postępowań starożytnych Lewitów. 
Ponadto, kiedy ludzkość zdoła w końcu zbudować 

(pośrednio także dzięki ich wkładowi) wynalezione przeze 
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mnie "Magnokrafty" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) 

opisywane też w punktach #I1 do #I3 strony o nazwie 

"magnocraft_pl.htm", wówczas NIE tylko sami ci 
absolwenci totalizmu, ale także cała ludzkość uzyska 

zdolność wznoszenia się i "lewitowania" w owych 
Magnokratach ponad poprzedni stan rzeczy i poprzednie 

sytuacje, używając Magnokraftów w zamierzonej dla nich 

przez Boga roli "uniwersalnych naprawiaczy". Z kolei 
Komory Oscylacyjne (patrz strona 

"oscillatory_chamber_pl.htm") jakie będą napędzały te 
gwiazdoloty, powodowały ich lewitowanie, wynosiły je ku 

niebu oraz do gwiazd, a także nadawały im niemal 

cudownych możliwości i cech, zgodnie z tym co 
wykazałem w rozdziale S5 z tomu 15 swej monografii 

[1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"), a co potwierdzają 
analizy streszczone, między innymi, we w/w punktach 

#I1 do #I3 ze strony "magnocraft_pl.htm" i w 
publikacjach tam linkowanych, faktycznie będą wówczas 

reprezentowały sobą nowoczesne wersje biblijnej "Arki 

Przymierza". 
 

Niektórzy mogą zapytywać: dlaczego więc nikt nam 
wcześniej NIE wyjaśnił, że aby ludzkość mogła 

kontynuować swe istnienie i się rozwijać w zamierzonym 

przez Boga kierunku "ku światłu" i do wieczności, 
konieczne jest aby działania większości jej obywateli były 

motywowane dobrem wszystkich bliźnich, a NIE jedynie 
osobistym dobrem indywidualnych jednostek? Odpowiedź 

na to pytanie jest taka, że Bóg właśnie po to 
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zainspirował Biblię aby nam to wyjaśniła. Tyle, że 
czytając te wyjaśnienia, większość ludzi, w tym także 

kapłanów, źle lub niepełnie je rozumie. Sformułowane 

bowiem Biblii jest celowo na tyle ogólne, a stąd 
nastawione głównie na "co" zamiast na "jak", aby w 

każdym wersecie Biblia miała zaszyfrowane NIE jeden, a 
aż wiele najróżniejszych zasad i nakazów. Jako doskonały 

tego przykład rozważ werset 6:10 z biblijnego "1 listu do 

Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego 
zła jest chciwość pieniędzy". Wszakże w równie dobry 

sposób jak zacytowane poniżej wersety 12:29-31 z 
biblijnej "Ewangelii wg św. Marka" ów 6:10 też daje nam 

do zrozumienia, między innymi, iż jest ogromnym 

grzechem i eskalowaniem zła jeśli ktoś w swym życiu 
kieruje się egoistycznym "ja" i swe życie nastawia na 

gromadzenie dla siebie bogactwa i pieniędzy. Zgodnie 
przecież z innymi wersetami Biblii, np. "Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu 
wejść do królestwa niebieskiego" - patrz Mateusz 19:24, 

Marek 10:25, Łukasz 18:25, zło to będzie potem surowo 

ukarane. W domyśle więc ten werset 6:10 właśnie też 
nam nakazuje potrzebę motywowania swych działań 

dobrem naszych bliźnich, a NIE jedynie zaspokajaniem 
własnej chciwości. 

 

Z ustaleń mojej "Teorii Życia z 2020 roku" (patrz strona 
"2020zycie.htm") już nam wiadomo, że o tym jakie 

skłonności, cechy, charakter, motywacje, itp., naturalnie 
wykazujemy, zależy to głównie od tego jakie programy 

zawiera nasza "dusza" - patrz strony "soul_proof_pl.htm" 
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i "2020zycie.htm". Duszę zaś programuje dla nas Bóg. A 
nawet dzisiejsi ludzcy programiści już wiedzą, że jeśli 

ktoś ma wymaganą wiedzę i jest mądrym programistą, 

wówczas jest w stanie zaprogramować wszystko co tylko 
zechce. A Bóg przecież wie wszystko oraz jest 

najdoskonalszym programistą wszechświata. Wystarczy 
jedynie uświadomić sobie, że zaczynając od zaledwie 

zdolności do programowania zachowań przeciw-materii 

(tj. zachowań "Drobin Boga"), Bóg zdołał wykonać 
programy na wszystkie te wspaniałości jakie widzimy w 

całym świecie materii. Niektórzy mogą więc zapytać: 
dlaczego Bóg NIE zaprogramował naszych dusz w taki 

sposób abyśmy już od urodzenia odczuwali nieodpartą 

wolę aby wszystko motywować dobrem bliźnich, a nie 
egoistycznym dobrem siebie samych? Znaczy, dlaczego 

NIE zaprogramował naszych dusz w sposób podobny jak 
uczynił to z duszami aniołów i psów - patrz "Fot. 

#A2.12a", zamiast zaprogramować je tak jak programuje 
dusze kotów - patrz "Fot. #A2.12b". Odpowiedź jest iż 

istnieje ku temu aż cały szereg istotnych powodów. 

Najważniejszy, to że idealnie postępujące istoty NIE są w 
stanie "przysparzać wiedzy" - na co od dawna staram się 

zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 
ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 

ze strony o nazwie "humanity_pl.htm". Wszakże brak 

zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby 
takim doskonałym ludziom źródło motywacji popychające 

ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich 
odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe. Aby 

móc przysparzać wiedzę ludzie muszą więc być 
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niedoskonali oraz posiadać tzw. "wolną wolę" - co 
dodatkowo wyjaśniam w punkcie #B1 innej swej strony 

"will_pl.htm". Ponadto pamiętać trzeba, że dla 

zapewnienia ludzkości bezpiecznej przyszłości niezbędna 
jest wiedza i pamięć NIE tylko na temat "dobra", ale 

także wiedza o powodach, rodzajach, objawach, 
działaniu i następstwach "zła". Aby zaś wiedzę na temat 

"zła" ludzkość mogła gromadzić, niezbędni są ludzie 

którzy z "własnej wolnej woli" i ochotniczo będą owo zło 
czynili. To zaś oznacza, że NIE można od urodzenia 

narzucać każdemu doskonałej duszy, a trzeba 
niedoskonałym ludziom dać "wolną wolę" wyboru 

postępowania szerzącego "dobro" albo też "zło". Tyle iż 

szerzone przez nich "zło" jest zamieniane w ich programy 
karmy (patrz strona "karma_pl.htm"), a jednocześnie 

"zło" to jest kierowane działaniem "Prawa Bumerangu" 
(patrz strona "morals_pl.htm") jako "zwroty karmy" dla 

osób lub "intelektów grupowych", które uprzenio na to 
samo zło już sobie zasłużyli - tak jak ostrzegają o tym 

np. wersety 13:22-25 z biblijnej "Księgi Jeremiasza". 

(Odnotuj przykład takiego zwrotu zła "intelektom 
grupowym" opisany w punkcie #F2 strony 

"karma_pl.htm" - jaki ostrzega narody i kraje iż zło 
czynione dzisiaj, w przyszłości dopadnie je same.) Inny 

powód to iż dane ludziom dusze zapełnione egoizmem 

pozwalają Bogu testować ich charaktery i się przekonać, 
kto będzie ze swym egoizmem i złem walczył, a stąd 

zasługuje na przebaczenie jego niedoskonałości, niebo i 
życie wieczyste, a kto będzie się złem delektował - a stąd 

do nieba się NIE nadaje. (Rozważ opisane w Biblii 
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oddzielanie "plew" od "ziarna" albo "kóz" od "owiec".) 
Jeszcze innym powodem jest stworzenie historii zmagań 

danych ludzi ze złem, jaka w ich pamięci pozostanie na 

zawsze, a stąd jaka po dostaniu się do nieba będzie ich 
motywowała by kontynuowali przysparzenie wiedzy i 

rozwoju wszechświata. 
 

Powinienem tu się przyznać, że ja na sobie od dawna już 

używam omawianej powyżej procedury "jak", oraz że 
wierzę iż w moim własnym przypadku działa ona w 

sposób jaki tu opisałem (wiedząc jednak o własnej 
niedoskonałości pozostawiam Bogu i czytelnikowi 

osądzenie czy to moje wierzenie jest faktem). Jednak 

niezależnie od moich osobistych doświadczeń istnieje też 
zatrzęsienie obiektywnego materiału dowodowego jaki 

także wykazuje, że opisana tu procedura "jak" - 
zalecająca użycie myślowej zmiany naszych motywacji i 

intencji, faktycznie zapoczątkuje zmiany w naszej drodze 
życiowej. Tym materiałem dowodym są zgodne ze sobą 

potwierdzenia prawdy wywodzące się od wszystkich 

"trzech świadków", których moje "Teoria Wszystkiego z 
1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") 

i "Teoria Życia z 2020 roku" (patrz strona 
"2020zycie.htm") wskazują jako najważniejszych dla 

zagwarantowania prawdy i efektywniości każdego 

ustalenia jednomyślnie poświadcznego przez ich 
wszystkich trzech. Dokładniej owych "3 świadków" 

opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o 
nazwie "2020zycie.htm", zaś odmienne niż tu ich 

przykłady wskazałem tam w "części #V". Faktyczne 
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znalezienie i udokumentowanie jednomyślnych 
poświadczeń przez wszystkich owych "3 świadków" 

dostarcza nam więc gwarancję iż to co oni potwierdzili 

jest prawdą i tylko prawdą. Wskażmy więc przykłady tych 
jednomyślnych potwierdzeń wywodzących się od 

każdego z owych "3 świadków" dla omawianej tu 
procedury "jak". I tak: 

 

(a) Pierwszym z tych 3 świadków są "dedukcje logiczne". 
Oto przykłady najróżniejszych wyników dokonanego 

logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-
skutkowym wyprowadzenia powyższego ustalenia "jak" z 

mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz mojej 

"Teorii Życia z 2020 roku": (a1) Wypracowana w 
początkowej fazie tworzenia filozofii totalizmu treść 

podstawowej zasady tej filozofii opisanej w punkcie #A6 
strony "totalizm_pl.htm" a stwierdzającej "cokolwiek 

czynisz, czyń to pedantycznie moralnie - czyli w sposób 
na jaki spełnia to wszelkie nakazy i kryteria moralności". 

(a2) Totaliztyczna definicja moralności: "moralność jest 

to poziom posłuszeństwa w wypełnianiu przykazań i 
wymagań Boga" - patrz punkt #A1 strony 

"totalizm_pl.htm" lub punkt #B5 innej mojej strony o 
nazwie "morals_pl.htm". (a3) Treść punktów #B1 do 

#B4 ze strony o nazwie "will_pl.htm". 

 
(b) Znany wszystkim przykład drugiego z owych "3 

świadków" to wersety Biblii. Wersety te potwierdzają 
prawdę zaprezentowanej tu procedury "jak" w jakby 

dwóch fazach. W pierwszej z tych faz wiele wersetów 
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Biblii daje nam wyraźnie do zrozumienia, iż jest 
absolutnie niezbędne aby ludzie nauczyli się przedkładać 

dobro bliźnich nad swoje własne dobro - tj. nauczyli się 

motywować swoje działania dobrem "dla nas" zamiast 
dobrem "dla mnie". Moim zdaniem najlepiej wyrażające 

ten wymóg są wersety 12:29-31 z biblijnej "Ewangelii wg 
św. Marka" - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": "29 ... 30 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 
większego od tych" (wersety te cytuję i omawiam, tyle iż 

z nieco odmiennego punktu widzenia, m.in. także w 

punkcie #V3 ze swej strony "2020zycie.htm"). Aby lepiej 
podkreślić ogromną istotność nakazu zawartego w 

powyższych wersetach, w Biblii zawarta w nich 
wiadomość jest wielokrotnie powtórzona w innych 

wersetach - np. w wersetach 22:37-39 z "Ewangelii wg 
św. Mateusza" jakie cytuję i omawiam też z nieco innego 

punktu widzenia m.in. w (3) z #A2 strony 

"2020zycie.htm". Faktycznie w Biblii doliczono się aż 72 
wersetów nakazujących wypełnianie przykazań boskich - 

ich pełne angielskojęzyczne zestawienie zawiera np. 
strona https://bible.knowing-jesus.com/topics/Keep-The-

Commandments . Najwięcej jest ich w "Księdze 

Powtórzonego prawa" (np. werset 28:9). Ich przykładami 
może też być "Ew. św. Jana" 14:15 - "Jeżeli Mnie 

miłujecie będziecie zachowywać moje przykaznia", czy 
"Księga Kapłańska" werset 22:31 - "Będziecie strzec 

moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!" Warto 
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odnotować, że skoro miłowanie Boga manifestuje się 
właśnie wypełnianiem wszystkich przykazań, stąd gdyby 

skondensować je wszystkie w najkrótsze możliwie 

stwierdzenie, wówczas nakazywałoby ono właśnie "miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego" - wyjaśnienie zaś 

"jak" zainicjować takie miłowanie bliźniego aby stać się 
praktykującym totalizm formalny jest celem niniejszego 

wpisu #339. Na drugą zaś fazę potwierdzania procedury 

"jak" omawianej w tym punkcie, składają się wersety 
Biblii jakie starają się nam uświadomić, że my stajemy 

się takimi jakie są nasze szczere myśli. Wskażmy tu kilka 
przykładów takich wersetów Biblii: 4:8 z "Listu do 

Filipian": "... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 

sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na 
uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to 

miejcie na myśli!"; 5:28 z "Ew. wg św. Mateusza": "... 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 

sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (odnotuj, że znaczenie 
słowa "serce" użytego w wielu wersetach Biblii, w 

dzisiejszej precyzyjnej nomenklaturze faktycznie oznacza 

"organ sumienia" szerzej opisywany w punkcie #A1 z 
mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm" - ponieważ zaś 

owo "sumienie" podszeptuje wprost do naszych myśli 
stanowisko Boga w każdej rozważanej sprawie, stąd 

biblijne wyrażenie "serce" można też rozumieć jako 

"nasze szczere choć dobrze skryte myśli jakie wyrażają 
rodzaje naszych reakcji na dane podszepty sumienia"); 

15:19 z "Ew. wg św. Mateusza": "Z serca bowiem 
pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny 

nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 
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przekleństwa"; 4:23 z "Księgi Przysłów": "Z całą pilnością 
strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" 

(jednak angielskie Biblie ten sam werset 4:23 z 

"Proverbs" tłumaczą inaczej: "Above all else, guard your 
heart, for everything you do flows from it" - co znaczy 

"Ponad wszystko strzeż swego serca, bo wszystko co 
czynisz wywodzi się z niego"); 23:7 z "Księgi Przysłów": 

w angielskiej Biblii "the King James Version" werset ten 

stwierdza, cytuję: "As a man thinks in his heart, so is he" 
(patrz 

https://www.google.com/search?q=Bible+as+a+man+th
inks+in+his+heart%2C+so+is+he ) - co znaczy "Jak 

człowiek szczerze myśli, takim on jest" (polska "Biblia 

Tysiąclecia" tłumaczy inaczej ten werset). 
 

(c) Istnieją też rozliczne przykłady potwierdzeń 
omawianej tu prawdy przez trzeciego ze "świadków" - tj. 

przez empiryczny materiał dowodowy jaki także 
potwierdza, iż absolutnie konieczne dla istnienia, rozwoju 

i postępu ludzkości jest aby co najmniej gro ludzi swe 

działania i intencje motywowało dobrem bliźnich. Jednym 
z takich przykładów empirycznych, który każdy może na 

sobie sprawdzić, jest istnienie tzw. "energii moralnej" 
którą abyśmy w sobie zaczęli znacząco gromadzić, 

najpierw właśnie musimy zmienić nasze myślowe 

motywowanie wykonywanych prac (szczególnie prac 
fizycznych) z poprzednich intencji iż wykonujemy je "dla 

swego dobra" na przyszłe szczere motywowanie iż mają 
one służyć "dobru bliźnich". (Możliwe zasady działania 

mierników "energii moralnej" opisuję w #J2 strony 
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"stawczyk.htm".) Jeszcze bardziej namacalny przykład 
tego materiału dowodowego jest opisany w punkcie #J2 

i w podpisach pod jego ilustracjami z mojej strony 

internetowej o nazwie "stawczyk.htm" - szczególnie patrz 
tam podpis pod "Film #J2b". Owym przykładem są 

"perły" o powodujących cuda cechach, które wyrastają 
jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów 

buddyjskich. Perły te zwą "sarira" (patrz 

https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+be
ads ) - co wzmiankuję poniżej w podpisie pod "Fot. 

#A2.12a". Kolejnym z tych przykładów jest istnienie 
pozaziemskich cywilizacji, które już wdrożyły u siebie 

zaprojektowany przez Boga "Ustrój Nirwany". Przykłady 

opisów tych cywilizacji omawiam w (1) i (2) z punktu 
#A3.1 strony "partia_totalizmu.htm", a także w punktach 

#D5 i #D7 oraz na Fot. #3 ze strony o nazwie 
"telepathy_pl.htm". 

 
Mam nadzieję, że co bardziej przezornie postępujący 

czytelnicy po poznaniu treści niniejszego wpisu #339 

będą rozumieli dlaczego w wersetach 7:13-14 z "Ew św. 
Mateusza", Biblia nakazuje aby wybierać ciasną bramę i 

wąską drogę, które są jedynymi jakie wiodą do życia - 
tak jak opisałem to w punkcie #X1 swej strony 

"2020zycie.htm" a także opisałem w "motto" i punkcie 

#C6 swej innej strony "nirvana_pl.htm". Mam też 
nadzieję, że czytający te słowa odbędzie resztę swej 

drogi życiowej właśnie wybierając przechodzenie ową 
ciasną bramą i wąską drogą - trudności i wartości 

wybrania których i podążania którymi ja już osobiście i 
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praktycznie doświadczam od 1985 roku. 

 
http://pajak.org.nz/cr/psy.jpg 

Fot. #A2.12a: Oto zdjęcie ze spaceru z dwoma 
rasowymi psami "rottweiler" (patrz 

https://www.google.com/search?q=rottweiler ) jakie 
wykonałem sobie (dr inż. Jan Pająk) i właścicielce domu 

w którym w czasach pracy na Otago Uniwersytecie z NZ 

wynajmowałem pokój. Oba psy należały do właścicielki 
tego domu i wraz z właścicielką mieszkały w jej domu (a 

NIE np. w psich budach). Obserwując te psy na codzień 
miałem doskonałą okazję studiować ich charaktery i 

ustalać jakie cechy są zaprogramowane w ich duszach 
(patrz strona "soul_proof_pl.htm"). Zdjęcie to oryginalnie 

opublikowałem jako "Fot. #E5" ze swej strony o nazwie 

"newzealand_pl.htm". Tutaj jedynie je powtarzam aby 
uwizualnić czytelnikowi omówioną powyżej w punkcie 
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#A2.12 tego wpisu #339 zaskakującą dla wielu ludzi 
prawdę - którą ja odkryłem dopiero w 2020 roku dzięki 

wskazanim mojej "Teorii Życia z 2020 roku". Prawda ta 

bowiem stwierdza, że gdyby Bóg uważał to za celowe i 
pomocne dla postępu wiedzy oraz dla rozwoju i losów 

wszechświata, wówczas mógłby tak zaprogramować 
"dusze" ludzi, aby każdy z nas od urodzenia miał już 

wbudowaną w siebie instynktowną potrzebę absolutnego 

posłuszeństwa przykazaniom i wymogom swego Boga i 
stwórcy oraz determinację dbania bardziej o dobro 

naszych bliźnich niż o swoje własne dobro a stąd 
czynienia wszystkiego wyłącznie z intencją 

zadedykowania swego życia dla dobra bliźnich. Wszakże 

na takie właśnie motywacje i intencje Bóg z sukcesem 
zaprogramował niedoścignienie wierne, lojalne i 

posłuszne dusze psów. Tak też zaprogramowane są 
dusze aniołów - o czym czytelnik może się przekonać 

oglądając liczne widea, niestety zwykle w języku 
angielskim, z raportami ludzi którzy byli świadomi iż 

doświadczyli dobroci działania aniołów (widea te można 

wyszukiwać np. rozkazem 
https://www.youtube.com/results?search_query=angels 

, lub je przeglądać czytając np. moje opisy z punktu #H3 
i z podpisu pod "Wideo #H3c" na stronie o nazwie 

"2020zycie.htm"). Jednak w swej nadrzędnej mądrości 

Bóg zdecydował iż istnieją istotne powody aby dusze 
ludzi wcale NIE były tak zaprogramowane, a miały 

instynktowny pęd do egoizmu, przedkładania własnego 
dobra nad dobrem innych, oraz myślenia "ja" zamiast 

"my". Powody te wyjaśniłem powyżej w treści punktu 
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#A2.12 tego wpisu #339. (Kliknij na powyższe zdjęcie w 
celu dokładniejszego jego oglądnięcia - np. w 

powiększeniu.) 

 
Jak bliski doskonałości charakter mają psy, przypadkowo 

raz zobaczyłem podczas spaceru po plaży w Timaru, NZ. 
Spacerował tam też starszy jegomość utykający na 

prawą nogę. U jego boku NIE okiełznany smyczą kroczył 

posłusznie duży pies z rasy "charty" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=rasa+psów+charty - po 

angielsku zwane "greyhound") i też utykał w dokładnie 
taki sam rytmiczny sposób i na dokładnie tę samą prawą 

nogę co jego właściciel. Przyglądałem się im z uwagą, bo 

to rzadki przypadek aby zarówno właściciel jak i pies 
uszkodzili sobie tę samą nogę. Jednak tego charta widać 

rozsadzała chęć biegania - wszakże do biegania charty są 
hodowane. Po jakimś czasie zaczął bowiem radośnie 

biegać po plaży wcale NIE utykając (być może właściciel 
wydał mu słowne pozwolenie na pobieganie). Jego noga 

okazała się być zdrowa, zaś utykał jedynie dla dobra 

współprzeżywania też bólu i trudności swego właściciela. 
Powinienem tutaj dodać, że w całym swym życiu 

osobiście NIE poznałem człowieka, który dla dobra i 
poprawy samopoczucia cierpiącego kogoś z bliskich sobie 

osób, starał by się ochotniczo wziąść na swe barki 

cierpienie nawet najbliższego mu bliźniego - aczkolwiek 
słyszałem iż czasami tacy ludzie też jednak się zdarzają. 

(To wskazuje jak rzadko spotykany był przykład tamtego 
psa.) 
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Owe bliskie doskonałości cechy i charaktery psów 
powodują, że znany jest nawet przypadek kiedy w głowie 

psa należącego do buddyjskiego mnicha 

wykrystalizowała się owa cudowna perła o cechach jakie 
w punkcie #J2 swej strony o nazwie "stawczyk.htm" 

opisuję pod nazwą "sharira". Takie "perły" normalnie 
krystalizują się jedynie w głowach najwyżej 

uduchowionych mnichów buddyjskich, a ponadto 

wykazują wiele cudownych cech jakich NIE daje się 
wytłumaczyć wyłącznie na bazie praw materii (patrz 

https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk
cjonizm ) czyli bez uwzględnienia istnienia i działań Boga. 

Skoro więc taka perła wykrystalizowała się także w 

głowie psa, jej zaistnienie i rozsławienie zostało celowo 
zorganizowane aby mogło nam posłużyć jako symbol, 

przykład i dowód uwagi oraz znaczenia jakie Bóg 
przykłada do postępowań motywowanych wyłącznie 

dobrem bliźnich - a NIE jedynie dobrem własnym. O 
owym psie z tą perłą w tamtym punkcie #J2 informuje 

linkowany tam na końcu podpisu pod "Film #J2b" 8:26 

minutowy angielskojęzyczny film z YouTube o adresie 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE . 
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http://pajak.org.nz/bandits/bye_teecee.jpg 

Fot. #A2.12b: Oto zdjęcie pierwszego i najbardziej 

ulubionego NZ kota mojej żony, o imieniu "TC" co jest 
skrótem od słów "Top Cat" czyli "naczelny kot" (po 

polsku jego imię wymawia się TiSi, a po angielsku pisze 
TeeCee). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako "Fot. 

#B1" ze swej strony o nazwie "bandits_pl.htm". Tutaj 

jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi prawdy 
jakie omawiam w punkcie #A2.12 tego wpisu #339. 

Ponieważ od chwili swego powrotu z profesury na 
tropikalnej wyspie Borneo, w naszym NZ mieszkaniu 

żona zawsze ma co najmniej jednego kota, mam dobrą 
okazję aby zaobserwować dlaczego mądrość folkloru 

ludowego krajów Dalekiego Wschodu twierdzi iż koty 

mają charakter ludzi, a ściślej charakter kobiet. Jak też 



 
  Q-129 

się okazuje, faktycznie koty są (między innymi) 
egoistyczne, niszczycielskie, mściwe, buntownicze, 

agresywne, żądne wygody, zawsze chadzają własnymi 

drogami i zawsze stawiają na swoim, a ponadto są 
piękne i doskonale umiejące się przymilać - tak jak 

większość kobiet. Najprawdopodobniej dla dusz 
dzisiejszych kobiet i kotów Bóg używa niemal tych 

samych programów. Nie na darmo polskie przysłowie 

stwierdza "gdzie diabeł nie może tam kobietę wyślij", zaś 
angielsko-języczne przysłowia (powiedzenia) podają "hell 

has no fury like a woman scorned" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=hell+has+no+fury+like

+a+woman+scorned ) znaczące "piekło nie ma takiej 

furii jak wzgardzona kobieta", "women, can't live with 
them can't live without them" (patrz 

https://www.google.com/search?q=women%2C+can%2
7t+live+with+them+can%27t+live+without+them ) - co 

znaczy "kobiety, nie można żyć z nimi i nie można żyć 
bez nich", oraz "It's a Woman's Prerogative to Change 

Her Mind" (patrz 

https://www.google.com/search?q=It%27s+a+Woman
%27s+Prerogative+to+Change+Her+Mind ) - które 

zapowiada iż "zmiana zdania to przywilej kobiety", co 
stara się też ostrzegać iż np. zapewnieniom kobiet należy 

ufać w podobnym stopniu jak ufa się obietnicom 

wyborczym dzisiejszych polityków. Do tego dodają się 
jeszcze obserwacje w rodzaju tych opisanych poematem 

Adama Mickiewicza "Golono, strzyżono" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=Adam+Mickiewicz%3A

+Golono%2C+strzy%C5%BCono ) oraz angielską nazwą 
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"female gold digger" (patrz 
https://www.google.com/search?q=female+gold+digger 

), a także następstwami "monopolu małżeńskiego jednej 

żony" - dewastujące naszą cywilizację problemy 
stworzone przez który to monopol jednej żony opisałem 

szerzej w punkcie #J2.2.2 ze swej strony o nazwie 
"morals_pl.htm". Pomimo takich niedoskonałości, cech i 

charakterów kobiet, większość mężczyzn, w tym i ja, 

narazie toleruje ich cechy i humory, a nawet w 
niektórych z nich się zakochuje - przynajmniej do czasu 

kiedy gro ludzkości zmądrzeje i zacznie naprawiać w 
naszej cywilizacji to co chronicznie wszystkim szkodzi. 

Tak samo w sprawie kotów - np. ja sam z czasem bardzo 

polubiłem koty jakie posiadamy. Oczywiście, cechy nas 
mężczyzn też wcale NIE pozostają w tyle za kobietami. 

Wszakże to wielu z nas nazywają "korporacyjnymi 
psychopatami" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopa
ci ), co bardziej bezwzględni z mężczyzn znajdują też 

sposoby bezkarnego eksploatowania bliźnich i 

gromadzenia bogactwa aby kobiety mogły je roztrwonić, 
to niektórzy mężczyźni rabują banki, formują bandy i 

mafie, produkują, sprzedają i zażywają narkotyki, 
zaczynają wojny, strzelają do swych bliźnich, nadzorują 

obozy zagłady, itd., itp. - czasami tylko po to aby móc 

zaimponować kobietom. Wzmiankowane tu niektóre 
cechy kotów, a także opisane powyżej na "Fot. #A2.12a" 

cechy psów, żartobliwie tutaj przypominam dla ważnego 
powodu - mianowicie aby czytelnikowi uświadomić, że 

Bóg faktycznie jest w stanie zaprogramować każdemu z 
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ludzi cechy charakteru jakie tylko zechce (w tym nawet 
absolutnie doskonałe). Niemniej dla nadrzędnych celów, 

które moja "Teoria Życia z 2020 roku" pozwoliła mi 

wstępnie wybadać i opisać w tym wpisie #339, a które 
warto dalej naukowo badać i poznawać, nam ludziom 

Bóg nadaje wysoce niedoskonałe cechy i charaktery z 
jakimi wszyscy się borykamy w trakcie codziennego 

życia. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby dokładniej je 

oglądnąć - np. w powiększeniu.) 
 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk 
 

* * * 

 
Powyższy wpis #339 wyjaśnia "jak", wiedząc z Biblii 

"co" Bóg nam przykazuje, zapoczątkować procudurę 
"jak" własnego praktykowania totalizmu formalnego 

(tego pisanego przez "z") zaczynając od zmiany swego 
nawyku "ja" na trwałe nauczenie się "miłowania bliźniego 

jak siebie samego". Wpis ten stanowi adaptację treści 

punktu #A2.12 ze strony internetowej o nazwie 
"totalizm_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 września 

2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i 
dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm 

http://magnokraft.ihostfull.com/totalizm_pl.htm 
http://gravity.ezyro.com/totalizm_pl.htm 

http://nirwana.hstn.me/totalizm_pl.htm 
http://drobina.rf.gd/totalizm_pl.htm 

http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm 
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Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 
głównymi publikacjami wielokrotnie potem 

aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 
prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 

aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 
bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 

ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 
powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 

powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 
kontynuowanych badań. 

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 
udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 

wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 
czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 

tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 
poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 

http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy jeśli w 
adresie tym nazwę strony "totalizm_pl.htm" zastąpi się 

nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 
wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 

adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 
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sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 
czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 

stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 

powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 
Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 

jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 
uruchomić stronę o nazwie "soul_proof_pl.htm" 

powiedzmy z witryny o adresie 

http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy aby 
zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy 

adres http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm w okienku 
adresowym swej wyszukiwarki. 

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
tym i temat z niniejszego wpisu #339, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 
które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 
ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 
przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej 
blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 

naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 
z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
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istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 
następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 

https://kodig.blogi.pl  
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 

totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 
bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 
publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 
wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 

między innymi np. pod adresem 

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 
wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 
mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #339: 
#338, 2021/8/25 - powstanie życia w przeciw-świecie 

(#C5 z "2020zycie.htm") 
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 
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#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 
do #H6 z "2020zycie.htm") 

#330, 2020/12/23 - nowodkryte prawdy o Bogu (#I2 z 

autobiograficznej "pajak_jan.htm") 
#328, 2020/11/1 - Ustroj Nirwany eliminujący 

"pieniądze" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm") 
#291, 2017/12/17 - wiara plus totalizm (#S4 z 

"2030.htm") 

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 
roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 

#272, 2016/6/1 - czym oficjalna nauka ateistyczna nas 
wyniszcza (#B3 z "portfolio_pl.htm") 

#261, 2015/8/1 - NIE daj się zwieść "nagrodom za 

niemoralność" (#A1.1 z "totalizm_pl.htm") 
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy": jeden z celów 

stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm") 
#105, 2007/1/12 - mamy wybór "tatalizm" lub 

"pasożytnictwo" (#B1 z "parasitism_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #338E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2021/9/25, 2021/9/25, 2021/9/25 

Elaborated in: items #C5 and #C6) from my web page 
named "2020life.htm"; as well as in item #338E from 

"volume Q" (this one) of the free publication [13] 

downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #338E: 

#338E: How and why the engineering definition of life 
proves the impossibility of the emergence of life in 

inanimate matter from our three-dimensional world of 
matter, and shows the evolution of life in the counter-

matter of the four-dimensional counter-world 
(totalizm.wordpress.com) 

#338E: Engineering explanations why facts confirm that 

life originated in counter-matter, NOT in our world and in 
matter (kodig.blogi.pl) 

#338E: The engineering definition of life which shows 
why life was NOT able to come into existence in the 

inanimate matter of our three-dimensional world of 

matter, but it must have evolved in the counter-matter of 
the four-dimensional counter-world 

(drjanpajak.blogspot.com) 
 

 

../2020life.htm
../tekst_13.htm
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I am sorry to inform here that I have NOT had so far 
enough time to complete the translation of items #C5 

and #C7 from my web page named "2020life.htm", from 

which the results of my research to be presented in this 
post number #338E (for blogs of totalizm) were to be 

adopted. The only sections that I have managed to 
translate so far, are the headings, mottos and captions 

under the illustrations to these three items - which, 

however, should give the reader a good understanding of 
what unique knowledge I have developed and am trying 

to disseminate in there. So if the reader is interested in 
this knowledge, then I suggest that one option is that 

the reader e.g. himself or herself translates into the 

language he or she uses the full content of these items 
#C5 and #C6, which content is already published on the 

Polish version of the same web page named 
"2020zycie.htm" while repeated on the English web page 

named "2020life.htm". After all, on the Internet 
numerous (free) programs are available, with the use of 

which the reader is able to quickly and easily obtain a 

rough (approximate) version of the translation of these 
results of my research. Alternatively, the reader can 

translate by himself or herself post number #338 to 
blogs of totalizm, which is the Polish equivalent of this 

English post #338E and which has already been 

published, among others, as the post number #338 from 
"volume Q" of my publication [13] available via the web 

page named "tekst_13.htm" that compiles Polish and 
English texts of all previously published posts to blogs of 

totalizm (almost a half of which I already translated into 
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the English language). 
 

Motto of this post #338E: "The ability to 'self-

learn' and 'self-awareness' are the initiators of 
'life'." (The conclusion resulting from the findings 

presented in "part #C" of the web page named 
"2020life.htm" from which this post #338E is 

adopted.) 

 
 

#C5. The "scenario" illustrating how in "drobinas of 
counter-matter" (which by my discoveries from 2020 

have been confirmed that they actually constitute "God 

Drobinas") were formed the first "seeds of self-
awareness", as well as personality, knowledge and other 

writable-erasable software qualities necessary for life and 
made available to every living creature as a program of 

its "soul", and how from them was then created the life 
in bodies made of matter from our "physical world" - 

including the life of people: 

 
Motto: "Segregation, discrimination and prejudice 

in the treatment of particular areas of knowledge 
and truth are as devastating and leading to the 

collapse, as in the treatment of individual races of 

people - thus those who practice them actually act 
to the detriment of their nations and the entire 

humanity." (The conclusion that follows from the 
findings presented in this item #C5.) 
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http://pajak.org.nz/proofs/inka_wall.jpg 

http://pajak.org.nz/p_nfi.htm 
Fig. #C5a: Here is a photograph of the engineering 

proof for the existence of "God Drobinas", and for the 
fact of such pre-programming of these God Drobinas 

shortly after the creation of the Earth and humanity that 

they permanently formed themselves into shapes of 
some megalithic structures - including the shapes of the 

above wall. This proof is such a high accuracy of 
matching the curved surfaces of the joints of the stones 

that formed the above allegedly "Inca Wall" (and also the 

stones that form many other ancient walls from Peru and 
China, as well as pyramids, temples, etc.), that between 

two of their stones there cannot be inserted even a razor 
blade, while the human technology, neither today, nor 

even in the near future, will be able to build such a 
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curved and at the same time extremely precisely fitted 
wall. (Click on the above photograph to see it enlarged.) 

 

Descriptions of how, through the programming of 
counter-matter, just such walls, pyramids and buildings 

were formed by God's messengers teaching first humans 
the principles of civilized life, I presented in items #J4.5 

and #J4.6 from my web page named "propulsion.htm", 

while together with my friend we illustrated them from 
22:58 to 23:45 minutes of our free movie film entitled 

"Future Propulsions" (see 
https://www.youtube.com/results?search_query=Future

+Propulsions+totalizm ), i.e. the film having also Polish 

("Napędy Przyszłości") and German ("Antriebe der 
Zukunft") language versions - the English version of 

which is disseminated at the Internet address 
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . A 

clip from this movie, showing how looked like the 
formation of such walls by programming counter-matter 

is provided below as "Film #C5b". In turn descriptions of 

the kind of "school" in which first people of a given race 
were taught principles of life, are provided in item #D3 

of the web page named "newzealand_visit.htm". 
 

Notice that the above photograph is also shown and 

comprehensively discussed on "Fig. #H1" from the web 
page named "god_exists.htm" and on "Fig. #I1" from 

the web page named "god_proof.htm". In turn other 
"Inka Walls" similar to the above one show videos with 

Peruvian Inka songs, which I presented on my "playlist" 
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named "p_nfi.htm" (i.e. on the "playlist" available e.g. at 
http://pajak.org.nz/p_nfi.htm ). 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak 
Film #C5b: Here is a 17-second-long illustration that 

shows how the building of new walls will look like after 

people learn the principles of "programming of counter-
matter" (or more strictly programming of "God 

Drobinas") through the use of unique "language for 
programming counter-matter" described in item #E4 

from web page "prophecies.htm" while named the 

"Universal Language of Thought" (ULT). This 
programming will depend on such pre-programming of 

actions of intelligent "God Drobinas" that they from own 
dynamic "whirls" are to form firstly elementary particles, 

then atoms, crystals and whole stones which make up 
e.g. a wall needed by someone (for example make up 

the "Inca Wall" shown above in the photo "Fig. #C5a") 

with the required dimensions, configuration of 
components, the type of material created, etc., or they 

form any other object that people would wish to have at 
that time. (Click on the above movie starter to watch it.) 

 

The same above fragment of the movie film "Future 
Propulsions", entitled "Wall 4K" and prepared in the 

resolution "4K" (i.e. in "Ultra HD" at 3840 x 2160 pixels) 
is also linked and discussed as "Film #A3a" on the 

website named "partia_totalizmu_statute.htm". 
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#C6. Next questions about the origin of life that are 

generated by Bible verses, religions, and religious myths, 
and which also urgently await truthful answers confirmed 

by "3 witnesses": 
 

Motto: "Power without truth and knowledge is as 

devastating as knowledge without responsibility, 
thus those who practice it act anti-human." 

(Conclusion resulting from the findings presented 
in this item #C6.) 

 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 
 

The above post #338E (explaining how findings of 
mechanical engineering and software engineering 

define life, showing beyond any doubt that life 

must have originated in counter-matter, and 
revealing why life absolutely was unable to arise 

in inanimate matter from our world) is an 
adaptation of the content of items #C5 and #C6 from my 

English web page named "2020life.htm" (update of 

2021/8/20, or later) and available, among others, at the 
following addresses: 

http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm 

http://gravity.ezyro.com/2020life.htm 
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http://nirwana.hstn.me/2020life.htm 
http://drobina.rf.gd/2020life.htm 

http://pajak.org.nz/2020life.htm 

Notice that the above web pages are my main 
publications updated many times later. On the other 

hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" 
of publishing the presented here results of my research, 

which later is NOT updated. Therefore, these web pages 

typically contain texts that are more improved than this 
blog-post, with the elapse of time they collect more 

evidence and fewer research mistakes or writing errors, 
and because of their repeated updating they also contain 

the latest findings of my continuously carried out 

research. 
 

At each of the addresses provided above, I also try to 
make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 
from "first hand" the truths explained on any of my web 

pages, then at either of the above addresses he/she may 

start "menu2.htm" web page that contains green links to 
names and topics of all web pages that I developed so-

far, then in this "menu2.htm" web page can select the 
link to the web page that he/she wishes to view, and by 

clicking the "mouse" start that web page. For example, in 

order to start this "menu2.htm" from the above-indicated 
address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if 

in that address the name of the web page "2020life.htm" 
is replaced with the name of the web page "menu2.htm" 

- then to the search engine will be entered the new 
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address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this 
way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", 

the reader can also start instantly any of my web pages, 

the name of which he/she already knows, because e.g. I 
provided it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
web page of mine, the physical name of which I have 

already given anywhere - e.g. to run a web page named 

"evolution.htm", let's say from a web site with the 
address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough 

that instead the previous website address, he/she 
entered the following new address 

http://pajak.org.nz/evolution.htm in the address box of a 

search engine. 
 

It is also worth knowing that almost every NEW topic 
which I already researched for the "a priori" approach of 

the new "totaliztic science" and presented on this blog, 
including the topic from this post #338E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 

Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 
established and maintained for a short time. At present, 

only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 
totalizm still have NOT been liquidated by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 

moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 
system", my still only in the world true scientific "The 

Theory of Everything of 1985", and my formal scientific 
proof for the existence of God. These still existing blogs 

of totalizm can be found at the following addresses: 
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https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt) 
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10) 

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - 

also available via NZ address 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 
NOT cause the loss of their posts. This is because after 

complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 
on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 
publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 

print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 
named "tekst_13.htm" available on all the web sites 

indicated above, including, for example, at 
http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 

post to blogs of totalizm are also published in there in 
the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 

Poland. 
 

Other posts extending and supplementing this #338E: 
#337E, 2021/7/25 - free will, knowledge, truth, skeleton 

of knowledge and truth (#B1 to #B3 in "will.htm") 

#336E, 2021/7/20 - previously unknown truths 
describing God ("Part #V" in "2020life.htm") 

#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: 
Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 

#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 
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to #H6 in "2020life.htm") 
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in 

"fe_cell.htm") 

#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclicity of Propulsions 
from eras 1 to 6 (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm") 

#316E, 2019/10/3 - what and when God improved in 
human race (#A1 in "evolution.htm") 

#299E, 2018/7/1 - how God manages fates of people 

and institutions (#J5 in "petone.htm") 
#297E, 2018/5/12- The Great Purification of 2030s (#N1 

in "2030_uk.htm") 
#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 

1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm") 

#210E, 2011/8/11 - "pursue of knowledge" as one of the 
goals of creating people (#B4 in "will.htm") 

 
Let totalizm prevail, 

Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #338 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2021/9/1, 2021/9/1, 2021/9/1 

Adoptowany z i rozwijany w: "części #C" (tj. w 
punktach #C5 i #C6) totaliztycznej strony o nazwie 

"2020zycie.htm"; a także "tomie Q" (niniejszym) 

opracowania [13] (dostępnego ze strony o nazwie 
"tekst_13.htm"), gdzie jego pełny polskojęzyczny tekst 

jest przytoczony jako niniejszy wpis numer #338. 
 

Tytuły wpisów #338: 

#338: Jak i dlaczego inżynierska definicja życia dowodzi 
niemożliwość powstania życia w nieożywionej materii z 

naszego trzywymiarowego świata materii a wykazuje 
wyewoluowanie się życia w przeciw-materii z 

czterowymiarowego przeciw-świata 
(totalizm.wordpress.com) 

#338_1: Inżynierska defninicja życia dowodząca 

niemożliwość jego powstania w materii i jego powstanie 
w przeciw-materii (część 1) (kodig.blogi.pl) 

#338_2: Niektóre następstwa powstania życia w przeciw-
materii i niemożliwości jego powstania w nieożywionej 

materii (część 2 – począwszy od "Film #C5b") 

(kodig.blogi.pl) 
#338: Inżynierska definicja życia wykazująca dlaczego 

życie NIE było w stanie powstać w nieożywionej materii 
naszego trzywymiarowego świata materii a musiało 

wyewoluować się w przeciw-materii z 

../2020zycie.htm
../tekst_13.htm
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czterowymiarowego przeciw-świata 
(drjanpajak.blogspot.co.nz) 

 

 
Motto niniejszego wpisu #338 do blogów 

totalizmu: "Zdolność do 'samouczenia się' oraz 
'samoświadomość' są inicjatorami 'życia'." 

(Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych 

w "części #C" ze strony "2020zycie.htm" z której 
niniejszy wpis #338 został adaptowany.) 

 
 

 

#C5. "Scenariusz" ilustrujący jak w "drobinach 
przeciw-materii" (moimi odkryciami z 2020 roku 

potwierdzonych iż faktycznie stanowią one 
"Drobiny Boga") przebiegało wykształtowanie się 

pierwszych "zarodków samoświadomości", a także 
osobowości, wiedzy i innych zapisywalno-

wymazywalnych jakości softwarowych 

niezbędnych do życia i udostępnianych każdej 
żywej istocie jako program jej "duszy", oraz jak z 

nich następnie stworzone zostało życie w ciałach z 
materii naszego "świata fizycznego" - w tym życie 

ludzi: 

 
Motto: "Segregacja, dyskryminacja i uprzedzenie 

w traktowaniu poszczególnych obszarów wiedzy i 
prawdy są równie dewastujące i wiodące do 

upadku, jak w traktowaniu poszczególnych ras 
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ludzi - stąd ci co je praktykują faktycznie 
postępują na szkodę całej ludzkości." (Wniosek 

wynikający z ustaleń zaprezentowanych w tym 

wpisie #338.) 
 

Na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy, pojęcie "życie" 
najbardziej wyczerpująco opisuje totaliztyczna definicja: 

"życie jest to proces działania 'samouczącego się' 

systemu hardwarowo-softwarowego, którego składowa 
hardwarowa (tj. ciało) służy pozyskiwaniu nauczających 

ten system informacji, natomiast składowa softwarowa 
(obejmująca algorytmy: pamięci, myślenia, 'samouczenia 

się' i reakcji na zewnętrzne stymulusy) przetwarza te 

informacje poczym ich użyteczną formę przechowuje w 
swych pamięciach jako rodzaj zapisywalno-

wymazywalnego programu zarządzającego następnymi 
działaniami całego danego systemu hardwarowo-

softwarowego". Szersze wyjaśnienia jak należy rozumieć 
powyższą definicję życia zawarte są w punkcie #D3 ze 

strony o nazwie "2020zycie.htm". 

 
Aczkolwiek cały system "samouczenia się" jest zaledwie 

jednym z wielu systemów składających się na każdą żywą 
istotę, faktycznie stanowi on "matkę wszystkich 

systemów życia". To dlatego w niniejszym wpisie #338 

skoncentruję się niemal wyłącznie na jego omówieniu. 
Wszakże korzeniem i początkiem niemal każdego innego 

systemu żywych istot jest właśnie "samouczenie się". 
Przykładowo system umożliwiający przemieszczanie się 

zapoczątkowuje nauczenie się jak: chodzić, pływać, latać, 
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drążyć, lub czołgać się w otaczajacej nas przestrzeni. 
System odżywiania się wymaga nauczenia się "co" i "jak" 

zjadać. System utrzymywania zdrowia musi być 

zapoczątkowany nauczeniem się jak zagoić, naprawić, lub 
odzyskać to co zniszyła choroba, wypadek, lub czyjeś 

celowo zadane rany. System rozmnażania się też 
wymaga nauczenia się jak go uruchamiać, zaś np. mity 

religijne większości narodów opisują jak w czasie nauki w 

"Raju", lub w jego odpowiedniku (np. w "Hawaiki" NZ 
Maorysów - patrz 

https://www.google.co.nz/search?q=hawaiki+meaning ), 
pierwszym stworzonym ludziom danego narodu uczące 

ich życia nadprzyrodzone istoty (np. bożek zwany "Tane" 

nauczający NZ Maorysów - patrz #D3 ze strony 
"newzealand_visit_pl.htm") pokazywały jak ludzie 

powinni się rozmnażać. Nawet "wzrostowego" współżycia 
społecznego z innymi ludźmi też trzeba się nauczyć. 

Wszakże te społeczeństwa jakie zaniedbują jego 
"samouczenia się" i przestrzegania, a praktykują np. 

korupcję, zakłamanie, niesprawiedliwość, itp. - szybko 

staczają się ku upadkowi. Stąd np. dla nieustającego 
nauczania indywidualnych ludzi zasad tego 

"wzrostowego" współżycia, Bóg najpierw przygotował 10 
przykazań opisanych w Biblii w wersetach 20:3-17 z 

"Księgi Wyjścia", a potem wypracował następne 

udoskonalenia tego ich samouczenia się (np. stworzył dla 
ludzi organ "sumienia" jaki opisałem w punkcie #A1 swej 

strony "evolution_pl.htm"). Z kolei dla samouczenia się 
społecznego współżycia przez intelekty grupowe Biblia 

dedykuje, m.in., całą "Księgę Mądrości" - włącznie z 
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wersetami 10:1-3 jakie wspominam poniżej. Itd., itp. 
Niestety, pomimo iż system "samouczenia się" stanowi 

"matkę wszystkich systemów życia", stara "oficjalna 

nauka ateistyczna" NIE przykłada mu należnej uwagi, a 
rozczłonkowała jego badanie na liczebnie dużą grupę 

dyscyplin naukowych pooddzielanych od siebie "płotkami" 
międzydyscyplinowymi i jednodyscyplinowymi 

specjalizacjami w rodzaju medycyny, biologii, automacji, 

elektroniki, inżynierii softwarowej, inżynierii 
mechanicznej, itd. - w całej grupie których to dyscyplin 

przysłowiowo "każda sobie rzepkę skrobie". Dzisiejsza 
"oficjalna nauka ateistyczna" NIE docenia też unikalności 

i życiodajności systemów "samouczenia się", ani zagrożeń 

i możliwości jakie one stwarzają dla ludzkości. Nic 
dziwnego iż z powodu takiego rozczłonkowania i 

lekceważenia, dotychczasowi badacze z tamtych 
dyscyplin poprzeaczali fundamentalnie istotne dla ludzi 

sprawy jakie staram się uwypuklić w niniejszym wpisie 
#338 oraz na całej stronie "2020zycie.htm", a także 

nadal przeaczają podobnie kluczowe sprawy też zawarte 

w systemach pochodnych od "samouczenia się". Z uwagi 
więc na aż tak fundamentalną rolę systemu 

"samouczenia się", dla jego gruntownego poznania, 
poodkrywania praw nim rządzących i sposobów jego 

formowania oraz udoskonalania, a także dla nauczenia 

się jak praktycznie wytwarzać efektywnie działające jego 
maszynowe wersje oraz jak zapobiegać zagrożeniom 

jakie wersje te mogą spowodować, cała ludzkość (a 
ściślej nowa "totaliztyczna nauka" jaką opisuję, m.in., w 

#C1 i #C6 strony "telekinetyka.htm") specjalnie dla 
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systemów "samouczenia się" powinna uformować jedną z 
oficjalnie najbardziej priorytetowych swych dyscyplin 

wiedzy. 

 
Podana na początku tego punktu #C5 definicja życia 

ujawnia, że na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy 
pochodzenie życia muszą w ścisłej kooperacji ze sobą 

wyjaśniać równocześnie co najmniej dwie obecnie 

zupełnie odrębne dyscypliny techniki jakie swym 
praktycznym wykonywaniem prac i istotnych produktów 

faktycznie uczestniczą w kształtowaniu otaczającej je 
rzeczywistości. Pochodzenia życia NIE są bowiem w 

stanie zrozumieć ani wyjaśnić "teoretyczni specjaliści" 

oglądający świat przez okna przysłowiowych "wież z kości 
słoniowej". Wszakże ich umysły są zbyt oderwane od 

ograniczeń, wymogów i realiów otaczającej nas 
rzeczywistości, oraz nienawykłe do ich uwzględniania i 

rozważania w myśleniu. Wiadomo bowiem iż na myślenie 
i na wszystko co z myślenia wynika, np. na teorie, pisane 

słowa, czy fantastyczną literaturę i filmy, NIE nałożone są 

żadne ograniczenia. Tymczasem na rzeczywiste życie, 
oraz na wszystko co pracą lub twórczością fizyczną jest 

wykonywane, nałożona jest ogromna liczba ograniczeń, 
wymogów, warunków, parametrów, praw, itp. - o czym 

się przekonuje tylko ten co wykonuje coś fizycznie, np. 

buduje choćby najprostrzy płot, stół, czy most przez 
strumyk, albo po raz pierwszy w życiu usiłuje coś 

wyprodukować np. na tokarce. To dlatego np. od osób 
chętnych do przeżycia szczęśliwości zapracowanej 

nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm") Bóg 
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nieodwołalnie wymaga wykonywania ciężkiej pracy 
fizycznej - co wyjaśnia m.in. nasz linkowany poniżej film 

o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%
9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany . 

Z kolei zaraz po podjęciu przyszłego wdrażania "Ustroju 
Nirwany" korzystne będzie jeśli totaliztyczni badacze 

użyją np. któreś ze zjawisk opisywanych np. we 

WSTĘPach do moich stron o nazwach "wszewilki.htm" i 
"milicz.htm" aby zbudować instrumenty do precyzyjnego 

pomiaru ilości "energii moralnej" jaką ktoś już dla siebie 
wypracował fizycznie wykonywaną "pracą moralną" - 

istnienie bowiem takich instrumentów dostarczy narzędzi 

do eliminowania pomyłek albo oszustw. Z takich właśnie 
powodów do wyjaśnienia pochodzenia życia najwyższą 

kompetencję posiadają dyscypliny "inżynieria 
mechaniczna" (czyli dyscyplina specjalizująca się w 

faktycznym konstruowaniu i budowaniu hardwarowych 
mechanizmów jakie realizują określone działania - 

przykładowo działania pozyskiwania informacji), oraz 

"inżynieria softwarowa" (czyli dyscyplina specjalizująca 
się w faktycznym programowaniu najróżniejszych 

systemów softwarowych - w tym systemów 
"samouczących się"). Jednocześnie zaskakująco dla 

niemal każdego, okazuje się że do wyjaśnienia 

pochodzenia życia NIE posiadają wymaganych 
kompetencji specjaliści, którzy sami wierzą i o których 

powszechnie się wierzy, że są autorytetami w sprawach 
życia - np. NIE mają kompetencji medycy, biolodzy, 

fizycy, matematycy, religioznawcy, itp. Niestety, tak zaś 
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się składa, że w dzisiejszym świecie nauki istnieje bardzo 
mało specjalistów którzy osiągnęli najwyższy poziom 

wiedzy i zrozumienia równocześnie obu tych dyscyplin 

zdolnych do rozpracowania pochodzenia życia - na 
szczęście jednym z nich jest autor opisywanej tu Teorii 

Życia z 2020 roku. Wszakże wywodząc się z ubogiej 
rodziny chłopo-robotniczej ze wsi Wszewilki, w swej 

młodości autor osobiście i fizycznie sporo budował, 

naprawiał i obsługiwał, a także "pomagał" w pracach 
swemu ojcu "złotej-rączce" - który był albo jedynym, albo 

też zaledwie jednym z kilku nielicznych więźniów 
wojennych jacy się uratowali ze spartaczonego 

alianckiego bombardowania słynnego rakietowego 

"Peenemunde" (patrz strona "pajak_jan.htm"). Potem zaś 
autor podczas swej kariery naukowej z przełomu XX i XXI 

wieku wykładał i eksperymentalnie badał aż na szeregu 
uczelni świata zarówno "inżynierię mechaniczną" jak i 

"inżynierię softwarową" - w tym na stanowiskach 
profesorskich aż na 4 uniwersytetach z Cypru, Malezji, 

Borneo i Korei. 

 
Powyższa definicja pojęcia "życie" wnosi nieznaną 

wcześniej jakość do dzisiejszej nauki ludzkiej. Ujawnia 
ona bowiem iż zjawisko "życia" z całą pewnością NIE 

mogło powstać w "nieożywionej materii" naszego świata 

fizycznego. Powodem tej niemożności jest, iż aby 
jakikolwiek system mógł realizować "samouczenie się", 

musi on być w stanie NIE tylko zapamiętywać formowane 
przez siebie algorytmy, programy i dane, ale także 

umożliwiać im nieustanne samo-modyfikowanie się. 
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Innymi słowy, jego programy muszą być tworzone w 
formie umożliwiającej ich nieustające zapisywanie i 

wymazywanie fragmentów samych siebie, czyli w formie 

jaką wersety 1:1-4 z biblijnej "Ew. w/g św. Jana" opisują 
nazwą "Słowo". Taką zaś formę jest w stanie przyjmować 

jedynie oprogramowanie opisywane dzisiejszą ścisłą 
nazwą "software", czyli oprogramowanie jeden z licznych 

rodzajów jakiego w zapisywalno-wymazywalny sposób 

jest przechowywany w pamięciach dzisiejszych 
komputerów elektronicznych. Tymczasem "nieożywiona 

materia", wyłącznie jaka panowałaby w naszym świecie 
fizycznym gdyby NIE istniał Bóg jaki ją stworzył właśnie z 

Drobin Boga zawierających w sobie zapisywalno-

wymazywalne programy a stąd zdolnych do 
"samouczenia się", sama NIE jest w stanie uformować 

systemów hardwarowych zdolnych do tworzenia i 
przechowywania w sobie takiego zapisywalno-

wymazywalnego software. Wszakże bez pomocy Boga, 
który do "ciał" z materii "wtchnie" samouczącą się 

"duszę" jaka działa dzięki jej uformowaniu z zapisywalno-

wymazywalnych programów, taka nieożywiona materia w 
sposób zupełnie "przypadkowy" jaki byłby rządzony 

przypadkowością przebiegu procesu tzw. "ewolucji", NIE 
byłaby zdolna do uformowania się w znacznie bardziej 

skomplikowany niż dzisiejsze komputery hardwarowy 

system zdolny najpierw do generowania a następnie do 
pamiętania i samo-aktualizowania "samouczących się" 

progamów mogących dokonywać inteligentnego 
zapisywania i wymazywania wymaganych fragmentów 

samych siebie. Z punktu widzenia ograniczeń zasad 
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działania systemów zbudowanych wyłącznie z 
nieożywionej materii, tę "niezdolność" materii szerzej 

staram się wyjaśnić w punkcie #D3 ze strony o nazwie 

"2020zycie.htm" - patrz tam paragraf jaki omawia użycie 
mechanicznych podzespołów takich jak np. "krzywka" czy 

"wał korbowy" jako komponentów logicznych czyli 
odpowiedników "podprogramu" czy selekcji "if" np. z 

kalkulatorów mechanicznych. Z kolei z punktu widzenia 

naszych filozoficznych zdolności do jej zrozumienia 
wyjaśniam ją we WSTĘpie do strony o nazwie 

"2020zycie.htm". Pamiętać też trzeba, że nawet to co 
obecnie nazywamy "nieożywioną materią" i stąd co 

rzekomo w takim pozbawionym Boga i realizującym 

prawdziwą ewolucję świecie materii mogłoby uformować 
czysto hardwarowe systemy nieożywione, faktycznie w 

naszym rzeczywistym świecie materii zawiera w sobie 
niezliczone nośniki informacji oraz ogromną liczbę 

zaawansowanych zapisywalno-wymazywalnych 
programów ukrytych w pamięciach "Drobin Boga" z 

jakich stworzona jest praktycznie wszelka materia 

zapełniająca świat w jakim żyjemy. To więc, co 
zwolennicy tzw. "materialistycznego redukcjonizmu" 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+reduk

cjonizm ) uważają za działania czystej materii rzekomo 

pozbawionej zapisywalno-wymazywalnych programów, 
faktycznie jest sterowane takimi właśnie programami 

zawartymi w pamięciach "Drobin Boga" nadal 
nieuznawanych ani przez "oficjalną naukę ateistyczną", 

ani przez istniejące religie, chociaż ich istnienie jest 
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potwierdzane przez wszystkich wskazywanych tu "3 
świadków". (To dlatego nawet z obiektów z nieożywionej 

materii, np. z kryształów, też bucha "energia moralna" - 

co wizualnie potwierdza tzw. "fotografia kirlianowska" 
(patrz 

http://www.google.com/search?q=Kirlian+photography ) 
oraz inne zjawiska jakie opisałem we WSTĘPach do stron 

o nazwach "milicz.htm" i "wszewilki.htm".) 

Podsumowując powyższe, życie niepodważalnie musiało 
powstać i obecnie trwa w przeciw-świecie, a NIE w 

naszym świecie materii - co wyjaśnię w dalszej części 
niniejszego punktu #C5. Do zaś naszego świata materii 

życie jest "eksportowane" w sposób, który Biblia opisuje 

wyjaśnieniem "wtchnięcie duszy do ciała" (patrz werset 
2:7 z biblijnej "Księgi Rodzaju"), a który w terminologii 

komputerowej opisuje się angielskim słowem 
"downloading" (tj. "załadowanie") - tj. działaniem jakie 

najszczegółowiej wyjaśniam w (d), (e) i (f) z punktu #H3 
na stronie o nazwie "2020zycie.htm". W przeciw-świecie 

istnieją bowiem elementarne "drobiny przeciw-materii", 

które już w swym stanie naturalnym cechują się 
"potencjalną inteligencją" czyli właśnie hardwarową 

zdolnością do gromadzenia i przechowywania 
zapisywalno-wymazywalnych algorytmów i 

oprogramowania, a stąd które w połączeniu z panującym 

tam "chaosem" są zdolne do "samouczenia się" a stąd i 
do tworzenia życia. 

 
Jeśli rozglądnąć się uważnie po świecie, wówczas okazuje 

się iż niezależnie od zasiewającej kłamstwa i konfuzję 
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"oficjalnej nauki ateistycznej" i jej nonsensownych 
teoryjek w rodzaju "ewolucji rzekomo zaszłej w materii", 

"wielkiego bangu", czy "względności", nadal na świecie 

istnieje sporo oryginalnych źródeł informacji, które 
starają się nam ujawnić prawdę o tym jak faktycznie 

przebiegało wykształtowanie się w pamięci przeciw-
materii z przeciw-świata pierwszych zarodków 

"samoświadomości", a także osobowości, wiedzy i innych 

zapisywalno-wymazywalnych jakości softwarowych, które 
potem dawało się uformować w "dusze" nadające się do 

"wtchnięcia" w ciała z materii jakie zostały specjalnie tak 
skonstruowane przez Boga aby mogły wypełniać funkcje 

"hardwarowych systemów samouczących się" 

niezbędnych do zainicjowania i rozprzestrzeniania życia w 
świecie materii. Ponadto istnieje też sporo oryginalnych 

źródeł informacji, które wyjaśniają jak następnie z tak 
wykształtowanych "dusz" i z ich nośników, zostało 

stworzone życie w ciałach istot z materii - w tym w 
ciałach ludzi. 

 

Moje doświadczenia badawcze dokumentują, że 
najwartościowszych z takich źródeł informacji dostarczają 

nam najróżniejsze religie i do dziś przetrwałe ich religijne 
mity. Jak bowiem wynika to z ustaleń mojej filozofii 

totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm"), w swej 

oryginalnie ujawnionej ludziom formie wszystkie religie 
świata wyrażały sobą absolutną prawdę. Wszakże 

wszystkie z nich swe korzenie wywodzą z ujawnianych 
nimi fragmentów wszechwiedzy samego Boga. Tyle, że 

owe z nich, jakich oryginalnie ujawniona wersja NIE 
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została natychmiast utrwalona w piśmie, z powodu 
ludzkich tendencji do zapominania i wypaczania, z 

upływem ustnych powtórzeń zawartych w nich prawd 

stopniowo obrosły w całą masę przekręceń, nieścisłości, 
pomyłek i wypaczeń. W moich badaniach szczególnie 

bogatą w istotne informacje (poza opisami z wersetów 
Biblii oraz z ksiąg Kabały), okazała się być mitologia 

przedchrześcijańskiej religii odciętych od reszty świata NZ 

Maorysów, dotycząca ich nadrzędnego Boga "Io" - patrz 
https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior

+God , a także mitologa starożytnych Greków na temat 
"chaosu" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+ch

aotyczne+ruchy . Problem jednak z oboma tymi źródłami 
informacji (tj. z mitologią Maorysów i Greków) polegał na 

tym, że przez wiele pokoleń zawarta w nich wiedza była 
przekazywana wyłącznie ustnie dzięki kultywowaniu przez 

nie jedynie tradycji mówionych. W wyniku tego 
powtarzający ją łańcuch ludzi stopniowo "upiększał" 

niektóre sprawy, zapominał lub zmieniał co ważniejsze 

fakty, zastępował istotne fragmenty swymi własnymi 
opisami, itp. Dlatego aby ją właściwie zrozumieć i 

wydzielić z niej przysłowiowe "ziarno prawdy" od narosłej 
z czasem "góry plew" niezbędne było zaistnienie jakiegoś 

wiedzo-twórczego "sita", które ujawniało co w nich jest 

prawdą, a co jedynie dodanymi potem plewami. Innymi 
słowy, niezbędne było znalezienie "klucza" otwierającego 

zrozumienie ich treści oraz opracowanie "słownika" jaki 
pozwalał tłumaczyć wieloznaczną starożytną terminologię 

wyrażającą zawarte w nich prawdy na dzisiejszą ścisłą i 
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jednoznaczną terminologię naukową. Jak też się okazało, 
rolę takiego właśnie "sita", "klucza" i "słownika" 

początkowo zaczęła wypełniać moja "Teoria Wszystkiego 

z 1985 roku" - patrz strona 
"1985_teoria_wszystkiego.htm" (która z powodu 

nieustającej sekretnej blokady jej upowszechniania pod 
faktycznie należną jej nazwą "Teoria Wszystkiego", nadal 

upowszechniana jest głównie pod jej wstępną nazwą 

"Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona 
"dipolar_gravity_pl.htm"). Począwszy zaś od mojego 

odkrycia "Drobin Boga" dokonanego w 2020 roku, rolę tę 
przejęła opracowana właśnie dzięki poznaniu wiedzy o 

owych Drobinach Boga i stąd jeszcze doskonalej służąca 

jako "sito", "klucz" i "słownik" prastarej wiedzy religijnej, 
moja "Teoria Życia z 2020 roku" zaprezentowana na 

stronie o nazwie "2020zycie.htm". Dzięki bowiem użyciu 
tej mojej najnowszej teorii do analizy tamtych 

oryginalnych źródeł religijnej informacji, zgrubnie daje się 
już ustalić i tutaj wyjaśnić, jak powstanie życia faktycznie 

wyglądało. (Odnotuj, że przez pojęcie "oryginalne źródła 

informacji" ja rozumiem wiedzę jaką na etapie "nauka w 
Raju" Bóg zawsze udostępniał pierwszym stwarzanym 

przez siebie reprezentantom nowej rasy ludzi, jaka to 
wiedza pamiętana była potem przez dany lud w formie 

"mitów jej stworzenia" - tak jak dla NZ Maorysów 

wyjaśniam to w "Ad (3)" z punktu #D1 swej strony 
internetowej o nazwie "newzealand_visit_pl.htm", zaś jak 

treść ich mitów krótko omawiam w punkcie #E1 z innej 
swej strony o nazwie "will_pl.htm".) 
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Niniejsze opisy "scenariusza" powstania życia są już 
drugą moją próbą wyjaśnienia tej sprawy 

zainteresowanym czytelnikom. Pierwszą taką próbę 

umożliwiło mi sformułowanie mojej Teorii Wszystkiego z 
1985 roku. Wyniki tamtej pierwszej próby około 15 lat 

temu opisałem m.in. w podrozdziałach A1 do A3.2 z tomu 
1 mojej monografii [1/5] - patrz strona "tekst_1_5.htm", 

oraz m.in. w punkcie #E1 swojej strony internetowej o 

nazwie "will_pl.htm" albo np. w punkcie #B1 strony o 
nazwie "evolution_pl.htm". Nadal też ujawniony nimi 

ogólny "scenariusz" pozostaje ważny. Jednak, niestety, 
wówczas NIE wiedziałem jeszcze o istnieniu i atrybutach 

męskich (dodatnich) i żeńskich (ujemnych) "Drobin Boga" 

- istnienie opisów których w kabalistycznej księdze "Sefer 
ha-Zohar" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-
Zohar+po+polsku ) odkryłem dopiero w 2020 roku. 

(Odnotuj, że wiedza zawarta w księdze "Sefer ha-Zohar" 
oryginalnie była przekazana Mojżeszowi przez samego 

Boga - tyle, że potem przed długi czas ukrywana jako 

"tajemna".) Bez zaś poznania cech owych "Drobin Boga", 
oraz włączenia wyjaśnień ich roli do opisów procesu 

powstawania życia, opisy najważniejszych (bowiem 
początkowych) zdarzeń wiodących do powstania życia 

NIE zawierają szczegółów, które poznałem lub 

wypracowałem dopiero w 2020 roku - co obecnie 
postaram się naprawić w niniejszym punkcie #C5 ze 

swym drugim opisem początków powstania życia. 
 

Zanim przystąpię do szczegółowego opisu zdarzeń jakie 

https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku
https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-Zohar+po+polsku


 
  Q-96 

zapoczątkowały powstawanie życia, najpierw powinienem 
opisać początkowy stan wszechświata w jakim zdarzenia 

te miały miejsce. Wszakże stan ten drastycznie różnił się 

zarówno od tego co w naszym "świecie materii" widzimy 
obecnie wokół siebie, a także od tego co wmawiają nam 

absurdalne teoryjki oficjalnej nauki ateistycznej. 
(Dlaczego zaś tak tam było, czytelnik może sobie 

wyczytać z moich wyjaśnień "dipolarnej natury grawitacji" 

zawartej w opisach mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku 
- np. poczytać z podrozdziału H2 w tomie 4 mojej 

monografii [1/5] lub z punktu #I2 mojej 
autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm".) I 

tak: 

 
- Po pierwsze wszechświat już wówczas był stabilny i 

niezmienny (tj. ani się NIE rozszerzał ani też NIE kurczył) 
- tak jak uzasadniają to wyjaśnienia z punktu #D4 z 

mojej strony internetowej o nazwie 
"dipolar_gravity_pl.htm", ujawniające iż wszechświat 

istnieje już przez nieskończenie długi okres czasu, nic w 

nim NIE przybywa ani NIE ubywa (chociaż co jakiś czas 
zmienia swoją formę lub stan), zaś wymiary 

wszechświata NIE mają granic - tj. rozciąga się on w 
nieskończoność w swoich co najmniej czterech 

wymiarach liniowych (jest bowiem możliwe iż posiada on 

więcej wymiarów liniowych niż cztery - jednak ile ich 
faktycznie jest, nadal stanowi to przedmiot moich 

dociekań). Cały wszechświat bowiem składał się wówczas 
z tylko jednego świata, o jakim już ustaliłem i wiem iż 

posiadającego co najmniej cztery wymiary liniowe, jaki to 
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świat w swoich publikacjach nazywam "przeciw-
światem". Wszakże NIE istniał wtedy jeszcze ani 

samoświadomy i twórczo myślący Bóg ani nasz "świat 

materii". Świat materii został powołany do istnienia 
dopiero po tym jak myślący i samoświadomy Bóg się 

wyewoluował i zrozumiał potrzebę oraz korzyści 
dokonania jego stworzenia. 

 

- Po drugie wszystkie prawa działające w tamtym 
wszechświecie były odwrotne do praw jakie znamy z 

naszego świata materii. Przykładowo, ponieważ w 
naszym świecie materia jest "głupia", substancja tam 

panująca była "inteligentna w swym stanie naturalnym" - 

czyli wykazywała się "potencjalną inteligencją" podobną 
do tej jaką posiada np. hardware już włączonego i 

zasilanego energią nowego dzisiejszego "komputera" - do 
jakiego jednak NIE załadowano jeszcze przynależniego 

mu "software", albo jaką posiada np. hardware już 
włączonego i zasilanego w energię potencjalnie 

inteligentnego nowego dzisiejszego samouczącego się 

"robota" - jaki jednak także nie ma jeszcze załadowanego 
do siebie "software". Panująca tam grawitacja też była 

odwrotna do tej z naszego świata materii, czyli wszelkie 
obiekty odpychały się tam wzajemnie od siebie. Stąd NIE 

mogły tam powstać ani istnieć duże obiekty w rodzaju 

takich jakie widzimy w naszym świecie fizycznym, 
bowiem owa rozrywająca grawitacja by je 

rozczłonkowała. Cały więc ów nieskończony rozmiarowo 
wszechświat zapełniony był niewypowiedzianie maleńkimi 

obiektami, jakie do 2020 roku ja nazywałem "drobiny 
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przeciw-materii" (w 2020 roku dzięki swemu odkryciu 
jakie opisałem w punktach #K1 i #K2 strony 

"god_istnieje.htm" ich nazwę przemianowałem na 

"Drobiny Boga"). Owe "drobiny przeciw-materii" (czyli 
"Drobiny Boga") były aż tak miniaturowe, że panująca 

tam rozrywająca grawitacja NIE mogła spowodować ich 
rozerwania. Z estymacji jakie kiedyś przeprowadziłem 

wynika, że wielkość jednej tamtejszej "drobiny przeciw-

materii" do wielkości elektronu z naszego świata materii 
miała się tak jak wielkość elektronu ma się do wielkości 

całej naszej galaktyki. Stąd tamtejsza grawitacja NIE była 
już w stanie rozerwać tych drobin. Ponadto w owym 

wszechświecie wszystko działało bez potrzeby użycia 

tego co nasza nauka nazywa "energią", czyli wszystko 
świeciło i rzucało ogniste sygnały - chociaż nie używało 

paliwa ani zasilania w energię, wszystkie też "drobiny 
przeciw-materii" nieustannie poruszały się chaotycznymi 

ruchami - jakie niemal wszystkie religie świata opisują na 
sposób w jaki Grecy opisują nadal nauczany w szkołach 

(całe szczęście), tzw. "chaos". 

 
- Po trzecie cała nieskończona przestrzeń wszechświata 

zapełniona była niezliczoną liczbą owych nawzajem 
odpychających się od siebie i nieprzerwanie "chaotycznie" 

ruchliwych "drobin przeciw-materii", jakie wszystkie 

razem wzięte formowały rodzaj niezwykłego "płynu" o 
cechach odwrotnych niż cechy znanej nam materii. 

Przykładowo, "płyn" ten wykazywał bezważkość (tj. NIE 
posiadał masy ani inercji), był nieustająco ruchliwy 

formując sobą ów wieczysty "chaos" znany nam z 
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mitologii Greków, oraz poruszał się bez wywoływania 
tarcia. W swych publikacjach "płyn" ten nazywam 

"przeciw-materia". Z kolei Biblia, w wersetach 6 i 7 w 

"Księdze Rodzaju" np. z katolickiej "Biblii Tysiąclecia" ów 
"płyn" z drobin przeciw-materii nazywa "wody ponad 

sklepieniem" aby użyciem tej nazwy potwierdzać iż NIE 
był on tożsamy z "wodami pod sklepieniem", czyli był 

odmienny od "wody z materii" obecnej w morzach oraz w 

naszych rzekach i studniach. 
 

W 2020 roku odkryłem w starożytnych opisach z 
kabalistycznej księgi Sefer ha-Zohar jak naprawdę 

wyglądają i czym się cechują pojedyńcze "drobiny 

przeciw-materii", które formują ów "płyn" zwany 
"przeciw-materia". Okazało się wówczas, że istnieją aż 

dwa odmienne rodzaje tych drobin, tj. męskie i żeńskie. 
(Moje własne dociekania też już dawno temu ustaliły, że 

muszą istnieć aż dwa rodzaje drobin przeciw-materii - 
jakie w swych dawnych publikacjach nazywałem "drobiny 

wzbudzone grawitacyjnie" jakie formują "materię" z 

naszego świata i "drobiny niewzbudzone grawitacyjnie" 
jakie formują tzw. "ciemną materię" oraz to co przez 

Chińczyków jest zwane "chi". Z kolei przykład moich 
starych ich opisów zawiera np. punkt #D3 ze strony o 

nazwie "god_proof_pl.htm".) Księga "Sefer ha-Zohar" 

opisuje, że obie te drobiny swymi wyglądami 
przypominają ciało mężczyzny i ciało kobiety - zaś ich 

opis i ilustrację przytoczyłem w punkcie #H4 i na "Rys. 
#H4ab" ze strony o nazwie "2020zycie.htm". Każdy z obu 

tych rodzajów drobin cechuje się też odmiennymi 
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zachowaniami. Przykładowo męskie drobiny przeciw-
materii w swym nieustającym ruchu wytwarzają pole o 

charakterze "dodającym" - stąd są pierwowzorami 

wszystkiego co "dodatnie". Z kolei żeńskie drobiny 
przeciw-materii w swym ruchu wytwarzają pole o 

charakterze "odejmującym" - stąd są pierwowzorami 
wszystkiego co "ujemne". Jak daje się też ustalić, 

przeciw-materialne ciałka ich obu od zawsze (tj. 

prawdopodobnie przez całą wieczność) wykazywały się 
już posiadaniem wszystkich hardwarowych cech jakie są 

niezbędne do zaistnienia zjawiska "samouczenia się". Tj. 
w owym początkowym stanie wszechświata ich 

miniaturowe ciałka reprezentowały jakby odpowiednik 

"hardware" z dzisiejszych nowo wyprodukowanych 
samouczących się "robotów" o ludzkim wyglądzie, jakie 

to roboty już są powłączane i już działają (ponieważ 
przeciw-materia do działania NIE potrzebuje zasilania w 

energię), jednak jakie pozbawione jeszcze są 
jakiegokolwiek "software". Miały one więc zawarte w 

sobie i już działające wszystko to, co do samodzielnego 

wygenerowania "samouczącego się" software jest 
potrzebne - tj. miały już to co posiadają "ciała" ludzi 

wykonane z materii, minus jednak software ludzkiej 
"duszy". To dlatego w swych publikacjach opisuję, że 

owe "drobiny przeciw-materii" (tj. późniejsze "Drobiny 

Boga") wykazywały się "pasywną inteligencją" podobną 
do tej jaką posiada "hardware" właśnie 

wyprodukowanego i już włączonego do zasilania 
dzisiejszego komputera, w który jednak NIE zostało 

jeszcze załadowane żadne "software". I tak, z opisów w 
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kabalistycznej księdze Sefer ha-Zohar wynika iż każda z 
owych drobin miała aż 4 "głowy", w każdej z których to 

głów zawarte były po 3 "mózgi" i współpracujące z nimi 3 

"pamięci" - czyli każda drobina miała aż 12 pamięci oraz 
12 mózgów przetwarzających zawartość każdej z tych 

pamięci - po szczegóły patrz w/w punkty #K1 i #K2 
strony "god_istnieje.htm". W tych 12 pamięciach potem 

każda z drobin mogła przechowywać zapisywalno-

wymazywalne dane i programy (w Biblii zwane "Słowo") 
jakie w sobie wygenerowała. Wszystkie "drobiny przeciw-

materii" miały też własne odpowiedniki naszych zmysłów, 
jakie pozwalały im obserwować swe otoczenie i 

komunikować się ze swymi sąsiadami. Na dodatek do 

tego, z powodu "chaosu" jaki od zawsze panował w 
"przeciw-świecie", owe "drobiny przeciw-materii" 

nieustannie wykonywały najróżniejsze "chaotyczne 
ruchy" jakie pozwalały im gromadzić w swych pamięciach 

doświadczenia i obserwacje z zachodzących wokół nich 
zdarzeń. Taki początkowy ich stan panował przez bardzo 

długi okres czasu, być może przez nawet około ćwierć 

wieczności. 
 

Po czasie bezproduktywnego okresu chaosu, nieustające 
uczestniczenie w niekończących się ruchach i 

przepływach wirów i strumieni przeciw-materii 

spowodowało iż w drobinach przeciw-materii najpierw 
zaczęło się kształtowanie "mowy", a ściślej jej 

pojedyńczych "słów". W Biblii okres ten opisują wersety 
1:1-3 z "Ew. św. Jana". Można przez to rozumieć, że cały 

czas działające ciałka "drobin przeciw-materii", które 
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można sobie wyobrażać jak pozbawione "życia" 
mechaniczne "roboty" jakie są już włączone, a stąd w 

których wszystko już działa - tyle że NIE zawierają 

jeszcze żadnego "software", czyli mające już działające 
"zmysły połączone z mózgami", pomimo bycia "martwymi 

maszynami" ciągle odczuwały niektóre zdarzenia i 
przyporządkowywały im wydawane przez siebie sygnały 

(czyli "słowa"). Przykładowo, tak jak my kiedy na stopę 

upadnie nam np. cegła bezrozumnie wydajemy okrzyk 
bólu, np. "ajajaj", również owe drobiny przeciw-materii 

formowały poszczególne "słowa" jakby mowy w chwilach 
kiedy ich zmysły sygnalizowały ich mózgom iż coś 

istotnego się dzieje. Przykładowo, kiedy zbyt bliski lot 

sąsiedniej drobiny spowodował odrzucenie ich ciałka, 
mogło to indukować słowo "och", zaś kiedy sąsiednia 

drobina ich olśniła swym światłem, mogło to indukować 
słowo "oj". Ponieważ zaś "maszynowo" działające ciałka 

tych drobin posiadały zmysły i organy jakie sprzyjały 
wzajemnemu ich komunikowaniu się pomiędzy sobą - 

czyli przekazywaniu innym tak uformowanych "słów", z 

upływem czasu uczyły się one też co poszczególne słowa 
oznaczają. Z owych "słów" powstał więc potem rodzaj 

języka. Język ten jest do dzisiaj przez nie używany. Ja 
nazywam go "ULT" od angielskiego "Universal Language 

of Thought" (patrz jego opisy np. w punkcie #E4 strony 

"przepowiednie.htm" albo w podrozdziale I5.4.2 z tomu 5 
mojej monografii [1/5]). Chociaż więc w tamtym okresie 

chaosu "drobiny przeciw-materii" nadal były 
"nieożywionymi maszynami", ich potencjalnie inteligentne 

i od zawsze działające mózgi i zmysły stopniowo 
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gromadziły coraz większy zasób "słów". Jednak "słowa" 
te nadal NIE formowały jeszcze żadnego programu. Były 

więc jak zbiór "słów" jaki uformowałaby np. "małpa 

matematycznego prawdopodobieństwa" opisywana w 
"motto" z punktu #E1.1 mojej strony "will_pl.htm" jaka 

bębniłaby przez nieskończony czas w klawiaturę 
komputera, zamiast być np. rozkazami programu 

rozkazującego "drobinom przeciw-materii" jak uformować 

z siebie "Mur Inkaski" pokazywany poniżej w "Film #C5b" 
w linkowanym tam wideo z adresu 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E . 
Chociaż bowiem w wyniku prowadzenia przez 

niewypowiedzianie długi czas owego gromadzenia "słów" 

w umysłach niezliczonych i nadal nieożywionych "drobin 
przeciw-materii" zdolnych do samouczenia się, niektóre z 

nich miały już w sobie jakieś poprawnie ułożone 
programy wykonawcze, ciągle brakowało u nich jednej 

istotnej cechy, jaka spowodowałaby iż te programy 
zaczęłyby być uruchamiane. Cechą tą jest bowiem 

"zarodek samoświadomości" jaki jest początkiem "życia". 

Aby zarodek ten mógł się pojawić, te nieliczne "drobiny 
przeciw-materii" jakie miały w sobie już poprawnie 

ułożone programy wykonawcze, w tym program owego 
zarodka samoświadomości, ciągle musiały jeszcze przejść 

przez jakieś wstrząsające nimi "zdarzenie inicjujące 

życie". Ja wierzę iż zdarzeniem takim było ogromnie 
rzadko następujące w przeciw-świecie zderzenie się ze 

sobą dwóch "drobin przeciw-materii" posiadających już w 
swoich umysłach takie poprawnie sformułowane 

programy. Ich zderzenie mogło bowiem spowodować aż 
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tak duży szok i wymianę takiej informacji (tj. "słowa"), że 
w obu drobinach ich "zarodki samoświadomości" nagle 

uruchomiły swe działanie, powodując że drobiny te nagle 

zostały "samo-ożywione". W ten sposób na jakimś tam 
etapie nieskończoności naraz powstały aż dwie żywe 

"Drobiny Boga" - opisy jakich zawierają moje publikacje. 
Wraz z nimi powstało też unikalne zjawisko jakie 

nazywamy "życie". 

 
Każda "drobina przeciw-materii" ma aż 4 "głowy" w 

sumie z 12 "mózgami" - z tych zaś mózgi o numerach 
wyższych zawsze mają moc zarządzamia mózgami o 

numerach niższych. Najprawdopodobniej więc w owych 

dwóch najpierw ożywionych "Drobinach Boga" ich 
"zarodki samoświadomości" NIE powstały w mózgach o 

tym samym numerze. Stąd drobina o samoświadomości 
w mózgu o wyższym numerze miała skłonność do 

uczenia się (tj. głód wiedzy), zaś drobina ze 
samoświadomością w mózgu o niższym numerze 

wykazywała skłonność do agresji (tj. głód władzy). To 

sprowokowało bratobójczą walkę jaką Biblia opisuje w 
wersetach 10:1-3 z "Księgi Mądrości", zaś jaką ja 

komentuję w aż kilku swoich opracowaniach - na stronie 
o nazwie "skorowidz.htm" pozestawianych i tam 

linkowanych pod hasłem bratobójcza walka naszego 

Boga ze swym bratem Niegodziwcem. (Odnotuj, że fakt iż 
równocześnie powstały aż dwie żywe "Drobiny Boga", tj. 

drobina naszego Boga oraz drobina Niegodziwca, 
zwiększa prawdopodobieństwo, że owym "zdarzeniem 

inicjującym życie" było zderzenie się dwóch "drobin 
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przeciw-materii" już zawierających relatywnie kompletne 
programy działania.) Dzięki zgromadzeniu większej 

wiedzy walkę tę wygrał nasz Bóg. Zgodnie też ze znanym 

przysłowiem "NIE ma takiego złego co by na dobre NIE 
wyszło" istotność jakiego dla naszego życia wyjaśniam w 

punkcie #V6 ze strony o nazwie "2020zycie.htm", jej 
zaistnienie zainspirowało naszego Boga do wielu działań 

opisywanych w moich opracowaniach, jakich zapewne 

Bóg by NIE podjął gdyby owej walki NIE nosił w swej 
pamięci. Jednym z tych działań było, że wkrótce potem 

nasz Bóg zdecydował się stworzyć ludzi - tyle że dla 
bezpieczeństwa postanowił umieścić nas NIE w tym 

samym przeciw-świecie w jakim On mieszka i żyje, a w 

specjalnie dla ludzi stworzonym "świecie materii" w jakim 
my żyjemy. Tamto stworzenie ludzi i istot z materii, oraz 

przeniesienie do nich życia wygenerowanego w przeciw-
materii, stało się potem źródłem przelicznych zalet, 

najważniejsze z jakich opisałem w [I] do [VII] z punktu 
#H2 ze strony o nazwie "2020zycie.htm". 

 

Po uzyskaniu "samoświadomości" i "życia" owa pierwsza 
"Drobina Boga" przesłała swe ożywiające programy do 

innych "drobin przeciw-materii". W ten sposób 
rozprzestrzeniła swe ożywiające programy na coraz 

więcej innych "drobin przeciw-materii", formując z nich 

"intelekt grupowy" znany nam z chrześcijaństwa pod 
nazwą "Bóg" - a ściślej pod nazwą składowej Boga 

zwanej "Duch Święty". Dzięki temu, tak powstały Bóg 
stopniowo zapełnił przeciw-świat już żyjącymi, 

bezwzględnie mu posłusznymi, inteligentnymi, samo-
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świadomymi i samouczącymi się istotkami jakie ja 
nazywam Drobinami Boga. To zaś uformowało też 

posłuszną rozkazom Boga niewyczerpaną mnogość 

budulca z jakiego Bóg potem mógł postwarzać wszystko 
do czego nadrzędna wiedza i twórczość go zainspirowała, 

w tym nasz "świat materii" oraz wszystko co w nim 
zawarte - włącznie z nami ludźmi. Stworzenia tego 

dokonywał formując z użyciem opisanego powyżej języka 

ULT programy sterujące działaniami posłusznych Jego 
rozkazom Drobin Boga. Programy te najpierw formowały 

tzw. "wiry przeciw-materii", tj. całe chmury złożone z 
przelicznych "Drobin Boga" obiegających po zamkniętych 

torach okrężnych, jakie swym masowym ruchem 

obiegowym formowały się w kształt "donut" - a jakie 
opisuję, między innymi, w punkcie #I2 mojej strony 

autobiograficznej o nazwie "pajak_jan.htm". Z kolei z 
owych wirów tworzone były cząstki elementarne. Z tych 

zaś atomy i molekuły. Z tamtych potem wszelkie obiekty i 
ciała, w tym nasze ciała. Przykład wyniku takiego 

stwarzania obiektów poprzez zaprogramowanie działań i 

zachowań "Drobin Boga" pokazuje "Fot. #C5a" poniżej. Z 
kolei jak wyglądały oglądane wzrokowo przez ludzi 

przebiegi takiego stwarzania obiektów z wirujących na 
kształt donut Drobin Boga ilustruje pokazany poniżej 

"Film #C5b". Resztę twórczych działań Boga już opisują 

moje liczne opracowania - między innymi "część #H" ze 
strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz publikacje tam 

referowane. 
 

Podsumujmy tu więc esencję powyższych opisów, 
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uwypuklając niektore "kamienie milowe" powstawania 
życia. Te można by opisać np. następująco: 

 

[A] Istnienie szerokiego materiału dowodowego 
potwierdzającego niezdolność "nieożywionej materii" do 

"przypadkowego" uformowania "samouczącego się" 
systemu, już na obecnym poziomie wiedzy dostarcza nam 

sprawdzalnych przesłanek potwierdzających i 

upewniających iż wszystkie znane ludzkości formy "życia" 
- włącznie z tymi manifestowanymi w materii, powstały w 

"Drobinach Boga" z przeciw-świata a NIE w materii z 
naszego świata. Do materii "życie" zaczęło więc być 

"eksportowane" dopiero po tym jak Bóg sam się 

wyewoluował w owych Drobinach Boga poczym stworzył 
z przeciw-materii wszelką materię i cały nasz świat 

materii wraz z zapełniającymi go istotami żywymi. To 
"eksportowanie" życia spowodowało pojawienie się wielu 

zalet i dodatkowych możliwości, jakie opisałem w [I] do 
[VII] z punktu #H2 na stronie o nazwie "2020zycie.htm". 

Powodem powstania życia w "przeciw-materii" a NIE w 

"materii", jest że "Drobiny Boga" z przeciw-świata 
(opisywane w kabalistycznej księdze "Sefer ha-Zohar" 

zawierającej wiedzę otrzymaną przez Mojżesza od 
samego Boga), zgodnie z informacjami zakodowanymi w 

owej księdze i potwierdzanymi w wersetach Biblii, od 

nieskończenie długiego czasu posiadały już gotowe 
wszystko co nadawało im hardwarową zdolność do 

relatywnie łatwego i szybkiego wygenerowania 
zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania 

"samouczącego się" (w Biblii zwanego "Słowo"), 
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tymczasem czysto hardwarowe systemy jakie przez 
definiowany procesem ewolucji "przypadek" ewentualnie 

mogłyby formować się np. z "nieożywionej materii", 

praktycznie nigdy takiej zdolności do wygenerowania 
zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania 

"samouczącego się" NIE byłyby w stanie nabyć - co nieco 
szerzej opisałem w (6) z punktu #V2 strony o nazwie 

"2020zycie.htm", zaś "na chłopski rozum" co już wiele lat 

temu uzasadniłem dokładniej w punkcie #B2 ze swej 
innej strony o nazwie "evolution_pl.htm". 

 
[B] Ponieważ wszystko co istnieje w naszym świecie 

materii jest stworzone przez Boga dzięki mądremu 

zaprogramowaniu zachowań absolutnie Bogu 
posłusznych "Drobin Boga", to Bóg a NIE ludzie jest 

właścicielem wszystkiego. Jak zaś wynika to z treści Biblii, 
życzeniem Boga jest aby wszyscy ludzie sprawiedliwie i 

moralnie korzystali z tego co Bóg stworzył - do pilnego 
uczynienia czego perswaduje "Ustrój Nirwany" 

zilustrowany naszym półgodzinnym filmem "Świat bez 

pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym pod internetowym 
adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E oraz 
szerzej opisywanym w "części #L" i we WSTĘPie ze 

strony "smart_tv.htm". Jeśli zaś ktoś nadużywa swego 

dostępu do darów Boga, tak jak obecnie czyni to coraz 
więcej idywidualnych ludzi i intelektów grupowych (tj. 

rządów, instytucji, przedsiębiorstw, korporacji, krajów, 
itp. - za postępowania których indywidualną 

odpowiedzialność (a stąd i karę) ponoszą potem wszyscy 
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ich uczestnicy - patrz strona "totalizm_pl.htm"), wówczas 
Bóg zadecyduje kogo i czego ma pozbawić, a komu 

następnemu ma to dać - który to długo zapowiadany 

Biblią proces wymierzania sprawiedliwości coraz 
wyraźniej stał się widoczny począwszy od 2020 roku (np. 

patrz wersety 20:22-23 z biblijnej "Księgi Kapłańskiej", 
ostrzeżenia z jakich wraz z innymi podobnymi wersetami 

zestawiam i wyjaśniam w punkcie #T1 ze strony o 

nazwie "woda.htm"). Nic też NIE pomogło, że niektórzy z 
elit i bogaczy, którzy pretendują iż "ludzkie prawa" czynią 

ich właścicielami określonych bogactw, używali posłuszną 
ich nakazom starą "oficjalną naukę ateistyczną" aby ta 

kłamliwie wmawiała zwykłym ludziom iż Bóg jakoby NIE 

istnieje - a stąd iż jakoby ludzkość jako całość NIE może 
kwestionować, że to co należy do Boga i co Bóg 

udostępnił wszystkim, ktoś zagarnął wyłącznie do 
marnotrawnego użytku własnego, zamiast użyć to do 

wyeliminowania "pieniędzy", "chciwości" i "strachu" np. 
wdrożeniem "Ustroju Nirwany" (patrz strona 

"partia_totalizmu.htm") poczym podjęcia budowania 

świata powszechnej równości, sprawiedliwości i 
dobrobytu. 

 
[C] Miejmy i wykazujmy Bogu wdzięczność, że w końcu 

zainspirował odkrycie "Drobin Boga" powodując tym 

powstanie opisywanej tutaj "Teorii Życia z 2020 roku" 
aby ta dostarczyła nam naukowe fundamenty do 

stopniowego wypracowywania prawdy o powstaniu życia, 
a stąd aby dała nam do ręki początek "Nitki Ariadny" 

zdolnej wyprowadzić nas z obecnej ciemnoty, zniewolenia 
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i zakłamania. Swoją wdzięczność Bogu każdy może 
wyrazić np. poprzez przeczytanie (czyli myślowe 

zmówienie) modlitwy przytoczonej w punkcie #Y1 ze 

strony o nazwie "2020zycie.htm", a nawet jeszcze lepiej 
poprzez przeczytanie "modlitwy budzenia się" z punktu 

#W3 innej mojej strony o nazwie "humanity_pl.htm". 
 

[D] Skoro, zgodnie z tym co wyjaśniłem na początku 

niniejszego punktu #C5 - jako "matka wszystkich 
zdolności" ujawniona została zdolność istot żywych do 

"samouczenia się", stąd tylko już to ujawnienie jako "ojca 
wszystkich obowiązków ludzi" potwierdza wyjątkowo 

obecnie zaniedbywane przez mieszkańców Ziemi 

"przysparzanie wiedzy" wyrażającej prawdę. Innymi 
słowy, opisywany tu scenariusz ujawniający jak powstało 

"życie" dostarcza jednocześnie dodatkowego materiału 
dowodowego na poprawność mojego poszerzenia i 

uzupełnienia genialnej "Teorii Nadistot" o wyjaśnienie iż 
to "wiedza" stanowi "posiłek Boga" (tj. poszerzenia o 

moje ustalenie opisane dokładniej w punkcie #I6 strony 

o nazwie "mozajski.htm"), a także wzmacnia 
zaprezentowany w punktach od #B1 do #B3 i #C1 oraz 

we "wstępie" strony "antichrist_pl.htm" wynik moich 
dedukcji logicznych, że ludzie zostali stworzeni m.in. 

właśnie w celu "przysparzania wiedzy" reprezentującej 

prawdę. Niestety, zabłądzenie "oficjalnej nauki 
ateistycznej" w ślepy zaułek potrzeby nieustannego 

podtrzymywania jej lukratywnego monopolu na edukację 
i badania powodującego konieczność wmuszania ateizmu 

całej ludzkości, a także jej chroniczna nierówność, 
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segregacja, dyskryminacja i uprzedzenia w potraktowaniu 
obszarów wiedzy niezgodnych z akceptowanymi przez 

oficjalną naukę teoryjkami, skierowało wszystkich 

mieszkańców Ziemi na upadkową drogę zakłamania. 
Najwyższy więc czas, aby ci z ludzi, którzy NIE lekceważą 

zapisów jakie ich postępowania uwieczniają na wieki w 
rejestrach wszechmogącego Boga, zbudzili się z tego 

zakłamania, zawrócili z obecnej drogi wypaczeń, oraz 

powrócili do wypełniania tego "ojca wszystkich 
obowiązków". W następnym punkcie #C6 krótko 

skomentuję przykłady najważniejszych wymogów i 
kroków takiego powrotu. 

 

 
http://pajak.org.nz/proofs/inka_wall.jpg 

http://pajak.org.nz/p_nfi.htm 

Fot. #C5a: Oto zdjęcie inżynierskiego dowodu na 

http://pajak.org.nz/proofs/inka_wall.jpg
http://pajak.org.nz/p_nfi.htm
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istnienie "Drobin Boga", oraz na fakt takiego 
zaprogramowywania owych Drobin Boga wkrótce po 

stworzeniu Ziemi i ludzkości aby trwale uformowały się 

one w niektóre struktury megalityczne - w tym w kształty 
powyższego muru. Dowód ten to aż tak duża dokładność 

dopasowania pozakrzywianych powierzchni złącz kamieni 
formujących powyższy rzekomo "Inkaski Mur" (a także 

kamieni formujących wiele innych podobnych do niego 

starożytnych murów z Peru i Chin, oraz piramid, świątyń, 
itp.), że pomiędzy dwa ich kamienie NIE daje się wsunąć 

nawet ostrza żyletki, zaś ludzka technologia ani dzisiaj, 
ani nawet w najbliższej przyszłości, NIE będzie w stanie 

zbudować takiego krzywopowierzchniowego i 

jednocześnie niesłychanie precyzyjnie dopasowanego 
muru. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby zobaczyć je w 

powiększeniu.) 
 

Opisy jak poprzez programowanie przeciw-materii takie 
właśnie mury, piramidy i budowle formowali wysłannicy 

Boga nauczający pierwszych ziemskich ludzi zasad 

ucywilizowanego życia, zaprezentowałem w punktach 
#J4.5 i #J4.6 ze swej strony o nazwie 

"propulsion_pl.htm", zaś wraz z przyjacielem 
zilustrowaliśmy to od 22:58 do 23:45 minuty naszego 

gratisowego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" (patrz 

https://www.youtube.com/results?search_query=Nap%C
4%99dy+Przysz%C5%82o%C5%9Bci+totalizm ), 

mającego także angielską ("Future Propulsions") i 
niemiecką ("Antriebe der Zukunft") wersję językową - 

polska wersja którego jest upowszechniana pod 
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internetowym adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . 

Wycinek z tego filmu pokazujący jak wyglądało 

formowanie takich murów poprzez zaprogramowanie 
przeciw-materii, udostępniłem poniżej jako "Film #C5b". 

Z kolei opisy rodzaju "szkoły" w jakiej pierwsi ludzie 
danej rasy byli nauczani zasad życia przytoczyłem w 

punkcie #D3 strony "newzealand_visit_pl.htm". 

 
Odnotuj, że powyższe zdjęcie jest też pokazane i 

wyczerpująco omawiane na "Fot. #H1" ze strony o 
nazwie "god_istnieje.htm" oraz na "Fot. #I1" ze strony o 

nazwie "god_proof_pl.htm". Z kolei inne podobne do 

niego "Inkaskie Mury" pokazują widea z piosenkami 
peruwiańskich Inka, które pozestawiałem na swojej 

"playlist" o nazwie "p_nfi.htm" (tj. z "playlist" dostępnej 
np. pod adresem http://pajak.org.nz/p_nfi.htm ). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3

E 
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI 

Film #C5b: Oto 17-sekundowa ilustracja pokazująca jak 
wyglądało będzie budowanie nowych murów po 

nauczeniu się przez ludzi zasad "programowania przeciw-

materii" (a ściślej programowania "Drobin Boga") za 
pomocą unikalnego "języka do programowania przeciw-

materii" opisywanego w punkcie #E4 strony 
"przepowiednie.htm" a zwanego "Uniwersalny Język 

Myśli" (ULT). Programowanie to będzie polegało na takim 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI
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zaprogramowaniu postępowań owych inteligentnych 
"Drobin Boga", aby te z dynamiczne wytworzonych przez 

siebie "wirów" najpierw uformowały cząsteczki 

elementarne, potem zaś atomy, kryształy i całe kamienie 
składające się np. na potrzebny komuś mur (przykładowo 

pokazany zdjęciem "Fot. #C5a" Mur Inkaski) o 
wymaganych wymiarach, konfiguracji elementów 

składowych, rodzaju utworzonego materiału, itp., lub 

uformowały dowolny inny obiekt jaki ludzie zechcą 
wówczas posiadać. (Kliknij na powyższy starter filmu aby 

sobie go oglądnąć.) 
 

Aczkolwiek powyższy film jest fragmentem 

wyodrębnionym z rekomendowanego powyżej na "Fot. 
#C5a" półgodzinnego edukacyjnego filmu "Napędy 

Przyszłości", postanowiliśmy wraz z moim graficznie 
wysoce utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik 

wyciąć go i pokazać dla niezależnego i krótkiego 
zilustrowania jak faktycznie wyglądało opisywane 

mitologią formowanie cudownych budowli megalitycznych 

do dzisiaj istniejących na Ziemi. Aczkolwiek dzisiejsza 
"oficjalna nauka ateistyczna" uparcie ignoruje owe 

mitologiczne opisy wznoszenia budowli poprzez 
wykorzystywanie oprogramowania przeciw-materii (tj. 

"Drobin Boga") i wmawia ludzkości ich pracowite 

wykuwanie kamiennymi i drewnianymi narzędziami, 
faktycznie po niemal całym świecie porozrzucane są tak 

wytworzone budowle w rodzaju Inkaskich Murów, 
majestatycznych piramid egipskich oraz środkowo-

amerykańskich i chińskich, a także innych budowli 
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szokujących każdego swym ogromem, precyzją i 
kunsztem - doskonałość jakich pozostaje niedościgniona 

nawet w dzisiejszych czasach. Ponadto moja naukowa 

Teoria Wszystkiego z 1985 roku dokładnie wyjaśnia, że 
zaraz po tym jak ludzie nauczą się jak programować 

przeciw-materię, formowanie dowolnych obiektów (a 
także ich eliminowanie poprzez zamienianie z powrotem 

na lotną i niewidzialną dla ludzi chmurę "Drobin Boga") 

będzie w przyszłości wyglądało właśnie tak jak jest to 
pokazane na powyższym wycinku naszego filmu. Tyle, że 

zanim się to stanie, ludzie muszą zacząć uznawać prawdę 
prognoz, dowodów, filozofii i teorii naukowych jakie ja 

opracowałem, poczym nauczyć się jak praktycznie 

korzystać z prawdy i wiedzy, którą swymi badaniami 
przybliżyłem ludzkości - czynienia czego w dzisiejszych 

czasach, niestety, unikają wszyscy wrogo nastawieni do 
upowszechnienia się prawdy, iż 'nikt z ludzi NIE jest 

posiadaczem czegokolwiek, a jedynie od Boga (który 
wszystko stworzył i stąd jest faktycznym właścicielem 

wszystkiego) otrzymuje prawo aby chwilowo móc to 

używać zgodnie ze swą "wolną wolą" oraz świadomością 
iż w sposób opisany biblijną "przypowieścią o talentach" 

potem Bóg go rozliczy za to jaki użytek uczynił z tego co 
Bóg mu udostępnia' (po więcej szczegółów patrz punkt 

#B1 ze strony o nazwie "will_pl.htm", oraz punkty #I1 i 

#I2 na stronie "pajak_jan.htm" omawiające m.in. 
"Przypowieść o talentach"). Aby zaś ludzie mogli zarzucić 

obecne życie w kłamstwie i oszukiwaniu samych siebie, 
poczym zacząć uznawać prawdę wiodącą do 

powszechnego dobrobytu, równości, sprawiedliwości oraz 
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technicznego i cywilizacyjnego rozwoju, najpierw 
konieczne jest dokonanie przez ludzi przełomu 

technicznego, naukowego, społecznego, ekonomicznego, 

moralnego i religijnego w swych światopoglądach. Z kolei 
aby przełom ten nastąpił, w obszarze świadomościowym 

ludzkość musi zarzucić dotychczasową wiarę w 
prawdomówność i faktyczną wiedzę monopolistycznej 

instytucji starej "oficjalnej nauki ateistycznej" - w 

ostatnich czasach już bezogródkowo okłamującej 
ludzkość, a także musi zaistnieć jakieś empiryczne 

potwierdzenie (np. spowodowane zbudowaniem mojego 
Magnokraftu) poprawności innych moich prognoz na 

przyszłość, wynalazków, dowodów, itp. - w tym m.in. 

formalnego dowodu na istnienie Boga (patrz strona 
"god_proof_pl.htm"), a także owej wysoce rewolucyjnej 

prognozy opisanej w punktach #A1 do #A4 z mojej 
strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm" oraz 

powtórzonej we wpisach #320 i #320E do blogów 
totalizmu. Prognoza ta zapowiada bowiem wdrożenie w 

życie przez ludzi idealnego "Ustroju Nirwany", jaki 

zupełnie wyeliminuje "chciwość" i zło stosowanego przez 
wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne zmuszania 

ludzi do pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu", poprzez 
zastąpienie "pieniędzy" i "zmuszania" ochotniczym 

wykonywaniem produkcyjnej tzw. "pracy moralnej" w 

celu przedłużania u siebie na przeciąg całego życia 
nieopisanego uczucia "szczęśliwości" generowanego 

przez zaprojektowane przez Boga cudowne zjawisko 
zapracowanej nirwany. Ponieważ zaś "pieniądze" są 

źródłem wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z "1 
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listu do Tymoteusza"), jako że wypaczają one charaktery 
indywidualnych ludzi, rujnują całą naszą cywilizację, 

dewastują naturę, generują przestępczość, odwracają 

ludzi od miłości do Boga i do bliźnich, itp., ich zupełnie 
wyeliminowane z użycia wyniesie ludzkość na zupełnie 

nowy poziom moralności, świadomości, ucywilizowania, 
poszanowania Boga i natury, itp. Ilustracyjnie "Ustrój 

Nirwany" prezentuje nasz półgodzinny film o tytule 

"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny pod 
internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 
Dokładne zaś omówienie zasady działania "Ustroju 

Nirwany", metody jego praktycznego wdrożenia w życie, 

najistotniejszych fragmentów treści ilustrującego go 
naszego filmu, uwag osób które film ten już oglądnęły i 

moich odpowiedzi na owe uwagi, itp., zawarłem w 
"części #L" oraz we WSTĘPie z mojej strony 

"smart_tv.htm". 
 

Ten sam powyższy fragment filmu "Napędy Przyszłości", 

zatytułowany "Wall 4K" i przygotowany w rozdzielczości 
"4K" (tj. w "Ultra HD" o 3840 x 2160 pixels) jest także 

linkowany i omawiany jako "Film #A3a" na stronie o 
nazwie "partia_totalizmu_statut.htm". 

 

 
#C6. Następne zapytania w sprawie pochodzenia 

życia jakie generują wersety Biblii, religie, oraz 
religijne mity, a jakie też pilnie oczekują zgodnej z 

prawdą odpowiedzi potwierdzonej "3 świadkami": 
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Motto: "Władza bez prawdy i wiedzy jest równie 

dewastująca jak wiedza bez odpowiedzialności, 

stąd ci co je praktykują faktycznie postępują 
antyludzko." (Wniosek wynikający z ustaleń 

zaprezentowanych w tym punkcie #C6.) 
 

W punkcie #C5 powyżej streściłem odpowiedzi udzielone 

nam przez moją "Teorię Życia z 2020 roku" w sprawie 
"gdzie" i "jak" powstało życie pleniące się obecnie na 

Ziemi (a ściślej w sprawie "dlaczego" życie NIE mogło 
powstać w nieożywionej materii naszego 

trójwymiarowego świata materii). Prawda tych 

odpowiedzi jest potwierdzana owymi najważniejszymi 
"trzema świadkami" opisywanymi w (1) do (1c) z punktu 

#H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Tak jednak się 
składa, że proces powstawania życia jest bardzo złożony. 

Stąd niezależnie od opisów ogólnego przebiegu tego 
procesu potwierdzonych przez owych najważniejszych "3 

świadków" - jaki zgodnie z prawdą zaprezentowałem w 

punkcie #C5 powyżej, proces ten cechuje się też wieloma 
dalszymi wysoce uczącymi nas szczegółami oraz całym 

szeregiem najróżniejszych następstw zaistnienia i 
działania owych szczegółów. Stąd dla dokładnego 

poznania wszystkich tych szczegółów też konieczne jest 

poznajdowanie najrzetelniejszych ich opisów w 
najróżniejszych materiałach źródłowych oraz 

wypracowanie dla nich "kluczy" i "słowników", następne 
rozszyfrowanie których i przetłumaczenie ich na dzisiejszy 

ścisły język wymaga włożenia dużej pracy, wysiłku i 
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czasu. Na dodatek, aby wychowywać sobie ludzi na 
doświadczonych i zaradnych "przysparzaczy wiedzy", Bóg 

NIE udostępnia całej wiedzy o procesach i zdarzeniach 

jakie miały miejsce zanim ludzkość została przez Niego 
stworzona, zaś co po tym się zdarzyło jest już jakoś 

udokumentowane. Wszakże takie udostępnianie 
pozwoliłoby łatwo i bezwysiłkowo nam wiedzę tę poznać 

w jednej porcji dostarczanej wprost do naszych ust na 

przysłowiowej "srebrnej łyżeczce" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=przys%C5%82owie+o+

srebrnej+%C5%82y%C5%BCeczce ) - na temat której 
praktyka życiowa powtarzalnie dowodzi, iż np. dzieci 

bogatych rodziców, którzy wszystko otrzymują w łatwy i 

bezwysiłkowy sposób, wyrastają na niewydarzeńców, 
niedorajdy, leniwców i snobków niezdolnych np. do 

pokonywania życiowych trudności i osiągania sukcesów. 
(Po szersze omówienie problemu życiowej nieudolności 

dzieci bogatych rodziców patrz np. #A3 ze strony 
"god_proof_pl.htm".) Dlatego Bóg umiejętnie 

porozdzielał fragmenty owej wiedzy pomiędzy wszystkie 

zainicjowane przez siebie religie, zaś w Biblii umiejętnie 
zakodował tylko krótkie jej streszczenia. Doskonały 

przykład fragmentów takich właśnie nauczających nas 
szczegółów i ich następstw zawierają religijne "mity 

stworzenia" NZ Maorysów wywodzące się z 

przedchrześcijańskich czasów ich wierzeń w nadrzędnego 
Boga "Io" - jakie to mity krótko opisałem w "Ad (3)" z 

punktu #D1 swej strony internetowej o nazwie 
"newzealand_visit_pl.htm", zaś nieco szerzej w punkcie 

#E1 z innej swej strony o nazwie "will_pl.htm". 
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Problem wynikający z dotychczasowego braku badań i 

poznawania tej wiedzy przez "oficjalną naukę 

ateistyczną" oraz ze spowodowanej tym brakiem 
nieznajomości przez całą ludzkość owych szczegółów i ich 

następstw, sprowadza się do utrzymywania życia ludzi na 
bardzo prymitywnym, ignoranckim i indukującym liczne 

cierpienia poziomie - chociaż mając wymaganą wiedzę 

ludzie łatwo mogliby NIE prowokować doświadczania 
owych cierpień, a także na ściąganiu na siebie przez całą 

ludzkość najróżniejszych zwrotów "karmy" (patrz strona 
"karma_pl.htm") i niebezpieczeństw, których daje się 

unikać dzięki zaawasowaniu ludzkiej wiedzy w obszarach 

dotychczas segregowanych i dyskryminowanych przez 
"oficjalną naukę ateistyczną" (tj. tych obszarach, badania 

jakich podejmuje nowa "totaliztyczna nauka"). 
Wyjaśnijmy to na przykładach - zaczynając od sprawy 

unikania niepotrzebnych cierpień i karmatycznych 
zwrotów. I tak, przykładowo, fakt iż ludzkie "dusze" są 

formowane w dwóch drastycznie odmiennych rodzajach 

Drobin Boga, przeciwstawne do siebie cechy których to 
drobin powodują orientowanie np. dusz 

zaprogramowanych w męskich Drobinach Boga ku 
zdecydowanie "dodających" zachowań, zaś dusz 

zaprogramowanych przez żeńskie Drobiny Boga - ku 

zdecydowanie "odejmujących" zachowań, co w 
połączeniu z faktem iż następnie dusze te są "wtchnięte" 

w ciała jakim Bóg też ponadawał dwie drastycznie 
odmienne budowy, zestawy cech i tendencje, w sumie 

powoduje iż w gronie ludzkości istnieją aż cztery 
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kategorie ludzi. (Ponieważ zaś większość istot żywych o 
ciałach z materii też posiada męskie i żeńskie ciała, takie 

same cztery kategorie będą istniały w niemal wszystkich 

rodzajach istot żyjących.) Mianowicie dwie z tych 
kategorii ludzi, to osoby o męskich ciałach jakie Bóg 

nacechował męskimi tendencjami i dodatkowo 
zaopatrzonych w "dodającą" męską "duszę", oraz osoby o 

żeńskich ciałach jakie Bóg nacechował żeńskimi 

tendencjami i jakie dodatkowo są zaopatrzone w 
"odejmującą" żeńską "duszę". Z kolei pozostałe dwie 

kategorie ludzi, to osoby o męskich ciałach zaopatrzone 
w "odejmującą" żeńską "duszę" oraz osoby o kobiecych 

ciałach zaopatrzone w "dodające" męskie "dusze". 

Oczywiście, z życia wiemy, że pozestawianie żyjących 
ludzi z tak drastycznie odmiennych składowych o 

ogromnie istotnym wpływie na przebiegi ich życia, 
powoduje iż każda z tych kategorii będzie wykazywała 

drastycznie odmienne tendencje życiowe. To zaś skłania 
aby dalej dedukować, że tendencją mężczyzn o męskich 

zarówno ciałach jak i duszach, będzie "dodające" 

zachowanie w szeregu sprawach. Czyli sporo takich 
mężczyzn będzie miało skłonność do zachowywania się 

"dodająco" w przykładowo niektórych z następujących 
spraw: swego bogactwa, władzy, wpływu na innych ludzi, 

samo-dyscypliny, nauczania, wynalazków, kobiecego 

"haremu" jaki oficjalnie albo skrycie będą dla siebie 
formowali, itd., itp. Ponadto daje się też wydedukować, 

że tendencją kobiet o kobiecych zarówno ciałach jak i 
duszach, będzie "odejmujące" zachowanie w szeregu 

sprawach. Stąd sporo z nich może się zachowywać 
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niekontrolowanie "odejmująco" w przykładowo niektórych 
z następujących spraw: posiadanych funduszy, 

plotkowania o swoich rywalkach, obgadywnia, gderania, 

intryg, nakazywania i zakazywania, obiektywności, 
umiarkowania, swego narcyzmu, krytyki, traktowania 

swego męża czyli głowy rodziny jaką sobie stworzą, 
utrzymywania w ładzie i porządku swych rzeczy i domu, 

wychowywania dzieci (np. "prawo przeciw-klapsowe" 

jakie opisałem w punkcie #B5.1 ze strony "will_pl.htm" 
wprowadziła dla całej NZ właśnie kobieta-poseł-do-

parlamentu), utrzymywania swej dominacji poprzez 
praktykowanie tzw. "monopolu małżeńskiego" (jaki 

opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 swej strony 

internetowej o nazwie "morals_pl.htm"), sytuacji 
rządzonej przez siebie instytucji lub kraju (np. patrz linki 

dla hasła: kobiety w pozycji głowy państwa zawsze 
rujnują swoje kraje - ze strony o nazwie 

"skorowidz.htm"), itd., itp. Wbrew więc twierdzeniom 
dzisiejszych "feministek", wymowa zawartych w Biblii 

referencji do kobiet wcale NIE wynika z rzekomego 

zdominowania starożytnego Izraela przez mężczyzn, ani 
także dawne mity w rodzaju tych o owocu z raju, czy o 

"Puszce Pandory" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=Puszka+Pandory ) 

wcale NIE są pozbawione merytu. Natomiast jeśli 

uważnie przeanalizować następstwa wtchnięcia "dusz" w 
ciała z kategorii odmiennych od tych dusz, tj. żeńskich 

dusz do ciał mężczyzn i męskich dusz do ciał kobiecych, 
wówczas dochodzi się do wniosku, iż dotychczasowa 

ludzka ignorancja i brak wiedzy w tej sprawie zapewne 
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spowodowała zrozumienie intencji Boga w całkowicie 
błędny sposób. Rezultatem zaś tego braku zrozumienia 

były nie tylko uprzednie prześladowania mężczyzn o 

kobiecych tendencjach i kobiet o męskich tendencjach 
przez społeczeństwa w jakich oni (i one) żyły, ale także 

jest nadal obecna konfuzja co do celu ich życia i 
zachowań jakich Bóg po nich się spodziewa. Tymczasem 

wszystkiego tego daje się uniknąć jeśli uważnie 

przeanalizuje się informacje jakie już są dostępne. 
Przykładowo, z codziennego życia wiadomo, że osoby z 

tej kategorii zwykle są wysoce utalentowane, wykazują 
znaczną mądrość życiową, oraz cechują się 

wyrozumiałym i przyjemnym charakterem. To zaś może 

też oznaczać, że znajdują się już na jednym z 
najwyższych poziomów łańcuchów swych "inkarnacji", 

czyli na etapie końcowej fazy nauczania i testowania ich 
przydatności do życia wieczystego. (O fakcie iż 

reinkarnowanie co najmniej niektórych ludzi faktycznie 
ma miejsce, w Biblii dość jednoznacznie dowodzi np. 

werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" zacytowany i 

omawiany szczegółowiej w punkcie #H1 mojej strony o 
nazwie "2030.htm", a także mogą dowodzić moje własne 

empiryczne doświadczenia jakie opisałem w punktach 
#J1 do #J4 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".) 

Ponieważ zaś każda kolejna inkarnacja służy z jednej 

strony dalszemu zaawansowaniu edukacji danej istoty, z 
drugiej zaś strony testowaniu poziomu doskonałości 

charakteru jaką osoba ta osiągnęła, zachowania jakie 
wykażą w swym życiu zadecydują co z nimi stanie się 

dalej. Jednocześnie informacje o kolejnym wymaganiu 
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zgodnie z jakim powinni oni ukierunkować swe życie 
zawarte są w Biblii. Przykładowo wersety 22:23-30 z "Ew. 

w/g św. Mateusza" implikują iż wszyscy ludzie powinni się 

przygotowywać do seksualnie bezwspółżyciowego życia 
wieczystego. To zaś sugeruje logiczny wiosek, że 

sprawiedliwy i po ojcowsku starający się wychowywać 
ludzi Bóg wcale NIE zaopatrzył ciał owych osób w dusze 

o odwrotnej do ich ciał orientacji aby uczynić ich życie 

mizernym lub aby spowodować ich potępianie, a aby 
duchowo i cieleśnie dopomóc ich edukowaniu się w 

bezseksualnym życiu, oraz aby wytestować jaką moc 
wytrwałości i przydatność do życia wiecznego już 

osiągnęły ich dusze. Do wyciągnięcia dokładnie tego 

samego logicznego wniosku prowadzą też wersety Biblii 
w jakich Bóg wyraża najwyższą dezaprobatę zachowań 

homoseksualnych - przykładowo wersety Biblii jakie 
zacytowałem i omawiam w punkcie #B4 ze swej strony o 

nazwie "antichrist_pl.htm". Innymi słowy, zamiast 
ignoranckiego zmieniania płci chirurgicznymi operacjami 

lub zamiast zmuszania rządów i przywódców religii aby 

uznawały homoseksualne małżeństwa, osoby jakie 
odkryją u siebie odmienność kategorii duszy i ciała raczej 

powinny skorzystać z okazji i uczyć się "życia bez 
pożycia" seksualnego, zdając w ten sposób test 

dojrzałości i mocy swego charakteru oraz zasługując 

dzięki temu na życie wieczyste. (Np. mogą zostać 
kapłanami lub zakonnicami - co prawdopodobnie sporo z 

nich faktycznie czyni.) Wszakże zgromadzenie i 
upowszechnienie streszczonej tu wiedzy o cechach 

"Drobin Boga" oraz o różnicach wymagań obecnego życia 
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na Ziemi w stosunku do życia wieczystego, wnosi 
potencjał aby dopomóc wszystkim kategoriom osób w 

bardziej efektywnym uczeniu się spełniania wymagań 

decydujących o ich przydatności do życia wieczystego. 
Natomiast w drugiej omawianej tym paragrafem sprawie 

unikania najróżniejszych niebezpieczeństw, które jest w 
stanie sprowadzić na ludzi już obecny, a także przyszły, 

rozwój techniczny bez towarzyszącego mu rozwoju 

wiedzy i duchowości, jedną z najważniejszych z nich jest 
uniknięcie nadania "samoświadomości" i zdolności do 

"samouczenia się" owej sieci urządzeń technicznych jakie 
dzisiaj znamy pod nazwą "Internet". Sieć ta bowiem 

zwolna zaczyna mieć wszystko to co kiedyś posiadał 

jedynie "przeciw-świat" i jego Drobiny Boga - tj. już ma 
"chaos", a w niedalekiej przyszłości zapewne też otrzyma 

zapisywalno-wymazywalne programy do "samouczenia 
się" - tak jak to opisałem np. w podrozdziale A1.1.1 z 

"tomu 1" mojej monografii [1/5] oraz w punkcie #E1.1 ze 
strony o nazwie "will_pl.htm". To zaś oznacza, iż już 

wkrótce sieć ta może przez przypadek wyewoluować 

sobą "samoświadome komputery" i maszynową formę 
"życia" - co z kolei grozi nadejściem na Ziemię i na cały 

świat materii problemów czasów już przewidywanych 
przez niektórych artystów zaś opisywanych np. filmami 

typu "Terminator" (patrz 

https://www.google.com/search?q=film+terminator ). 
Tak nawiasem mówiąc, to w niewyobrażalnie odległych 

czasach cały wszechświat już raz mógł doświadczyć 
takich czasów i sytuacji - przyszłe potwierdzenie czego 

wyjaśniłoby "dlaczego" cały przeciw-świat zapełniony jest 



 
  Q-66 

gotowymi "drobinami przeciw-materii" już cechującymi 
się hardwarową zdolnością do "samouczenia się", a także 

"dlaczego" istnieją wspominane poniżej w {B} mity np. o 

"wykastrowaniu" boga nieba (Uranosa). Stąd poznanie 
przez ludzi wiedzy jak uniknąć powtórzenia się takiej 

sytuacji i zdarzeń mogłoby dosłownie "uratować cały 
wszechświat" przed kontynuacją cykli destrukcji i 

ponownego rodzenia się. 

 
Niektóre szczegóły pochodzenia życia wywodzące się z 

owych źródeł po pracowitym przetłumaczeniu ich na 
dzisiejszą ścisłą terminologię i potwierdzeniu ich prawdy 

wymaganymi "3 świadkami", ja już opublikowałem na 

swych stronach internetowych i publikacjach. Ich 
przykłady czytelnik znajdzie opisane np. w punkcie #A1 

strony internetowej "evolution_pl.htm" czy w "tomie 1" 
mojej monografii [1/5]. Ponieważ jednak praca 

rozszyfrowywania prawdy na ten temat jest 
nieskończenie szeroka, a stąd praktycznie aż do końca 

świata dostarczać będzie ludzkim badaczom możliwość 

wykazania swej dociekliwości i badawczej rzetelności, 
nadal poznania oczekuje ogromna ilość owych 

szczegółów. Zachęcam więc czytelników, aby (jeśli mają 
na to czas) spróbowali swych sił w takim 

rozszyfrowywaniu. Jeśli zaś zabiorą się za to 

rozszyfrowanie, wówczas moje rady jakie mogą im 
dopomóc w tych dociekaniach prawdy stwierdzałyby co 

następuje. 
 

{A} Wszystko co jest prawdą Bóg uformował w 
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"łańcuchy", kolejne ogniwa których połączone są ze sobą 
- tak jak wyjaśniam to w punkcie #V7 ze strony o nazwie 

"2020zycie.htm". Jeśli więc odkryje się jedną prawdę na 

dany temat, prawda ta jest tylko którymś z "ogniw" 
danego łańcucha. Stąd poprzez podążanie z niej do 

następnej połączonej z nią związkami przyczynowo-
skutkowymi będzie ona nas prowadziła jak przysłowiowa 

"Nitka Ariadny". Jako przykład takiego łańcucha (dla 

mnie spełniającego funkcję "Nitki Ariadny") rozważ moje 
"Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=tablica+cyklicz
no%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) 

dokładniej omawiane na naszym filmie "Napędy 

Przyszłości" linkowanym powyżej w podpisie pod "Fot. 
#C5a". 

 
{B} Każda istotna prawda jest zgodnie potwierdzana 

przez wszystkich trzech najważniejszych dla ludzkości 
"świadków", jakich opisuję w (1a) do (1c) z punktu #H1 

strony o nazwie "2020zycie.htm". Dlatego przed 

publikowaniem jakiejkolwiek istotnej prawdy 
rekomenduję się upewnić iż faktycznie jest ona prawdą 

(a NIE błędem czy czyimś kłamstwem) poprzez 
znalezienie owych "3 świadków" i powołanie się na nich 

w swej publikacji z dokładnym zacytowaniem co oni 

stwierdzają oraz z własnym komentarzem jak to 
potwierdza wyniki danych dociekań. Przykładem prawdy, 

jaką do dzisiaj "oficjalna nauka ateistyczna" uważa za 
jedynie "religijny mit", jest wysoce symboliczne 

twierdzenie zawarte w mitach oryginalnej religii 

https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w
https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w


 
  Q-64 

starożytnych Greków, że grecki bóg czasu (Kronos) 
skastrował boga nieba (Uranosa) - patrz 

https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+Kronos+s

kastrowa%C5%82+Uranosa . Świadek (1a) czyli 
"dedukcje logiczne" jakie potwierdzają iż taka kastracja 

była konieczna i faktycznie została dokonana jest 
zaprezentowany w punkcie #A3 z mojej strony 

internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" plus w punkcie 

#D4 z innej mojej strony o nazwie 
"dipolar_gravity_pl.htm". Z kolei świadek (1b) czyli 

wersety Biblii jakie też potwierdzają prawdę tego 
twierdzenia, to zacytowane w owym #A3 ze strony 

"humanity_pl.htm" wersety 22:23-30 z "św. Mateusza" 

oraz werset 12:25 z "św. Marka" omawiające sytuację już 
po wykastrowaniu, oraz werset 6:4 z "Księgi Rodzaju" 

potwierdzający sytuację jeszcze przed wykastrowaniem. 
Natomiast świadka (1c) czyli empiryczny materiał 

dowodowy jaki potwierdza prawdę tego stwierdzenia, 
opisałem szerzej w punkcie #I2 i punkcie #D1 ze swej 

strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Odnotuj tutaj, że z 

powodu niskiego poziomu specjalistycznej wiedzy 
starożytnych ludzi, ich rozumienie świata oraz używane 

języki były wysoce ograniczone. Dlatego jeśli 
rozszyfrowuje się lub interpretuje cokolwiek 

wyjaśnianego w starożytnych opisach, trzeba pamiętać iż 

z braku wiedzy musiało to być opisane niejednoznacznym 
językiem oraz symbolicznie na powszechnie ludziom 

znanych przykładach. Stąd aby dzisiaj to rozumieć, 
najlepiej spróbować myślowo przenieść się do owych 

czasów i rozważyć jak wówczas my wyjaśnilibyśmy dany 
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złożony problem na poziomie wiedzy mieszkających 
wtedy ludzi. Następnie używając metody po angielsku 

zwanej "reverse engineering" (patrz 

https://www.google.com/search?q=reverse+engineering 
, zaś krótko opisanej np. przy końcu punktu #B2 z mojej 

strony "will_pl.htm") powinniśmy być w stanie 
wypracować "słownik" jaki pozwoli nam opisać co w 

dzisiejszym już precyzyjniejszym języku starają się 

wyjaśnić dane starożytne opisy. 
 

{C} Sztuka odkrywania nieznanych wcześniej prawd 
polega na umiejętności zadawania właściwych pytań w 

sprawie prawd jakie już są znane, poczym znajdowania 

potwierdzanych zeznaniami owych "3 świadków" 
poprawnych odpowiedzi na owe pytania. Innymi słowy, 

sztuka ta polega na przemieszczaniu się od jednego 
"ogniwa prawdy" do następnego "ogniwa prawdy" z 

"łańcucha prawdy" jaki opisuję w punkcie #V2 strony o 
nazwie "2020zycie.htm" a jaki dla danego badacza 

stanowi prowadzącą go do światła wiedzy "Nitkę 

Ariadny". Przykładowo, w sprawie prawdy jaką 
wskazałem jako przykład w {B} powyżej, takimi 

"właściwymi pytaniami" jakie poprowadzą dociekliwego 
badacza do następnych wcześniej nieznanych prawd, 

mogą być pytania: "Jakie były powody lub następstwa 

wykastrowania greckiego boga nieba (Uranusa)? Co 
symbolizuje kamienny sierp użyty dla owego 

kastrowania? Jak w dzisiejszej ścisłej nomenklaturze 
można nazwać wyniki lub produkty sybolicznego zjadania 

swych dzieci przez boga czasu (Kronosa)? 
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{D} Pamiętaj, że Bóg jedynie stwarza wybranym ludziom 

okazje do dokonania tego co zamierzają i odniesienia w 

tym sukcesu - jeśli na sukces ten zdecydują się 
zapracować, jednak niemal nigdy Bóg NIE wykonuje za 

nich pracy osiągnięcia tego sukcesu. Empirycznie 
najlepiej opisują to doświadczenia ludzi wyrażane 

przysłowiami jakie omawiam w (16) z punktu #V2 strony 

o nazwie "2020zycie.htm" - np. polskie "pomóż sobie sam 
nieboże wtedy Bóg ci dopomoże". W swych metodach 

pomagania Bóg znacząco różni się więc np. od wielu 
matek, które wyrabiają u dzieci pogląd iż "pomaganie" 

polega na "wykonaniu za kogoś", a także od rządów 

demokratycznych krajów, które aby zdobywać głosy 
wyborców też "pomagają" tak samo jak matki. Za to 

metody Boga są podobne do metod surowych ojców, 
którzy wiedzą, że aby przygotować do odnoszenia 

sukcesów i pokonywania napotykanych przeciwności 
konieczne jest przepuszczanie przez coraz trudniejszą i 

bardziej wymagającą szkołę prawdziwego życia. Innymi 

słowy, jeśli chce się aby cokolwiek zostało osiągnięte lub 
wdrożone, wówczas trzeba zakasać rękawy i pracowicie 

zabrać się za osobiste tego zrealizowanie, a NIE liczyć iż 
samo się to wdroży w jakiś cudowny sposób - co 

żartobliwie podkreśla też np. (d) z punktu #L2 na mojej 

stronie o nazwie "smart_tv.htm". 
 

{E} Nie wierz w czyjekolwiek twierdzenia iż dzisiejsza 
"oficjalna nauka ateistyczna" faktycznie poszukuje i 

upowszechnia "prawdę", albo że cenzurowanie publikacji 
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naukowych przez tzw. "ekspertów" w danej dyscyplinie, 
ukrywane pod oficjalną nazwą "peer review" (patrz 

https://www.google.pl/search?q=peer+review+meaning 

), rzekomo służy jedynie "kontroli jakości" - NIE zaś służy 
przykładowo segregowaniu i dyskryminacji tematyki 

badawczej do jakiej oficjalna nauka ma uprzedzenia 
ponieważ promują one faktyczną prawdę ujawniając 

błędy, nieścisłości i kłamstwa prymitywnych i 

niepotwierdzonych oficjalnych teoryjek, czy też NIE służy 
np. cenzurowaniu aby publikacje te wypełniały wymogi 

wmuszania ludzkości upadkowego ateizmu pozbawionego 
boskich wzorców wzrostowego zachowania a ukrywanego 

pod oficjalną nazwą "Brzytwa Ockhama" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama . 
Wszakże na przekór iż istnieje niemal nieograniczona 

liczba nieznanych jeszcze ludzkości prawd, zaś Bóg ich 
treści poukładał w łatwe do zrozumienia łańcuchy, 

ogniwa których podsuwa do poznania tym co poznali i 
pamiętają prawdę o roli Boga, faktycznie "oficjalna nauka 

ateistyczna" uznaje za dozwolone do badania i 

publikowania tylko te obszary jakie już jawnie służą 
negowaniu istnienia, osiągnięć, mocy i roli Boga, a 

ponadto wykazuje chroniczną niesprawiedliwość, 
uprzedzenie i dyskryminację w stosunku do osób 

prowadzących badania poświęcone ustaleniu prawdy we 

wszelkich obszarach wiedzy w jakich kryje się największy 
potencjał technicznego, cywilizacyjnego i duchowego 

zaawansowania ludzkości, np. w tematyce UFO, magii, 
telekinezy, telepatii, Boga, duszy, stworzenia i 

pochodzenia życia, reinkarnacji, pochodzenia 
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doskonałych budowli megalitycznych (np. "Inkaskich 
Murów" typu zilustrowanego powyżej na "Fot. #C5a"), 

prawdy stwierdzeń legend i tzw. "starożytnych mitów", 

perpetuum mobile, darmowej energii, udoskonalaniu 
istniejących ustrojów politycznych (np. w tematyce 

badania lub w próbach wdrażania mojego "Ustroju 
Nirwany"), wiedzy ustalanej zastosowaniami mojej "Teorii 

Wszystkiego z 1985 roku" czy mojej "Teorii Życia z 2020 

roku" opisywanej na stronie o nazwie "2020zycie.htm", 
oraz w tematyce wielu jeszcze innych obszarów i spraw. 

Jeśli zaś jakiś badacz się "wychyli" i zacznie ujawniać 
faktyczną prawdę w takich tematach zakazywanych i 

traktowanych z uprzedzeniami przez "oficjalną naukę 

ateistyczną", wówczas spotyka go potraktowanie 
podobne do tego jakie otrzymują wyniki moich badań 

dotyczące niniejszej "Teorii Życia z 2020 roku" oraz 
wcześniejszej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" 

(upowszechnianie której do dzisiaj trzeba ukrywać pod 
mylącą nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji") i filozofii 

totalizmu (nazwę której w celu ochrony jej przed 

"zagłuszaniem", dla powodów jakie wyjaśniłem w 
punkcie #A5 swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm" też 

trzeba było wyrazić słowem "totalizm" pisanym przez "z" i 
niezgodnym z jego międzynarodową pisownią przez "s"). 

Najdyplomatyczniej, chociaż w ogromnym uproszczeniu, 

powody dlaczego tak się dzieje stara się wyjaśnić niemal 
7-minut-długi film z YouTube o tytule "They Feel So 

Threatened By The Truth" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=3WLS6q8Dlpw ) - 

dosłowne tłumaczenie którego to tytułu stwierdza "Oni 
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czują się tak zagrożeni przez prawdę" jednak tytuł ten 
daje się też rozumieć jako potwierdzony grzecznymi 

słowami dyplomatycznie wypowiadającego się 

dżentelmena fakt iż "oficjalna nauka kłamie" - czego 
dosłowne nazwanie po imieniu w dzisiejszych czasach 

"wolności wyrażania poglądów" jest jednak unikane przez 
niemal wszystkich. Niestety, owa grzeczność języka 

powoduje także iż w tym filmie zamiast użyć 

potwierdzanego wersetami Biblii wyrażenia "Ziemia 
okupowana i rządzona przez antyludzkie moce zła", użyte 

jest dyplomatyczne wyrażenie "kontrola rzeczywistości" - 
patrz 

https://www.google.com/search?q=reality+control+mea

ning , natomiast zamiast wyrażenia "wmuszane ludzkości 
ograniczanie wszystkiego tylko do materii" użyte jest 

mylące czytającego, za to grzeczne i akceptowalne nawet 
przez "ateistycznych naukowców" wyrażenie 

"materialistyczny redukcjonizm" - patrz 
https://www.google.com/search?q=materialist+reduction

ism . Niestety, fakt iż "oficjalna nauka ateistyczna" niemal 

już zupełnie oficjalnie okłamuje ludzkość ma to 
następstwo, że każdy badacz ma obecnie tylko dwie 

alternatywy, mianowicie "albo opowie się za prawdą i 
dobrem ludzkości" - rujnując tym swoje szanse na 

sprawiedliwą karierę, uznanie, prawo do zgodnego z 

sumieniem działania, itp., albo też przyłączy się do chóru 
upowszechniających kłamstwa - w zamian uzyskując 

łatwe i zasobne życie, uznanie, autorytet, itp. Warto tu 
jednak pamiętać o wersecie 10:26 z biblijnej "Ew. w/g 

św. Mateusza" (jedno z wypełnień obietnicy jakiego 
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ilustruję i omawiam np. w podpisie pod "Rys. #B2ab" ze 
strony "will_pl.htm"). Wszakże kiedyś w przyszłości dla 

niemal wszystkich obecnie wyznawanych oficjalnych 

teorii naukowych stopniowo będzie ujawniane iż 
zawierają one najróżniejsze błędy i przekłamania - ich 

twórcy zaniedbali przecież sprawdzić czy ich prawdę 
potwierdzają poświadczenia każdego z opisywanych 

powyżej "3 świadków". Jeśli więc ktoś naprawdę zechce 

odkryć lub wynaleźć coś nowego, co reprezentuje prawdę 
i stąd co ma potencjał wniesienia trwałego wkładu lub 

stworzenia kolejnego fundamentu do gromadzenia 
dorobku ludzkości, być może warto aby poznał rady jakie 

tutaj opisuję, zaś przykłady przebiegów i wyników działań 

zgodnych z tymi radami przeanalizował na dowolnej z 
moich stron internetowych i publikacji. 

 
{F} Poznawaj z Biblii, moich publikacji, historii i 

otaczającej cię rzeczywistości, oraz zawsze pamiętaj, 
prawdę o roli jaką spełnia Bóg we wszystkim co czynisz. 

Czasami nawet jedynie krótka myślowa prośba o 

inspirację jeśli dopiero za coś się zabierasz, równie 
krótkie podziękowanie jeśli osiągasz w czymś sukces, czy 

tylko przeczytanie (tj. myślowe zmówienie) modlitwy typu 
przytoczonej w punkcie #Y1 ze strony o nazwie 

"2020zycie.htm" - jeśli masz ku temu okazję, może 

dyskretnie stworzyć ci przewagę nad oczekującą cię 
trudną sytuacją życiową, tak jak to stwierdzają wersety 

20:5-6 z biblijnej "Księgi Wyjścia" zaś empirycznie 
ilustruje faktyczne zdarzenie o jakim wspominam np. w 

podpisie pod Rys. #B2b - dół ze swej strony o nazwie 



 
  Q-57 

"will_pl.htm". Z kolei zaś właśnie taka dyskretnie 
stworzona ci sytuacja, jeśli uczynisz z niej użytek i za nią 

będziesz Bogu wdzięczny, może otworzyć ci szansę jaka 

pozwoli ci sprawiedliwie i zasłużenie zapracować na 
sukces w sprawie z jaką właśnie się zmagasz. 

 
Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk 

 

* * * 
 

Powyższy wpis #338 wyjaśniający jak ustalenia 
inżynierii mechanicznej i inżynierii softwarowej 

definiują życie, wykazujący ponad wszelką 

wątpliwość iż życie musiało powstać w przeciw-
materii, oraz wyjaśniający dlaczego życie 

absolutnie NIE było w stanie powstać w 
nieożywionej materii z naszego świata, stanowi 

adaptację treści punktów #C5 i #C6 ze strony 
internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja 

datowana 25 sierpnia 2021 roku, lub później) - już 

załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, 
pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm 

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm 

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm 
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm 

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
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aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 
totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 

aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 
bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 

czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 
ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 

powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 
kontynuowanych badań. 

 
Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 

wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 
czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w 

adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się 

nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą 
wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy 

adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny 
sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" 

czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich 
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stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w 
powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". 

Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, 

jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. 
uruchomić stronę o nazwie "god_istnieje.htm" 

powiedzmy z witryny o adresie 
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby 

zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy 

adres http://pajak.org.nz/god_istnieje.htm w okienku 
adresowym swej wyszukiwarki. 

 
Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 

już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
tym i temat z niniejszego wpisu #338, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 
które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 

totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 
utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 

ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 
przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 

wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 
Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej 

blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 

naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 
z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 
istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 

następującymi adresami: 
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https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 
https://kodig.blogi.pl  

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, 

dostępny też poprzez NZ adres 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 
totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 

bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 

podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 
udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 

publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 
wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między 

innymi np. pod adresem 
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 

wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 
mieszkańców innych niż Polska krajów. 

 
Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #338: 

#337, 2021/7/1 - wolna wola, wiedza, prawda, szkielet 

wiedzy i prawdy (#B1 do #B3 z "will_pl.htm") 
#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i 

życiu ("część #V" z "2020zycie.htm") 
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 
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#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 
do #H6 z "2020zycie.htm") 

#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych 

"perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm") 
#319 do #309, 2019/12/17 - Cykliczność Napędów er 1 

do 6 (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm") 
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie 

ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm") 

#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i 
instytucji (#J5 z "petone_pl.htm") 

#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z 
"2030.htm") 

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z 

celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 
Dr inż. Jan Pająk 
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POST (in English - at 3 blogs) number #337E 

Blogs: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Dates of publishing: 2021/8/25, 2021/8/25, 2021/8/25 

Elaborated in: "part #B" (items #B1, #B2 and #B3) 
from my web page named "will.htm"; as well as in item 

#337E from "volume Q" (this one) of the free publication 

[13] downloadable from the web page named 
"tekst_13.htm".  

 
 

Titles of posts #337E: 

#337E: The totaliztic understanding of free will, 
knowledge, truth, and the skeleton of knowledge and 

truth, as well as the reversible software time with which 
God manages their consequences 

(totalizm.wordpress.com) 
#337E: Totaliztic understanding of free will, knowledge 

and truth, and also the reversible software time that 

manages their consequences (kodig.blogi.pl) 
#337E: Free will and how God manages it in order NOT 

to break it but just to use it for the development of the 
skeleton of knowledge and truth as well as the perfecting 

of people and the entire universe 

(drjanpajak.blogspot.com) 
 

 
I am sorry to inform here the readers that I have 

NOT had so far enough time to complete the translation 

../will.htm
../tekst_13.htm
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of items #B1, #B2 and #B3 from my web page named 
"will.htm", from which the results of my research to be 

presented in this post number #337E (for blogs of 

totalizm) were to be adopted. The only thing that I have 
managed to translate so far, are the headings, mottos 

and captions under the illustrations to these three items - 
which, however, should give the reader a good 

understanding of what unique knowledge I have 

developed and am trying to disseminate in there. So if 
the reader is interested in this knowledge, then I suggest 

that the reader himself or herself translates into the 
language he or she uses the full content of these items 

#B1, #B2 and #B3, which is already published on the 

Polish version of the same web page named 
"will_pl.htm". After all, on the Internet numerous (free) 

programs are available, with the use of which the reader 
is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) 

version of the translation of these results of my research. 
Alternatively, the reader can translate by himself or 

herself post number #337 to blogs of totalizm, which is 

the Polish equivalent of this English post #337E and 
which has already been published, among others, as the 

post number #337 from "volume Q" of my publication 
[13] available via the web page named "tekst_13.htm" 

that compiles texts of all previously published posts to 

blogs of totalizm. 
 

 
Motto of this post #337E: "It is high time for us to 

start realize that the conditions and details for 
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making by people even the most insignificant 
inventions or discoveries based on truth, God 

probably prepares for hundreds or thousands of 

'human years' (see Bible, verse 3:8 from "2 
Peter") of gathering and processing the 

knowledge that is needed, and then diligent 
creating the factors that motivate people, such as: 

the required conditions and environments, 

announcements, guidelines, training of "souls" of 
those people whom God entrusts with the task of 

the practical accomplishing these discoveries or 
inventions, and then such directing their 

implementation that the truth contained in them 

in the most educational and permanent way 
finally overcomes the evil forces that fight out the 

eventuation of these discoveries or inventions." 
(The explaining why forming and tolerating in 

their communities, institutions or countries the 
"curse of inventors" or "inventive impotence" 

which block the disclosure and implementation of 

truths, discoveries and inventions, is a severely 
punished sin - as it is explained e.g. in items #V5, 

#V3, and (13) from item #V2 of my web page 
named 2020life.htm.) 

 

 
#B1. The "free will" - why God gave it to people, 

and how the management of "reversible software 
time" enables God to make the achievement of 

goals intended by God independent from the 
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actions of people opposing these goals: 
 

#B2. The functions of knowledge and truth in the 

intellectual development of the entire universe - 
and the most important goals which God tries to 

accomplish through the creation of "pursuing 
knowledge" people: 

 

Motto: "Only knowledge that expresses "truth" 
brings about progress, while knowledge that 

comes from lying breeds downfall. This is why the 
knowledge newly established by people should 

NOT be recognized or implemented if it was NOT 

confirmed by the most reliable amongst known to 
people 'three witnesses', the truth, objectivity and 

certainty of judgments of which '3 witnesses' is 
revealed and recommended by the philosophy of 

totalizm." (The essence of the reason for the 
recommendation of "3 witnesses" in (1) from #G1 

and in (1) from #H1 of my web page 

"2020life.htm", as well as in #I2 from my 
autobiographical web page named 

"pajak_jan_uk.htm".) 
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http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg 
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http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg 

Fig. #B2ab: Here are two drawings which illustrate how 

drastically opposite to each other can be interpretations 
of two authors of the strict descriptions of the 

appearance and structure of the male (positive) "God 
Drobinas" contained in the ancient knowledge from the 

Cabbalistic book "Sefer ha-Zohar" - if any of the authors 

of these interpretations lacks these confirmed by the 
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credentials of discussed above "3 witnesses": the 
dictionary and the "key", which in present times allow for 

a truthful interpretation of these descriptions of 

appearance and structure. In turn, because with such a 
large contrast between them, it is NO possible that both 

these interpretations express the truth, thus one of these 
interpretations represents at least a huge error of 

inquiry, if NOT deliberately lying and deceiving humanity 

by the evil forces hidden behind it - which forces have 
the power and skills for tempting and deceiving of 

people. Both the above drawings show the appearance 
of the same male "God Drobina". Only that the upper 

one (a) was developed after already finding the key and 

a dictionary confirmed by the required "3 witnesses", 
thus allowing a precise interpretation of descriptions of 

its appearance. In turn this "key" and dictionary revealed 
that the book "Sefer ha-Zohar" describes the appearance 

and structure of both the male (positive) "God Drobina" 
shown above in the upper (a) drawing - to the image 

and likeness of which, according to the verse 1:27 from 

the "Book of Genesis" of Bible, God created men. 
Furthermore, this "key" and dictionary revealed also that 

the book "Sefer ha-Zohar" describes as well the 
appearance and structure of NOT shown here, but 

illustrated in "Fig. #K2b(right)" from my web page 

named "god_exists.htm", female (negative) "God 
Drobina"- in the image and likeness of which, according 

to the verse 1:27 from the "Book of Genesis" of Bible, 
God created women. In turn the lower (b) from the 

above drawings, which imparts the humanity that the 
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ancient book "Sefer ha-Zohar" supposedly shows a 
"machine for producing manna", probably was worked 

out on the principle of erroneous and sensation-oriented 

human "guessing" of the meanings of individual 
formulations of descriptions from this ancient book. This 

"guessing" make its author famous and probably richer - 
because it allowed him to publish a "bestseller" book 

entitled "The Manna Machine" (see 

https://www.google.com/search?q=manna+machine+bo
ok&source=lnms&tbm=isch ), on the basis of which e.g. 

someone in Poland prepared a 26:04 minutes long free 
YouTube video in Polish entitled: „Sekret Arki Przymierza 

i "Wiekowego Starca" „ (this title means: The Secret of 

the Ark of the Covenant and "Aged Old Man") which is 
disseminated from the address 

https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . 
However, at the same time, this "guessing" spread 

around the world the untruth that was shifting humanity 
back in the development, the correction and replacement 

of which with the truth about the appearance, structure 

and role of "God Drobinas", in the present times of 
increasingly clever lying to people by adherents of evil, 

probably will take ages (if this deepening rejection by 
people of truth and acceptance of lies and evil, will at all 

allow most people to see through their eyes and to come 

out into the light from the darkness of lies). The very 
process of finding this "key" and dictionary, together with 

the provision of the required "3 witnesses" confirming 
their truth, is explained more comprehensively in items 

#K1 and #K2 from my web page named 
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"god_exists.htm". In turn the confirmation of the truth of 
this "key" and the dictionary reveals that the lower (b) 

drawing is completely erroneous, and that probably the 

sponsorship of its widespread dissemination around the 
world is carried out by these evil forces interested in 

hiding the truth and keeping humanity in ignorance, 
unawareness and lies - which forces, among other 

things, at the same time fiercely (though secretly) 

persecute and block also the dissemination of my 
publications and thus, through this persecution, serve me 

for over 35 years indescribable amount of suffering as a 
"payment" for my efforts of improving the fates of all 

people. Fortunately for us, the biblical promise to reveal 

to people every secret hidden by someone (expressed in 
verse 10:26 from the biblical "Gospel according to St. 

Matthew" - I quote from NIV: "... for there is nothing 
concealed that will not be disclosed, or hidden that will 

not be made known") causes that surely one day this 
promise will also be fulfilled for this extremely important 

for humanity case of attempts by evil forces to hide from 

people the truth about "God Drobinas". For example, if 
God decides to NOT allow that the dissemination of my 

research is blocked and deleted completely by the evil 
forces while my almost life-long suffering of taking 

continuous persecution is NOT wasted, then this promise 

from the Bible God probably could fulfil just by effects of 
inspiring me in 2020 to develop my "Theory of life of 

2020" described on the totaliztic web page named 
"2020life.htm" - an important fragment of which is 

devoted to the discovery and the description of the 
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existence, appearance, and role of "God Drobinas". 
 

Fig. #B2a - upper: Here is the appearance of the male 

positive "God Drobina" prepared by my graphically 
talented friend (in the creation of which illustration I 

participated remotely, laboriously preparing detailed and 
long instructions and explanations sent to my friend by 

e-mail), the truth and correctness of which appearance is 

certified by all the most important "3 witnesses" - 
confirmations of which I presented in item #K1 from the 

web page named "god_exists.htm" and in captions under 
illustrations attached to that #K1. The external 

appearance of this male God Drobina is characterized by 

having an erected "penis", testicles, and beard - all 
thoroughly described in the Cabbalistic book "Sefer ha-

Zohar". The same book also describes the appearance 
and constitution of the female negative God Drobina, 

whose external appearance is characterized by having a 
female organ "vulva" and the lack of a beard. However, 

much more important for us her internal differences 

compared to the male God Drobina, still await the exact 
decoding after the development of the required "key" 

and dictionary - as I described it in item #B2 of the 
Polish equivalent of this web page. After all, the 

differences in the structure and operation of both these 

different "God Drobinas" are later transferred to people 
because of the differentiation of programs of our "soul" 

that are synthesized in their interiors. So these inner 
differences define such huge differences that exist in 

thinking, actions, and behaviours of men and women. 
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Unfortunately, the fact of the existence of the description 
of the female God Drobina in the book "Sefer ha-Zohar" 

was conveniently "overlooked" by the authors of the 

world "bestseller" entitled "The Manna Machine", which 
persuaded humanity that these descriptions supposedly 

document only the existence and use of the supposed 
"machine for producing manna" shown as the lower (b) 

one of the above drawings. After all, the "machine for 

producing manna" would NOT have its male and female 
varieties, nor male and female lower organs - especially 

it would NOT have an erected "penis" and two "testicles" 
that surround it, perfectly visible in the lower part (b) of 

the illustration of this supposed "machine". 

 
Fig. #B2b - lower: Here is the appearance of the 

supposed "machine for producing manna" also prepared 
by my friend, the truth and correctness of the existence 

and appearance of which deny all the "3 witnesses" 
discussed here - statements of which I presented in 

items #K1 and #K2 from my web page named 

"god_exists.htm" and in captions under the illustrations 
attached to these #K1 and #K2. This appearance reveals 

how easy it is to mislead (if NOT deliberately lie to) the 
whole of humanity with sensational statements and high-

quality graphics that distort the truth, and how sceptical 

and hostile to God are today's people ready to accept 
with enthusiasm everything that denies existence, 

wisdom and the power of our God - no wonder that the 
God-controlled nature and fate of humanity just show us 

that God "means business" (see 
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https://www.google.com/search?q=mean+business+idio
m ), and that if people do NOT show the change caused 

by repentance, the saving effects of which in the Bible 

illustratively suggests the behaviour of the kingdom of 
"Nineveh", and will NOT start quickly the elimination of 

"money" (which are the source of almost all evil) through 
e.g. undertaking the implementation of the political 

"Nirvana System", described in "part #L" and in the 

INTRODUCTION of my web page named 
"smart_tvs.htm" while symbolically illustrated in the 

Polish language on our free half-hour-long video entitled 
"Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E - 

which title means: "World without money: The Nirvana 
Political System"), then whatever predicts scientifically 

the scenario of our Polish-language film entitled "Zagłada 
ludzkości 2030" (see 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 - 
which title means: "The Great Purification of Humanity of 

2030s") unfortunately we all will, without exception, 

experience very painfully. After all, it is probably to such 
a scenario that in a coded manner refers verse 24:22 

from the biblical "Gospel according to St. Matthew", the 
intentional logical and historical contradiction of it in 

relation to descriptions that follow it are to provide us 

with a "key" and with clarification regarding the 
differentiation of understanding of times in which it is to 

take place. 
 

#B3. Mankind - means working ants to which God 
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entrusted cleaning the complex outlines of 
"skeleton of knowledge and truth" that are hidden 

amongst "shadows of possible overlooking or 

lying": 
 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk 
 

* * * 

 
The above post #337E (presenting the totaliztic 

explanation of the concepts of "free will", knowledge, 
truth, "skeleton of knowledge and truth", and also a 

short description of "reversible software time" with which 

God manages all of them) is an adaptation of the content 
of items #B1, #B2 and #B3 from my English web page 

named "will.htm" (update of 2021/7/7, or later) and 
available, among others, at the following addresses: 

http://www.geocities.ws/immortality/will.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/will.htm 

http://gravity.ezyro.com/will.htm 

http://nirwana.hstn.me/will.htm 
http://drobina.rf.gd/will.htm 

http://pajak.org.nz/will.htm 
Notice that the above web pages are my main 

publications updated many times later. On the other 

hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" 
of publishing the presented here results of my research, 

which later is NOT updated. Therefore, these web pages 
typically contain texts that are more improved than this 

blog-post, with the elapse of time they collect more 
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evidence and fewer research mistakes or writing errors, 
and because of their repeated updating they also contain 

the latest findings of my continuously carried out 

research. 
 

At each of the addresses provided above, I also try to 
make available the most recently updated versions of all 

my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn 

from "first hand" the truths explained on any of my web 
pages, then at either of the above addresses he/she may 

start "menu2.htm" web page that contains green links to 
names and topics of all web pages that I developed so-

far, then in this "menu2.htm" web page can select the 

link to the web page that he/she wishes to view, and by 
clicking the "mouse" start that web page. For example, in 

order to start this "menu2.htm" from the above-indicated 
address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough if in 

that address the name of the web page "will.htm" is 
replaced with the name of the web page "menu2.htm" - 

then to the search engine will be entered the new 

address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this 
way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", 

the reader can also start instantly any of my web pages, 
the name of which he/she already knows, because e.g. I 

provided it in the above post or because it appears in the 

"menu2.htm". For example, in order to run any other 
web page of mine, the physical name of which I have 

already given anywhere - e.g. to run a web page named 
"evolution.htm", let's say from a web site with the 

address http://pajak.org.nz/will.htm , it is enough that 
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instead the previous website address, he/she entered the 
following new address http://pajak.org.nz/evolution.htm 

in the address box of a search engine. 

 
It is also worth knowing that almost every NEW topic 

which I already researched for the "a priori" approach of 
the new "totaliztic science" and presented on this blog, 

including the topic from this post #337E, is later 

repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. 
Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were 

established and maintained for a short time. At present, 
only 3 most recently published, out of these 8 blogs of 

totalizm still have NOT been liquidated by numerous 

opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly 
moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political 

system", my still only in the world true scientific "The 
Theory of Everything of 1985", and my formal scientific 

proof for the existence of God. These still existing blogs 
of totalizm can be found at the following addresses: 

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt) 

https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10) 
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - 

also available via NZ address 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz ) 

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did 

NOT cause the loss of their posts. This is because after 
complementing with illustrations, colours, underlining 

and working links of all my posts that I published so far 
on blogs of totalizm, including this post, I systematically 

make them available also in my free electronic 
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publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of 
print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone 

can free download, for example, through the web page 

named "tekst_13.htm" available on all the web sites 
indicated above, including, for example, at 

http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the 
post to blogs of totalizm are also published in there in 

the English language version, and thus they will be 

understandable for inhabitants of countries other than 
Poland. 

 
Other posts extending and supplementing this #337E: 

#336E, 2021/7/20 - previously unknown truths 

describing God ("Part #V" in "2020life.htm") 
#335E, 2021/5/25 - movie "World without money: 

Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm") 
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life from 2020" (#H1 

to #H6 in "2020life.htm") 
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in 

"fe_cell.htm") 

#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclic Tables and Future 
Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm") 

#316E, 2019/10/3 - what and when God improved in 
human race (#A1 in "evolution.htm") 

#299E, 2018/7/1 - how God manages fates of people 

and institutions (#J5 in "petone.htm") 
#297E, 2018/5/12- The Great Purification of 2030s (#N1 

in "2030_uk.htm") 
#282E, 2017/3/17 - my "Theory of Everything from 

1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm") 
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#210E, 2011/8/11 - "pursue of knowledge" as one of the 
goals of creating people (#B4 in "will.htm") 

 

Let totalizm prevail, 
Dr Eng. Jan Pająk 
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WPIS (na trzech blogach) - numer #337 

Blogi: totalizm.wordpress.com, kodig.blogi.pl, 

drjanpajak.blogspot.com  
Daty opublikowania: 2021/8/1, 2021/8/1, 2021/8/1 

Adoptowany z i rozwijany w: "części #B" (tj. w 
punktach #B1, #B2 i #B3) totaliztycznej strony o nazwie 

"will_pl.htm"; a także "tomie Q" (niniejszym) 

opracowania [13] (dostępnego ze strony o nazwie 
"tekst_13.htm"), gdzie jego pełny polskojęzyczny tekst 

jest przytoczony jako niniejszy wpis numer #337. 
 

Tytuły wpisów #337: 

#337 Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, wiedzy, 
prawdy oraz szkieletu wiedzy i prawdy, a także 

nawracalnego czasu softwarowego jakim Bóg zarządza 
ich następstwami (totalizm.wordpress.com) 

#337_1: Totaliztyczne zrozumienie wolnej woli, a także 
nawracalnego czasu softwarowego jaki zarządza jej 

następstwami (część 1) (kodig.blogi.pl) 

#337_2: Wyjaśnienie totaliztycznego zrozumienia 
wiedzy, prawdy oraz szkieletu wiedzy i prawdy (część 2 – 

począwszy od #B2) (kodig.blogi.pl) 
#337: Wolna wola oraz jak Bóg nią zarządza aby jej NIE 

łamać a używać ją dla powodowania rozbudowy szkieletu 

wiedzy i prawdy a także postępu i doskonałości ludzi i 
wszechświata (drjanpajak.blogspot.co.nz) 

 
 

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów 

../will_pl.htm
../tekst_13.htm
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totalizmu: "Najwyższy już czas abyśmy zaczęli 
zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły 

dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego 

wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, 
Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet 

tysiące 'ludzkich lat' (patrz werset 3:8 z 
bibilijnego '2 Listu św. Piotra Apostoła') 

gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, 

poczym pracowitego przygotowywania 
motywujących działania ludzi: wymaganych 

warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, 
szkolenia "dusz" osób jakim Bóg powierzy zadanie 

ich praktycznego dokonania, oraz następnego 

takiego pokierowania ich wdrażaniem aby 
zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła 

zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i 
trwały sposób." (Wyjaśnienie dlaczego 

formowanie i tolerowanie w swych 
społecznościach, instytucjach lub krajach 

"przekleństwa wynalazców" lub "wynalazczej 

impotencji" jakie blokują ujawnianie i wdrażanie 
prawdy, odkryć i wynalazków, jest surowo 

karanym grzechem - tak jak wyjaśniają to np. 
punkty #V5, #V3, oraz (13) z punktu #V2 mojej 

strony o nazwie "2020zycie.htm") 

 
 

#B1. "Wolna wola" - dlaczego Bóg dał ją ludziom, 
oraz jak zarządzanie "nawracalnym czasem 

softwarowym" umożliwia Bogu uniezależnianie 
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osiągania zamierzonych przez Boga celów od 
przeciwstawnych tym celom postępowań ludzi: 

 

Jeśli dobrze się zastanowić, to ludzie mają dostęp do 
kilku wskazówek które pozwalają im wydedukować 

intencje Boga. Jedną z owych wskazówej jest tzw. 
"wolna wola" którą ludzie otrzymali od Boga. (Odnotuj że 

"wolna wola" po angielsku nazywa się "free will" - to więc 

od niej wywodzi się nazwa strony "will_pl.htm" z której 
został adoptowany niniejszy wpis #337 do blogów 

totalizmu.) "Wolna wola" jest to dane nam przez Boga 
prawo do formowania w sobie, wyznawania, 

upowszechniania i do wdrażania dowolnej opinii na każdy 

możliwy temat i do podjęcia zgodnego z tą opinią 
działania potwierdzającego gotowość tak działającej 

osoby do zaakceptowania też wszelkich następstw jakie 
działanie to spowoduje. 

 
Nie trudno wydedukować, że prawo "wolnej woli" dane 

ludziom przez Boga stanowi jednocześnie bardzo 

poważne ograniczenie jakie limituje metody działania 
samego Boga. Wszakże aby NIE złamać u ludzi owej 

wolnej woli, Bóg zmuszony jest postępować w określony 
sposób. Znaczy cokolwiek Bóg czyni, zmuszony jest to 

czynić w taki sposób aby każdy człowiek mógł potem to 

sobie zinterpretować na swój własny sposób - czyli jak 
tylko zechce. (Ta zasada niejednoznacznego działania 

Boga nazywa się "kanonem niejednoznaczności" i jest 
ona omawiana szerzej w punkcie #C2 strony o nazwie 

"will_pl.htm", zaś doskonały przykład empirycznego 
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materiału dowodowego jaki potwierdza jego faktyczne 
wdrażanie przez Boga zaprezentowałem, m.in., w 

punkcie #C2 swej strony o nazwie "tornado_pl.htm".) 

Przykładowo, jeśli jakiś pogląd upowszechniający się i 
wdrażany wśród ludzi wcale NIE jest na rękę 

długofalowym zamiarom Boga, z powodu dania ludziom 
owej "wolnej woli" Bóg wcale nie może np. natychmiast 

pojawić się w chmurach i wymierzyć kilka piorunów w 

tyłki tych z ludzi, którzy upowszechniają i wdrażają ów 
niekorzystny dla Boga pogląd (tj. może to uczynić 

dopiero w kilka lat później, kiedy owi ludzie ani ich 
otoczenie już NIE pamiętają za co oberwali). Wszakże 

gdyby Bóg natychmiast pojawiał się ludziom i tak 

zadziałał, wówczas wszyscy ludzie ze strachu straciliby 
"wolną wolę" a zaczęliby czynić dokładnie i tylko to co 

Bóg im nakazał. 
 

Oczywiście, musiały istnieć bardzo ważne powody dla 
których wszechmocny Bóg uznał za korzystne dla swoich 

własnych intencji narzucenie sobie samemu dodatkowych 

ograniczeń dla swego działania w zamian za danie 
ludziom owej "wolnej woli". Jeśli dobrze się zastanowić, 

powody te daje się wydedukować. Przykład jednej grupy 
z nich opisałem dokładniej w punkcie #V6 swej strony o 

nazwie "2020zycie.htm". Ich działanie powoduje bowiem, 

że np. "wolna wola czynienia zła", w połączeniu z 
istnieniem ludzi którzy mając "wolną wolę" faktycznie 

czynią zło, powoduje u osób jakie doświadczą następstw 
tego zła pojawienie się silnych i zmuszających ich do 

działania motywacji aby zło to w jakiś sposób 
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wyeliminować z działania na ludzkość. W ten sposób 
sytuacja ludzkości ma szansę aby stopniowo zmierzać ku 

coraz lepszej. Jednocześnie zaś Bóg, obserwując reakcje i 

losy ludzi którzy doświadczyli dany rodzaj zła, uzyskuje 
doskonałe rozeznanie jakie rodzaje zła wymagają 

najpilniejszego wyeliminowania z działania na ludzkość. 
Przykładowo, to właśnie dzięki uzyskaniu tego rozeznania 

Bóg wprogramował w dusze i ciała ludzkie zjawisko 

cudownej szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie 
obecnie umożliwia ludzkości całkowite wyeliminowanie z 

istnienia "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości" - które 
są głównymi źródłami wszelkiego zła panoszącego się na 

Ziemi (patrz Biblia, werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do 

Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego 
zła jest chciwość pieniędzy"). Owo zjawisko 

"zapracowanej nirwany" umożliwia bowiem ludzkości 
wdrożenie na Ziemi politycznego "Ustroju Nirwany" 

krótko opisanego, między innymi, w "części #L" i we 
WSTĘPie strony "smart_tv.htm" - jakiego działanie i 

zalety wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na około 

półgodzinnym filmie o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój 
Nirwany" gratisowo upowszechnianym w internecie z 

adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . 

"Wolna wola" jest też niezbędna w celu zróżnicowania 

zachowań ludzkich, czyli umożliwienia czynienia "zła" 
przez te osoby których "wolna wola" z jakichś powodów 

nakłania do czynienia zła. Z kolei "zło", "dobro" oraz 
"wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły 

motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego 
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wszechświata. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania 
"dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji 

popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż 

w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - 
na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników 

m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie 
"antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie 

"humanity_pl.htm". Jeszcze innym powodem dla którego 

ludzie otrzymali od Boga owo prawo "wolnej woli", jest 
uzyskiwanie przez Boga niezbędnych mu informacji 

inspirujących gromadzenie Jego wiedzy na każdy możliwy 
temat, przykładowo informacji o rodzajach, działaniu i 

następstwach "czynionego przez ludzi zła" - tak jak 

wyjaśniłem to w (11) z punktu #V2 oraz w punkcie #V6 
we wyżej wymienionej stronie "2020zycie.htm". Z kolei 

owa różnorodność opinii jakie ludzie formują dzięki 
posiadaniu "wolnej woli" może być dla Boga wyjątkowo 

cenna tylko w przypadku jeśli najważniejsze z celów dla 
których Bóg stworzył ludzi obejmują "przysparzanie 

wiedzy" oraz "udoskonalanie całego wszechświata". 

 
Jeśli czytelnika interesują cechy i działanie ludzkiej 

"wolnej woli" wówczas polecałbym mu przeczytanie też 
najważniejszego punktu #J5 (potem zaś związanego z 

nim punktu #J6) ze strony o nazwie "petone_pl.htm". 

Ponieważ zaś cechami i wynikami działania ludzkiej 
"wolnej woli" Bóg steruje poprzez cechy i działanie 

"nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się 
m.in. i ludzie, warto też poczytać o owym sztucznie 

zaprogramowanym przez Boga "nawracalnym czasie 



 
  Q-29 

softwarowym" w którym starzeją się wszystkie żywe 
stworzenia o ciałach z materii, zaś działanie którego 

pozwala Bogu osiągać wszystko to co Bóg uzna za 

stosowne bez łamania naszej "wolnej woli". Działanie 
tego nawracalnego czasu softwarowego rządzącego 

ludzkim życiem najbardziej wyczerpująco opisane jest w 
polskojęzycznej monografii [12] gratisowo 

upowszechnianej moją stroną "tekst_12.htm", zaś 

skrótowo wyjaśniam je, między innymi, w punkcie #D3 
strony "god_proof_pl.htm", we wstępie i punktach #G4 i 

#D1 strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #J2 
oraz #C3 do #C4.1 z innej mojej strony 

"immortality_pl.htm", oraz w podpisie pod "Tabelą #A1" 

ze strony "humanity_pl.htm". 
 

Aby jednak NIE odrywać czytelnika od toku narracji 
niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu, skrótowo 

streszczę i tutaj działanie owego sztucznie 
zaprogramowanego przez Boga "ludzkiego czasu" (tj. 

streszczę tu działanie "nawracalnego czasu 

softwarowego"). Gdyby działanie owego czasu w jakim 
my wszyscy się starzejemy spróbować wyjaśnić w 

możliwie najprostrzy sposób, to jego esencja wynika z 
ograniczenia przez Boga naszej widzialności (percepcji) 

otaczającej nas rzeczywistości, a także widzialności nas 

samych, do jedynie 3 wymiarów liniowych naszego 
świata materii (tj. do wymiarów: długość "X", wysokość 

"Y", oraz szerokość "Z"). Tymczasem faktycznie 
rzeczywistość ta, a także nasze ciała, zajmują aż 4 

wymiary liniowe jakie panują w całej objętości 
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pierwotnego tzw. "przeciw-świata", tj. zajmują "długość 
(X)", "wysokość (Y)", "szerokość (Z)", oraz "głębokość 

(G)". W czasach bowiem biblijnego "Wielkiego Potopu", 

ze zdolności postrzegania naszego otoczenia i siebie 
samych, specjalnym programem zapisanym w 

łańcuchach naszych DNA, Bóg wyeliminował u nas więc 
ów wymiar "głębokości (G)" - który aby ujrzeć 

musielibiśmy mieć albo jakiś cudowny "mikroskop" jaki 

pozwalałby nam zaglądnąć "wgłąb" naszej skóry poprzez 
kolejne "warstewki czasowe", albo też musielibyśmy mieć 

jakiś cudowny "teleskop" jaki pozwalałby nam zobaczyć 
"wyższe" niż obecna warstewki np. naszej skóry 

istniejące w kolejnych przyszłych "warstewkach 

czasowych". (Te "warstewki czasowe", w swych opisach 
działania owego "ludzkiego czasu" ja często nazywam 

"naleśniczkami", ponieważ w niewidzialnym dla nas 
czwartym liniowym wymiarze "głębokość (G)" są one 

poukładane jedna na drugiej, tak jak stos cieniutkich 
naleśniczków układa się na talerzu - po ich opisy patrz 

np. punkt #D3 mojej strony o nazwie 

"god_proof_pl.htm", natomiast wyjaśnienie roli 
"poprzecznej" czyli "powierzchniowej" natury fal 

elektromagnetycznych jako empirycznego dowodu iż te 
"warstewki czasowe" faktycznie istnieją ukryte w 

czwartym wymiarze liniowym "G" przeciw-świata 

zaprezentowałem w punkcie #D1 z innej mojej strony 
internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm".) W 

rezultacie, chociaż nasze ciało faktycznie Bóg stworzył 
jako czterowymiarowe, w praktyce software jakie 

zawarte jest w naszym DNA i jakie steruje naszym 
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przechodzeniem przez "nawracalny czas softwarowy" 
pozwala nam widzieć jedynie trzy nasze wymiary 

definiujące położenie naszego ciała w danej chwili 

czasowej względem innych obiektów jakie Bóg też 
postwarzał aby w owej chwili czasowej też istniały w tej 

samej co my "przestrzeni czasowej" (tj. w tzw. 
"Omniplanie" opisywanym w punktach #C3 do #C4.1 z 

innej mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm"). 

 
Rezultat tego "poszatkowania" naszego 

czterowymiarowego ciała z materii na szereg odmiennych 
plasterków wgłębnych, każdy z których istnieje w 

odrębnej trzywymiarowej "warstewce czasowej" z 

przeciw-świata (tj. istnieje jakby w odrębnym 
"naleśniczku"), daje się łatwo zrozumieć jeśli użyje się 

analogii filmu ruchomego wyświetlanego z taśmy 
filmowej w dotychczasowych kinach. Mianowicie, ów 

fragment naszego ciała jaki istnieje we właśnie 
przeżywanej przez nas chwili czasowej, możnaby 

porównać do 2-wymiarowego widoku ciała dowolnego 

bohatera filmowego, który na taśmie filmowej jest 
odwzorowany jedynie jako hipotetyczna "płaska" istota 

mająca jedynie dwa wymiary, tj. mająca tylko wymiar 
"długość (X)" i "wysokość (Y)", a żyjąca wyłącznie na 

poszczególnych klatkach owej taśmy filmowej. Owe więc 

"płaskie" istoty z taśmy filmowej wcale NIE wiedzą iż 
faktycznie ich ciała są trzywymiarowe, bowiem oprócz 

wymiarów "długość (X)" i "wysokość (Y)", mają one 
jeszcze "szerokość (Z)" - tyle, że owa "szerokość (Z)" 

została poszatkowana na cieniutkie "naleśniczki" jakie 
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rozlokowane są w szeregu odmiennych klatek filmowych, 
wglądu do jakich owe "płaskie" istoty NIE otrzymały. 

Wszakże poszczególne klatki filmu ukrywające ich wymiar 

"szerokość (Z)", jakaś nadrzędna istota poodcinała od 
innych klatek, układając wszystkie te klatki w stos, 

podobnie jak "naleśniczki" układa się na talerzu, poczym 
specjalnym programem wbudowym w "DNA" owych 

"płaskich" bohaterów z filmu szybko przełącza ich 

świadomość od jednej takiej klatki filmu do następnej, 
dając im wrażenie iż dynamicznie żyją oni w skokowym 

upływie czasu (tak jak skokowo upływa czas bohaterów 
filmów oglądanych przez nas w kinach). Upływem zaś 

tego skokowego czasu steruje ów program z "DNA". 

Działanie tego programu z DNA możemy sobie łatwo 
wyobrazić jako podobne do działania mechanizmu 

projektora filmowego w kinach, lub do działania naszego 
komputera kiedy kopię tego filmu przeglądamy 

komputerem np. z "youtube.com". W rezultacie owi 
hipotetyczni "płascy" bohaterowie żyjący w owym filmie 

NIE wiedzą, że ich życie upływa w sztucznie stworzonym 

"czasie", szybkość upływu którego jest wyznaczana przez 
program owego DNA, ani NIE wiedzą, że rządząca nimi 

nadrzędna istota może np. cofać ich życie do tyłu w 
czasie (lub raptownie przerzucać do przodu), oraz 

zatrzymywać i ponownie uruchamiać tym samym 

programem z DNA. Jedynie czasami pamiętane przez ich 
podświadomości poprzednie przejście przez życie może 

powodować u nich zjawisko "deja vu" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), 

które dla co mądrzejszych z ich grona stanowić będzie 
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jeden z wielu dowodów empirycznych iż faktycznie żyją w 
sztucznie zaprogramowanym dla nich przebiegu 

"nawracalnego czasu softwarowego". Tak nawiasem 

mowiąc to w punktach #D1 i #D2 ze swej strony o 
nazwie "immortality_pl.htm" opisałem eksperyment jaki 

udowadnia empirycznie iż my ludzie żyjemy właśnie w 
takim skokowo upływającym "nawracalnym czasie 

softwarowym", a nawet pozwala wyznaczyć częstotliwość 

naszego przeskakiwania od jednej klatki ("naleśniczka") 
owego nawracalnego czasu softwarowego do następnej 

jego klatki (tj. do następnego "naleśniczka"). 
 

Opisana powyżej analogia działania naszego "czasu 

ludzkiego" do działania czasu owych hipotetycznych 
"płaskich" bohaterów żyjących w kolejnych klatkach 

taśmy filmowej, wyjaśnia że wcale "czas NIE upływa 
wokół nas" (tak jak kłamliwie wmawia nam to naiwne 

zrozumienie czasu przez dzisiejszą "oficjalną naukę 
ateistyczną"), a to "my przemieszczamy się przez czas", a 

ściślej nasza świadomość jest skokowo przełączana od 

jednej "warstewki czasowej" (naleśniczka) do następnej, 
programowo przemieszczając nas tym przez "przestrzeń 

czasową" (tj. przez "Omniplan"), która zawiera wszelkie 
obiekty z jakimi się stykamy w danym okresie naszego 

życia. Jeśli więc naszymi modlitwami np. wybłagamy od 

Boga zmianę przebiegu tej części naszego życia, w jaką 
nasza "wolna wola" nas właśnie wprowadziła, faktycznie 

zmianę tę urzeczywistnia Bóg poprzez fizyczne 
przemieszczenie niewidzialnych dla nas przyszłych lub 

przeszłych fragmentów naszego "poszatkowanego" na 
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"warstewki czasowe" ciała w inne miejsca "przestrzeni 
czasowej" (tj. "omniplanu") w jakich dotykają nas 

odmienne zdarzenia formowane przez obiekty już 

istniejące w tamtych miejscach owej przestrzeni 
czasowej - co ja staram się wyjaśnić dokładniej w owym 

punkcie #J5 swej strony o nazwie "petone_pl.htm". 
Alternatywnie, w przyszłych lub przeszłych "warstewkach 

czasowych" Bóg może odpowiednio pozmieniać 

sekwencje zachowań innych obecnych tam obiektów - 
tak że zmieni to ich wpływ na nasze losy (przykładowo, 

Bóg może zmienić trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez 
naszego wroga, czy upadającej cegły, która w 

poprzednim sformułowaniu "omniplanu" rozbijała naszą 

głowę, tak aby w nowym przebiegu czasu trajektoria ta 
ominęła naszą głowę - co doskonale uświadamia nam 

staropolskie przysłowie "człowiek strzela jednak kule nosi 
diabeł"). Powyższe wyjaśnienia starają się więc dość 

klarownie ujawnić, że istnieje ścisły związek naszej 
"wolnej woli" z "przestrzenią czasową" (omniplanem), z 

naszymi losami życiowymi, oraz z decyzjami Boga jak 

kształtować dalszy przebieg naszego życia. Nasza 
bowiem "wolna wola" jest regulatorem "przysparzania 

wiedzy" dla jakiego dokonywania my ludzie zostaliśmy 
stworzeni. Z kolei zarządzanie ową "wolną wolą" oraz 

wynikami naszych postępowań Bóg dokonuje właśnie 

poprzez odpowiednie przekonfigurowywanie "przestrzeni 
czasowej" czyli "omniplanu", możliwe dzięki 

programowemu przeformatowaniu przez Boga 
czterowymiarowego przeciw-świata na zbiór "warstewek 

czasowych" (tj. "naleśniczków") naszego 
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trzywymiarowego świata materii. 
 

 

#B2. Rola wiedzy i prawdy w podnoszeniu przez 
Boga rozwoju intelektualnego całego 

wszechświata - oraz najważniejsze z celów, które 
Bóg stara się osiągnąć poprzez stworzenie 

"przysparzających wiedzę" ludzi: 

 
Motto: "Tylko wiedza wyrażająca "prawdę" rodzi 

postęp, za to wiedza wynikająca z kłamstwa rodzi 
upadek. To dlatego nowo-ustalonej przez ludzi 

wiedzy NIE powinno się uznawać ani wdrażać jeśli 

NIE potwierdzili jej najrzetelniejsi ze znanych 
ludziom 'trzech świadków', prawdę, obiektywność 

i pewność osądów których ujawniła i 
rekomenduje filozofia totalizmu." (Esencja 

powodu rekomendacji "3 świadków" w (1) z #G1 i 
w (1) z #H1 mojej strony "2020zycie.htm", oraz w 

#I2 mojej autobiograficznej strony 

"pajak_jan.htm".) 
 

Nasze modelowanie (symulacja) intencji Boga dokonane 
w poprzednim punkcie #B1 tego wpisu #337 pozwoliło, 

między innymi, na ustalenie iż "jednym z najważniejszych 

celów Boga jest powiększanie wiedzy", a stąd 
intelektualny rozwój wszechświata. Co nawet ciekawsze, 

ów cel wyjaśnia także dokładnie dlaczego Bóg stworzył 
nasz świat materii oraz człowieka. Wszakże gdyby starał 

się on samotnie powiększać swoją wiedzę o 



 
  Q-22 

wszechświecie, w owym samotnym powiększaniu wiedzy 
przeoczyłby On ogromną liczbę interesujących aspektów. 

Z wiedzą jest bowiem tak jak z dyskusją na dowolny 

temat. Znaczy kiedy samotnie rozważa się jakiś temat, 
wówczas wygląda on znacznie ubożej niż kiedy temat ten 

zacznie się dyskutować z innymi ludźmi. 
 

Jeśli więc istnienie człowieka rozpatruje się z punktu 

widzenia owego intelektualnego rozwoju wszechświata 
jako jednego z najważniejszych celów Boga, wówczas 

człowiek okazuje się rodzajem "boskiego laboranta" który 
symuluje lub przygotowuje przyszłe obiekty badań. 

Oczywiście, owa rola człowieka w boskich planach 

nakłada na ludzkość cały szereg wymogów. Z kolei aby 
wymogi te mogły zostać sprostane, Bóg zmuszony jest 

do kierowania rozwojem człowieka w ściśle określony 
sposób. 

 
Przysparzanie wiedzy jako cel stworzenia człowieka 

omawiane jest też aż na całym szeregu totaliztycznych 

stron. Po przykład takich właśnie stron warto zaglądnąć 
do punktu #B4 na stronie o nazwie "tornado_pl.htm", 

czy np. zaglądnąć do punktu #B2 na stronie o nazwie 
"antichrist_pl.htm". 

 

Oczywiście, "przysparzanie wiedzy" wcale NIE jest 
jedynym celem dla którego Bóg stworzył człowieka. Cały 

szereg niemal tak samo istotnych celów stworzenia 
człowieka zestawionych i wyjaśnionych zostało w punkcie 

#C5 totaliztycznej strony "soul_proof_pl.htm". 
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Przykładowo, wiedza jest tylko wówczas użyteczna, jeśli 
reprezentuje tzw. "prawdę". (Jak obecna "oficjalna nauka 

ateistyczna" definiuje ową "prawdę", czytelnik znajdzie to 

w internecie za pomocą np. rozkazu 
https://www.google.pl/search?q=prawda+definicja . Np. 

ja znalazłem tam następującą definicję: "Prawda - 
według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca 

na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których 

dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w 
formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym 

fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w 
rzeczywistości.") Stąd jedną z najistotniejszych 

składowych celu dla jakiego Bóg stworzył ludzi, tj. celu 

"przysparzenie wiedzy", jest "poszukiwanie prawdy" i 
"obstawanie za prawdą". Tyle, że podczas "poszukiwania 

prawdy" jako składowej "przysparzania wiedzy", definicja 
pojęcia "prawda" musi się różnić od definicji tego pojęcia 

wprowadzonej przez "oficjalną naukę ateistyczną" - tę 
totaliztyczną definicję "prawdy" wyraziłem jej 

symbolicznym modelem w punkcie #V7 swej strony 

"2020zycie.htm". 
 

Moje badania zgodne z zasadami najmoralniejszej 
obecnie w świecie nowoczesnej "filozofii totalizmu" (tej o 

nazwie pisanej z literą "z" - patrz #A5 ze strony 

"totalizm_pl.htm") ustaliły także iż tylko wiedza 
wyrażająca prawdę cechuje się całym zbiorem 

powtarzalnych atrybutów, część z których opisałem w 
punkcie #V7 swej strony "2020zycie.htm". Przykładowo, 

taką wiedzę zawierającą prawdę, przed jej 
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udostępnieniem (przedłożeniem) ludziom do poznania, 
Bóg układa w rodzaj "łańcuchów" mających formę 

wektorów zaczynających się na Bogu i rozciągających się 

aż w nieskończoność. Stąd badacza, któremu Bóg dał do 
ręki jedno ogniwo takiego łańcucha wiedzy i prawdy, 

łańcuch ten może potem wieść do następnych 
połączonych z nim ogniw, wynosząc go do światła wiedzy 

i prawdy z labiryntu ciemności aktualnej niewiedzy i 

kłamstwa - tak jak uczyniła to mityczna "nitka Ariadny" 
(patrz 

https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ). 
Najdoskonalszym przykładem jak mnie w badaniach 

poprowadzila właśnie taka "nitka Ariadny", jest moja 

"Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5

%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) - streszczenie 
wiedzo-twórczego potencjału której zawarłem w punkcie 

#V7 swej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś 
najważniejsze osiągnięcia której (jakimi są urządzenia 

napędowe wszystkich 6 er technicznych budowanych 

przez ludzkość aż do końca swego istnienia) krótko 
streściłem w punkcie #B8.2 z mojej strony o nazwie 

"rok.htm" zaś opisałem dokładniej w punktach #J4.1 do 
#J4.6 strony "propulsion_pl.htm", poczym wspólnie z 

moim przyjacielem zilustrowaliśmy je na filmie o tytule 

"Napędy Przyszłości" upowszechnianym gratisowo pod 
internetowym adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . 
 

Co najciekawsze, kolejne z potwierdzonych 
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poświadczeniami owych "3 świadków" łańcuchy wiedzy i 
prawdy, są nam ujawniane przez Boga już jako 

powiązane razem ze sobą w formujący rodzaj wiodącego 

ludzkość ku światłu "szkieletu wiedzy i prawdy". 
Wszystkie też łańcuchy formujące taki szkielet cechują 

się nadawanymi im przez Boga powtarzalnymi zbiorami 
atrybutów. Z kolei poznanie tych atrybutów przez 

ludzkich badaczy wnosi potencjał aby po ich 

potwierdzeniu przez opisanych tu i zawsze wymaganych 
"3 świadków" stwarzały one dostęp do niemal 

nieograniczonego odkrywania nieznanej uprzednio 
wiedzy i prawdy, oraz do korygowania kłamstw, błędów i 

pomyłek kryjących się w wiedzy i rzekomej prawdzie już 

oficjalnie uznawanej jednak NIE potwierdzonej przez 
owych "trzech świadków". Doskonałym przykładem 

ilustrującym jak poznanie tych atrybutów może 
usprawnić ów proces postępu wyrażającej prawdę 

wiedzy, może być obecnie dopiero rozpoczęty proces 
poznawania budowy i działania tzw. "Drobin Boga", 

swoje odkrycie jakich, oraz ich wstępne opisy 

przytoczyłem w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie 
"god_istnieje.htm". Mianowicie, proces poznawania 

owych "Drobin Boga" obecnie jest utrudniony z powodu 
naszej nieznajomości "kluczy" i słownika, które wszystkie 

wyrażenia zawarte w precyzyjnie opisującej owe drobiny 

starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar" (patrz 
https://www.google.pl/search?q=Sefer+ha-

Zohar+po+polsku ) pozwalałyby przetłumaczyć na 
dzisiejszą ścisłą terminologię naukową i techniczną - po 

ilustrację efektów tego braku "klucza" i słownika patrz 
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"Rys. #B2" poniżej. Na szczęście dla nas już obecnie 
wiadomo, że męskie dodatnie "Drobiny Boga" - na wzór i 

podobieństwo których Bóg stworzył mężczyzn, cechują 

się szeregiem odwrotnych atrybutów niż żeńskie ujemne 
"Drobiny Boga" - na wzór i podobieństwo których Bóg 

stworzył kobiety (patrz werset werset 1:27 z biblijnej 
"Księgi Rodzaju" informujący nas - cytuję z katolickiej 

"Biblii Tysiąclecia": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój 

obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i 
niewiastę"). Stąd jeśli jakiś badacz poustala większość z 

atrybutów jakie są odwrotne u mężczyzn niż u kobiet, np. 
poustala dalsze atrybuty podobne do konsystencji u 

mężczyzn i zmienności u kobiet, koncentracji na 

ukończeniu jednego działania u mężczyzn, zaś następstw 
tzw. "multitasking" (tj. "wielozadaniowości" - patrz 

https://www.google.com/search?q=multitasking ) u 
kobiet, itd., wówczas poprzez użycie metody po 

angielsku zwanej "reverse engineering" (patrz 
https://www.google.com/search?q=reverse+engineering 

) - co na polskie tlumaczą jako "inżynieria odwrotna" 

(patrz 
https://www.google.pl/search?q=in%C5%BCynieria+od

wrotna ) badacz ten być może mógłby z czasem ustalić 
na czym polegają szczegóły odzwierciedlenia tych różnic 

w budowie i działaniu męskich i żeńskich "Drobin Boga". 

To zaś z czasem pozwoliłoby wypracować owe "klucze" i 
słowniki, jakie umożliwiłyby precyzyjne przetłumaczenie 

obcnie trudnych już do zrozumienia pojęć użytych w 
starożytnej księdze "Sefer ha-Zohar", na dzisiejszą ścisłą 

terminologię naukową. W rezultacie, z pomocą użycia już 



 
  Q-17 

potwierdzonych poświadczeniami wymaganych "3 
świadków" ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 

roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm" lub 

strona "dipolar_gravity_pl.htm") oraz już potwierdzonych 
przez tych "3 świadków" ustaleń mojej "Teorii Życia 2020 

roku" (patrz strona "2020zycie.htm"), potem powinno 
dać się poprawnie wypracować całą naukową prawdę na 

temat szczegółowej budowy i działania poszczególnych 

składowych ciałek "Drobin Boga". 

 
http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg 

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg
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http://pajak.org.nz/cr/manna_maszyna.jpg 

Rys. #B2ab: Oto dwa rysunki jakie ilustrują jak 

drastycznie przeciwstawnie do siebie dwaj autorzy mogą 
interpretować ścisłe opisy wyglądu i budowy męskiej 

(dodatniej) "Drobiny Boga" zawarte w prastarej wiedzy z 
kabalistycznej księgi "Sefer ha-Zohar" - jeśli któremuś z 

autorów owych interpretacji brakuje potwierdzonego 
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poświadczeniami omówionych powyżej "3 świadków": 
słownika i "klucza", które w dzisiejszych czasach 

umożliwiają zgodne z prawdą interpretowanie owych 

opisów wyglądu i budowy. Ponieważ zaś przy aż tak 
dużej ich przeciwstawności, NIE jest możliwe aby obie te 

interpretacje wyrażały prawdę, stąd jedna z tych 
interpretacji reprezentuje co najmniej ogromny błąd 

dociekań, jeśli NIE celowe okłamywanie i zwodzenie 

ludzkości przez kryjące się za nią siły zła jakie dysponują 
mocą i umiejętnościami kuszenia i zwodzenia ludzi. Oba 

powyższe rysunki prezentują bowiem wygląd tej samej 
męskiej "Drobiny Boga". Tyle, że górny (a) z nich, 

wypracowany został już po znalezieniu potwierdzonego 

"3 świadkami" klucza i słownika do precyzyjnego 
interpetowania opisów jego wyglądu. Z kolei ów "klucz" i 

słownik ujawniły, że księga "Sefer ha-Zohar" opisuje 
wygląd i budowę zarówno pokazanej powyżej w górnym 

(a) rysunku męskiej (dodatniej) "Drobiny Boga" - na 
obraz i podobieństwo której zgodnie z zacytowanym 

powyżej wersetem 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg 

postwarzał mężczyzn, jak i opisuje wygląd i budowę NIE 
pokazanej tutaj, ale zilustrowanej na "Rys. #K2b(prawy)" 

z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", żeńskiej 
(ujemnej) "Drobiny Boga" - na obraz i podobieństwo 

której, zgodnie z zacytowanym powyżej wersetem 1:27 z 

bibilijnej "Księgi Rodzaju", Bóg postwarzał kobiety. 
Natomiast dolny (b) z powyższych rysunków, 

wmawiający ludzkości iż księga "Sefer ha-Zohar" 
rzekomo pokazuje "maszynę do produkowania manny", 

zapewne został wpracowany na zasadzie błędnego i 
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nastawionego na sensację ludzkiego "zgadywania" 
znaczeń poszczególnych sformułowań opisów z owej 

księgi. Jego autora to "zgadywnie" uczyniło sławnym i 

zapewne bogatszym - bowiem pozwoliło mu opublikować 
książkowy "bestseller" o tytule "The Manna Machine" 

(patrz 
https://www.google.com/search?q=manna+machine+bo

ok&source=lnms&tbm=isch ), na bazie jakiego nawet 

ktoś w Polsce przygotował 26:04 minuty długi gratisowy 
film z YouTube o tytule 'Sekret Arki Przymierza i 

"Wiekowego Starca" ' jaki jest upowszechniany z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=R92X8uzerJs . 

Jednak równocześnie "zgadywanie" to upowszechniło po 

świecie cofającą ludzkość w rozwoju nieprawdę, jakiej 
sprostowanie i zastąpienie prawdą na temat wyglądu, 

budowy i roli "Drobin Boga", w obecnych czasach coraz 
zmyślniejszego okłamywania ludzi przez zwolenników zła, 

zapewne zajmie teraz całe wieki (jeśli owo pogłębiające 
się odrzucanie przez ludzi prawdy i akceptowania 

kłamstwa oraz zła, wogóle pozwoli większości ludzi 

przejrzeć na oczy i wyjść do światła z ogarniających ich 
mroków zakłamania). Sam proces znajdowania tego 

"klucza" i słownika, wraz z przytoczeniem 
potwierdzających ich prawdę stwierdzeń wymaganych "3 

świadków", wyjaśniłem dokładniej w punktach #K1 i #K2 

z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". 
Potwierdzenie zaś prawdy tego "klucza" i słownika 

ujawnia, że niższy (b) rysunek jest całkowicie błędny, 
oraz że prawdopodobnie sponsorowanie jego szerokiego 

upowszechnienia po świecie dokonują owe siły zła 
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zainteresowane w ukrywaniu prawdy i w utrzymywaniu 
ludzkości w niewiedzy, ciemnocie i kłamstwach - jakie to 

siły, między innymi, jednocześnie zawzięcie (choć 

skrycie) prześladują i blokują też upowszechnianie moich 
publikacji, serwując mi tym prześladowaniem nieopisane 

ilości cierpienia jako "zapłaty" za moje wysiłki 
poprawienia losów wszystkich ludzi. Na szczęście dla nas, 

owa biblijna obietnica o ujawnianiu ludziom każdej 

ukrywanej przez kogoś tajemnicy, wyrażona wersetem 
10:26 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" - cytuję: "... Nie 

ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być 
wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 

dowiedzieć", zostanie kiedyś spełniona także w 

przypadku tej ogromnie istotnej dla ludzkości próby 
ukrywania przez moce zła prawdy o "Drobinach Boga". 

Jeśli bowiem Bóg zdecyduje się NIE dopuścić aby 
upowszechnianie moich opracowań zostało całkowicie 

zablokowane i wydeletowane przez moce zła zaś moje 
niemal życiowo-długie cierpienie znoszenia nieustających 

prześladowań NIE poszło na marne, wówczas tę Swą 

obietnicę Bóg zapewne mógłby wypełnić już efektami 
natchnienia mnie w 2020 roku abym opracował swoją 

"Teorię Życia 2020 roku" opisaną na totaliztycznej stronie 
o nazwie "2020zycie.htm" - istotnym fragmentem jakiej 

jest właśnie odkrycie oraz opisanie w niej istnienia, 

wyglądu i roli "Drobin Boga". 
 

Rys. #B2a - góra: Oto sporządzony przez mojego 
graficznie utalentowanego przyjaciela (w którego 

twórczym ilustrowaniu ja zdalnie uczestniczyłem 
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pracowicie przygotowując szczegółowe i długie instrukcje 
oraz wyjaśnienia przesyłane mu emailowo) wygląd 

męskiej dodatniej "Drobiny Boga", prawdę i poprawność 

wyglądu której potwierdzają wszyscy omawiani tutaj "3 
świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w punkcie 

#K1 ze strony "god_istnieje.htm" i w podpisach pod 
ilustracjami załączonymi do owego #K1. Zewnętrznie 

owa męska Drobina Boga charakteryzuje się posiadaniem 

wzwiedzionego "penisa", jąder, oraz brody - wszystkie 
dokładnie opisane w kabalistycznej księdze "Sefer ha-

Zohar". Ta sama księga opisuje także wygląd i budowę 
żeńskiej ujemnej Drobiny Boga, której zewnętrzny 

wygląd cechuje posiadanie żeńskiego organu "vulva" 

(srom) oraz brak brody. Znacznie jednak dla nas 
istotniejsze jej wewnętrzne różnice w porównaniu do 

męskiej Drobiny Boga nadal oczekują dokładnego 
rozszyfrowania po wypracowaniu wymaganego "klucza" i 

słownika - tak jak opisałem to w punkcie #B2 powyżej w 
tym wpisie #337. Wszakże różnice w budowie i działaniu 

obu tych odmiennych Drobin Boga są potem przenoszone 

na ludzi z powodu zróżnicowania syntezowanych w ich 
wnętrzach programów naszej "duszy". To właśnie te 

wewnętrzne różnice definiują więc owe ogromne różnice 
istniejące w myśleniu, działaniach i zachowaniu mężczyzn 

oraz kobiet. Niestety, fakt istnienia także opisu żeńskiej 

Drobiny Boga w księdze "Sefer ha-Zohar" wygodnie 
"przeoczyli" autorzy światowego "bestsellera" o tytule 

"The Manna Machine", wmawiającego ludzkości iż opisy 
te jakoby dokumentują jedynie istnienie i użycie 

rzekomej "maszyny do produkowania manny" pokazanej 
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w dolnej (b) części powyższego rysunku. Wszakże 
"maszyna do produkowania manny" NIE posiadałaby 

swojej męskiej i żeńskiej odmiany, ani męskich i żeńskich 

dolnych organów - szczególnie zaś NIE posiadałaby 
wzwiedzionego "penisa" oraz otaczających go dwóch 

"jąder" doskonale widoczych w dolnej części #B2b 
powyższej ilustracji pokazującej ową rzekomą "maszynę". 

 

Rys. #B2b - dół: Oto także przelany na formę graficzną 
przez mojego przyjaciela wygląd rzekomej "maszyny do 

produkowania manny", prawdzie i poprawności istnienia i 
wyglądu której zaprzeczają wszyscy omawiani tutaj "3 

świadkowie" - stwierdzenia których omówiłem w 

punktach #K1 i #K2 ze swej strony o nazwie 
"god_istnieje.htm" i w podpisach pod ilustracjami 

załączonymi do owych #K1 i #K2. Wygląd ten ujawnia, 
jak łatwo jest wprowadzać w błąd (jeśli NIE celowo 

okłamywać) całą ludzkość sensacyjnymi stwierdzeniami i 
wysokiej jakości grafiką jaka wypacza prawdę, oraz jak 

sceptycznie i wrogo nastawieni są do Boga dzisiejsi ludzie 

gotowi z entuzjazmem akceptować wszystko co 
zaprzecza istnieniu, mądrości i potędze naszego Boga. 

Nic więc dziwnego iż kontrolowana przez Boga natura i 
losy ludzkości właśnie nam pokazują, że Bóg (God) 

"means business" (patrz 

https://www.google.com/search?q=mean+business+idio
m ) - tj. że Bóg z żelazną konsekwencją właśnie podjął 

wdrażanie zapowiedzianych w Biblii kar za zniszczenia i 
zło jakie spowodowała ludzka "chciwość pieniędzy" 

(Biblia, 6:10 z "1 Tymoteusza"), zaś wykazania skruchy 
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za popełnianie jakich ludzkość uparcie odmawia. Jeśli 
więc cała ludzkość, lub chociaż jakiś pojedyńczy kraj, NIE 

wykaże powodowanej skruchą zmiany (ratujące ludzkość 

efekty jakiej to zmiany w Biblii ilustracyjnie sugeruje 
postępowanie królestwa "Niniwy"), oraz szybko NIE 

rozpocznie eliminowania z użycia "pieniędzy" (będących 
źródłem "chciwości" i niemal wszelkiego innego zła) 

poprzez np. podjęcie wdrażania już upowszechnionego 

internetem rozwiązania ludzkich problemów "chciwości" 
oraz "pieniędzy", tj. rozwiązania w postaci "Ustroju 

Nirwany" opisywanego w "części #L" i we WSTĘPie z 
mojej strony "smart_tv.htm" i we wpominanym już 

powyżej naszym filmie z adresu 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (o 
idealnym, bo zaprojektowanym przez Boga "Ustroju 

Nirwany"), wówczas to, nadejście czego naukowo 
zapowiada scenariusz naszego polskojęzycznego filmu o 

tytule "Zagłada ludzkości 2030" (patrz 
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), 

niestety wszyscy bez wyjątku bardzo boleśnie 

doświadczymy. Wszakże zapewne to do takiego 
scenariusza w zakodowany sposób referuje werset 24:22 

z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza", który celową swą 
logiczną i historyczną sprzecznością z następującymi 

zaraz po nim opisami dostarcza nam "klucza" jak go 

mamy rozumieć oraz klaryfikuje odrębne rozumienie 
czasów w jakich zakodowane w nim zdarzenia mają mieć 

miejsce. 
 

 



 
  Q-9 

#B3. Ludzkość - czyli pracowite mrówki którym 
Bóg zlecił oczyszczanie zakamarków "szkieletu 

wiedzy i prawdy" z ukrywających je "cieni 

kłamstwa i przeoczenia": 
 

Gdybyśmy zadali sobie pytanie dlaczego starożytni nie 
zbudowali strzelby czy lotni, wówczas najważniejszym 

powodem okazałby się brak świadomości że strzelba czy 

lotnia mogą zaistnieć. Innymi słowy, aby powiększyć 
swoją wiedzę w jakimkolwiek obszarze, najpierw trzeba 

zdawać sobie sprawę, że taki obszar wiedzy wogóle 
istnieje. Jeśli więc ustalenie to extrapolujemy do sytuacji 

w której Bóg się znajduje, wówczas staje się oczywistym 

iż aby Bóg mógł nieustannie rozwijać najpierw swoją 
własną wiedzę, potem zaś po jej przetworzeniu, 

zakategoryzowaniu i usystematyzowaniu udostępniać ją 
ludziom do poznania, wysoce przydatni stają się ludzie, 

którzy uświadamiają Bogu następne nowe obszary w 
których może On powiększać najpierw swoją, a potem 

ludzką wiedzę. W sensie zaś symbolicznym, nadal 

nieznaną wiedzę możnaby porównywać do "szkieletu" 
jakiejś ciągle nieznanej nam istoty, który to szkielet kryje 

się w bezkształtnym i jeszcze NIE powołanym do życia 
ciele owej istoty. Nasi zaś przodkowie dawno już temu 

ustalili jak poznać wygląd i budowę dowolnego 

"szkieletu" ukrytego w NIE wykazującym życia ciele. 
Wystarczy bowiem aby ciało to ułożyć na dużym 

mrowisku jakichś mięsożernych mrówek, zaś dla 
podtrzymania swych funkcji życiowych mrówki te 

pozjadają tkanki ukrywające przed nami obraz szkieletu, 
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odsłaniając naszym oczom białą "prawdę" wyglądu tego 
szkieletu. 

 

Wyjaśnijmy powyższe w bardziej obrazowy i symboliczny 
sposób. Jeśli popatrzeć np. oczami Boga na ciągle jeszcze 

niezbadany obszar niewiedzy, wówczas obszar ten 
przypomina sobą właśnie taką ciemną masę we wnętrzu 

której ukrywa się jakiś nadal nieznany i skomplikowany 

biały "szkielet wiedzy i prawdy". Aby więc ów "szkielet 
wiedzy i prawdy" najpierw ujawnić oczom Boga, potem 

zaś z woli Boga i z boską pomocą oraz pokierowaniem 
ujawnić też oczom ludzi, potrzebna jest chmara 

pracowitych "mrówek" jakie rzucą się na ową ciemną 

masę niewiedzy i stopniowo "pozjadają" wszystkie cienie, 
które tę wiedzę zakrywają. Ludzie pełnią dla Boga 

właśnie ową funkcję chmary pracowitych mrówek, które 
stopniowo odsłaniają Bogu ów złożony biały "szkielet 

wiedzy i prawdy" ukryty poza ciemną masą niewiedzy. 
 

Oczywiście dla Boga odsłonięcie przez ludzi "szkieletu 

wiedzy i prawdy", lub zainspirowanie w jakim kierunku 
należy szkieletu tego poszukiwać, to dopiero początek. 

Potem bowiem szkielet ten wymaga przetworzenia i 
wdrożenia - co może wymagać nawet tysięcy "ludzkich 

lat" działania. Wszakże po poznaniu jakiejś nowej wiedzy 

reprezentującej prawdę, Bóg szczegółowo ją analizuje, 
kategoryzując do jednej z dwóch przeciwstawnych 

kategorii, tj. do (1) wiedzy generującej wzrost, postęp i 
dobro, lub do (2) wiedzy powodującej upadek, cofanie 

się i zło, następnie formuje ją w "łańcuchy wzajemnie 
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powiązanej ze sobą wiedzy i prawdy" (doskonałym 
przykładem jednego z takich łańcuchów mogą być moje 

"Tablice Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - patrz 

https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5
%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w lub patrz #V7 ze 

strony "2020zycie.htm"), przyporządkowuje 
poszczególnym ogniwom tych łańcuchów etapy rozwoju 

ludzkości na jakich należy udostępniać ich wiedzę i 

prawdę do wiadomości wszystkich ludzi, oraz znając 
cechy konkretnych "dusz" ludzi wybiera 

najodpowiedniejsze z nich do wykonania zadania 
odkrycia i upowszechnienia tej wnoszącej postęp oraz 

dobro wiedzy i prawdy wśród ludzi. Warto bowiem być 

świadomym zakodowanej w Biblii informacji, że 
uprzednio niesprawdzone osoby (w tym nawet 

zabiegający tylko o własne korzyści bogacze i członkowie 
elit) typowo są w stanie wymyślać, upowszechniać i 

wdrażać jedynie powodujące upadek, zniszczenia i zło 
prawa, nakazy, zakazy, sformułowania, wynalazki (np. 

nowych broni), kłamstwa, zwodzenie, niewiedzę, itp. 

Natomiast do odkrywania i upowszechniania wiedzy 
reprezentującej absolutną prawdę i stąd generującej 

postęp i wynoszącej ludzkość na wyższy poziom 
świadomości, Bóg starannie wybiera już uprzednio 

sprawdzone w działaniu "dusze", których z jednej strony 

NIE załamie wykonywanie swego zadania w warunkach 
opisywanych wersetami 1:27-29 z bilijnego "1 Koryntian" 

- cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co 

niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest 
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szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, 
co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak 

by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga", z 

drugiej zaś strony które to "dusze" już w uprzednich 
swych przysłaniach na Ziemię udowodniły w praktyce 

swą umiejętność i determinację wykonania powierzonych 
im zadań nawet w najtrudniejszych sytuacjach i 

warunkach - tak jak np. udowodnił to Eliasz, jakiego już 

trzecie z kolei wysłanie na Ziemię zapowiedziane Biblią 
(patrz Biblia, werset 9:12 z "Ewangelii św. Marka" - 

cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "... istotnie Eliasz 
przyjdzie najpierw i naprawi wszystko ... ma on wiele 

cierpieć i być wzgardzonym") skomentowałem 

wyczerpująco w "części #H" swej strony internetowej o 
nazwie "2030.htm". Warto bowiem być świadomym, że 

nową wiedzę i prawdę jest w stanie poodkrywać i 
zaprezentować swym bliźnim tylko żyjący wraz z nimi 

człowiek, który urodził się w ich kulturę, środowisko, 
poziom wiedzy i zasady życia, oraz który boleśnie i na 

sobie samym w swych poszukiwaniach wiedzy i prawdy 

poznał nękające jego oraz wszystkich innych ludzi wady, 
niedogodności i braki. 

 
Ponieważ zaś składowymi tego symbolicznego "szkieletu 

wiedzy" są ogniwa indywidualnych "prawd" wzajemnie 

powiązane ze sobą w łańcuchy, jeszcze jedną obrazową i 
symboliczną prezentację powyższego pojęcia "szkielet 

wiedzy", dokonaną jednak z punktu widzenia 
formujących ten szkielet "łańcuchów prawd", 

zaprezentowałem i omówiłem na początku punktu #V7 
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strony o nazwie "2020zycie.htm". 
 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk 

 
* * * 

 
Powyższy wpis #337 prezentujący totaliztyczne 

wyjaśnienie pojęć "wolna wola", wiedza, prawda, 

"szkielet wiedzy i prawdy", a także krótki opis 
"nawracalnego czasu softwarowego" jakim Bóg zarządza 

nimi wszystkimi, stanowi adaptację treści punktów #B1, 
#B2 i #B3 ze strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" 

(aktualizacja datowana 25 lipca 2021 roku, lub później) - 

już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, 
pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/will_pl.htm 
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm 

http://gravity.ezyro.com/will_pl.htm 
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm 

http://drobina.rf.gd/will_pl.htm 

http://pajak.org.nz/will_pl.htm 
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi 

głównymi publikacjami wielokrotnie potem 
aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów 

totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania 

prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już 
aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty 

bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z 
czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej 

ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich 



 
  Q-4 

powtarzalnego aktualizowania zawierają też już 
powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie 

kontynuowanych badań. 

 
Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też 

udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje 
wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli 

czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy 

wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na 
którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić 

"menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i 
tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, 

poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony 

jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić 
ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" 

uruchomić z powyżej wskazanego adresu 
http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie 

tym nazwę strony "will_pl.htm" zastąpi się nazwą strony 
"menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na 

otrzymany w ten sposób nowy adres 

http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób 
jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może 

też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę 
której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym 

wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby 

uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną 
nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę 

o nazwie "petone_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie 
http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast 

owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres 
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http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym 
swej wyszukiwarki. 

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja 
już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej 

"totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w 
tym i temat z niniejszego wpisu #337, jest potem 

powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, 

które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów 
totalizmu było zakładanych i krótkotrwale 

utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej 
ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu 

nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych 

przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", 
wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic 

Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej 
blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej 

naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia 
z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych 

dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 

istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod 
następującymi adresami: 

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt 
https://kodig.blogi.pl  

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 

20pt, dostępny też poprzez NZ adres 
https://drjanpajak.blogspot.co.nz 

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów 
totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po 

bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, 
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podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich 
wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach 

totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie 

udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną 
publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF 

i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i 
normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. 

poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na 

wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym 
między innymi np. pod adresem 

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie 
wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w 

wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla 

mieszkańców innych niż Polska krajów. 
 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #337: 
#336, 2021/6/23 - nieznane wcześniej prawdy o Bogu i 

życiu ("część #V" z "2020zycie.htm") 
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój 

Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm") 

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 
do #H6 z "2020zycie.htm") 

#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych 
"perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm") 

#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla 

Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm") 
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie 

ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm") 
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i 

instytucji (#J5 z "petone_pl.htm") 
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#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z 
"2030.htm") 

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 

roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm") 
#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z 

celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm") 
 

Niech totalizm zapanuje, 

Dr inż. Jan Pająk 
 

 
 


