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STRESZCZENIE monografii [8/2p] "Totalizm ", ISBN 978-1-877458-00-2 .
Jeśli jest to pierwsza rozprawa o filozofii jaką wziąłeś do ręki, dokonałeś doskonałego
wyboru. Niektórzy ludzie wierzą, że powinniśmy spróbować wszystkiego w naszym życiu
(przynajmniej jeden raz - tak abyśmy wiedzieli jak to smakuje). Ty zaś zacząłeś od totalizmu, który
jest najbardziej moralną, wynagradzającą, postępową, nowoczesną, pozytywną, konstruktywną,
otwartą, przeźroczystą oraz promującą prawdę, filozofią na Ziemi. Z kolei niniejsza monografia jest
najlepszym opisem totalizmu sporządzonym dotychczas. Tak więc zacząłeś od tego, co najlepsze!
Będę tutaj szczery: jestem lepszy w dokonywaniu niż w filozofowaniu. Kiedy doczytasz się
do tekstu z podrozdziału K4, jaki opisuje moje najważniejsze osiągnięcia życiowe, odnotujesz, że
nawykłem do działania - i to setek różnych rzeczy! Bardziej więc wiem jak coś uczynić, niż jak to
opisać. Aby wszystko było nawet bardziej niezwykłe, posiadam umysł techniczny, stąd stworzenie
nowej filozofii jest ostatnią rzeczą na Ziemi jaką spodziewałbym się dokonać - gdyby wybór tego, co
czynić, należał wyłącznie do mnie. Byłem kiedyś profesorem nauk komputerowych, a także byłem
profesorem inżynierii mechanicznej, plus podporucznikiem w saperach - którzy rozbrajają miny oraz
budują mosty (a stąd podobno mylą się tylko jeden raz w życiu). Mój sposób myślenia jest więc
bardzo ścisły. Taka też jest i moja filozofia czyli "totalizm". Cokolwiek dokonuję nie jest zamierzone
dla wytworzenia gór pustych słów, a dla wydania jednoznacznych, jasnych, dobrze zdefiniowanych,
mierzalnych i szybkich rezultatów. Totalizm jest dokładnie taki: daje on ścisłe instrukcje, jak ktoś
powinien prowadzić swoje życie oraz wyjaśnia wszystkie zasady, tak że każdy dokładnie wie co i
dlaczego czyni. Jeśli zaś ktoś wykonuje te instrukcje i rozumie te zasady, wówczas będzie osiągał
dokładnie zdefiniowane korzyści. Tak na marginesie, to totalizm jest jedyną filozofią na Ziemi, jaka
nie została "wymyślona", a stanowi wynik nowej teorii naukowej nazywanej Konceptem Dipolarnej
Grawitacji (opisanej w tomach 5 i 6 tej monografii).
Czy istnieją więc jakieś wyniki i nagrody, których zbierania należy się spodziewać, jeśli żyje
się zgodnie z totalizmem? Tak! Jest ich nawet wiele. Wszystkie dobrze zdefiniowane i wszystkie do
zbierania jeszcze w obecnym życiu - niektóre niemal natychmiastowo. To może zaszokować, jako
że wiele filozofii nie definiuje swoich nagród, podczas gdy filozofie niektórych religii obiecują
nagrody dopiero po śmierci. Totalizm jest inny. Definiuje on nagrody jakie są osiągalne - jeśli się
praktykuje tę filozofię. Dla przykładu, rozważ szczęście. Wcale nie wiedząc zapewne praktykujesz
niszczycielską filozofię naszej cywilizacji (tj. pasożytnictwo - patrz jej opisy w tomie 4). Jak często
uczyniła cię ona szczęśliwym? Czy mógłbyś wskazać, bez długiego zwlekania, przypadek w swoim
życiu, kiedy byłeś szczęśliwym przez dłużej niż kilka godzin? Dla porównania, ponieważ ja
praktykuję totalizm, w rozdziale D z tomu 3 tej monografii opisuję dokładnie przypadek, kiedy
doświadczyłem "nirwany" i byłem szczęśliwy bez ustanku przez około 9 miesięcy! A być może
potrafisz szybko nazwać coś, co dała ci dzisiejsza cywilizacja, a co drastycznie poprawiło jakość
twojego życia? Ponownie ja mogę to wskazać: dla mnie tym czymś była filozofia totalizmu!
Z filozofiami jest trochę jak z naszymi płucami: każdy je ma i bez przerwy je używa aby żyć,
jednak nie każdy i, nie przez cały czas, jest świadomy, że one istnieją i że ich używa. Wszakże, bez
względu jak słowo "filozofia" jest definiowane w kosztownych podręcznikach, w codziennym
zastosowaniu praktycznym oznacza ono "zbiór zasad zgodnie z jakimi ktoś prowadzi swoje życie"
(odnotuj paradoks z życiem: nawet jeśli ktoś nie stosuje w życiu żadnych zasad, ciągle żyje on
zgodnie z zasadą "nie wypełniania żadnych zasad" - czyli wyznaje "prymitywne pasożytnictwo").
Stąd, nawet jeśli ktoś wcale nie jest tego świadomym, ciągle żyje zgodnie z jakimś tam rodzajem
filozofii i realizuje tą filozofię we wszystkim, co czyni. Tyle tylko, że zwykle filozofia jaką ktoś posiada
jest nieusystematyzowana i nieformalna. Czyli jest ona mieszaniną zasad wynikających albo z
reakcji emocjonalnych danej osoby, albo też przechwyconych ze społeczności w której ktoś zyje.
Znaczy typowo ludzie praktykują chaotyczną filozofię impulsów. Dokąd zaś taka chaotyczna
filozofia prowadzi? Ano, albo prowadzi nas do nikąd, albo też w dół pola moralnego. Chcę więc tutaj
podkreślić, że skoro i tak praktykuje się jakąs chaotyczną filozofię, jaka prowadzi do nikąd lub w dół,
dlaczegoż nie spróbować totalizmu, jaki dostarcza dobrze zdefiniowanych korzyści i nagród.
Totalizm jest filozofią zorientowaną na wyniki. Stąd także i niniejsza monografia nastawiona
jest na wyniki. Została ona napisana na "poznaj wszystko" sposób. To oznacza, że dostarcza ona
wszelkich informacji o totaliźmie, lub związanych z totalizmem, jakie ktoś tylko zechciałby poznać.
Podzielona jest ona na 8 tomów. Pierwszy i najważniejszy (ten) tom owej monografii, wyjaśnia
wszystko co należy wiedzieć, aby efektywnie stosować totalizm w swoim życiu.
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G6.1. Moralny system komunikacyjny, a "µ"
G6.2. Jak podnosić nasz osobisty względny poziom energii moralnej "µ"
G6.3. Jak podnosić względny poziom energii moralnej "µ" w naszym
kraju i cywilizacji
G7. Zarządzanie zasobem energii moralnej
G8. Nirwana
G9. Równania grawitacyjne
G9.1. Równanie długowieczności
G9.1.1. Zwiększające długowieczność efekty gromadzenia
energii moralnej
G9.2. Równanie inteligencji
G9.3. Równanie wzrostu
G9.4. Równanie ciężaru
G9.5. Równanie uczuć
G9.6. Równanie zwrotu karmy
G10. Przykłady problemów praktycznych mechaniki totaliztycznej
wraz z ich rozwiązaniami
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Tom 4: Przeciw-Świat w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-1
H-5
H-7

H. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI: FIZYKALNY PRZECIW-ŚWIAT
H1. Dlaczego Koncept Dipolarnej Grawitacji został sformułowany
H1.1. Formalny dowód na dipolarny charakter grawitacji, oraz
na istnienie przeciw-świata
H-7
H1.1.1. Dowód metodą "wszystko potwierdza, nic nie zaprzecza"
H-14
H1.1.2. Dowód metodą wykluczania
H-15
H1.1.3. Dowód metodą porównywania atrybutów
H-17
H1.1.4. Formalny dowód naukowy na istnienie przeciw-świata,
sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej
H-20
H1.2. Eksperymentalne potwierdzenie istnienia przeciw-świata
H-24
H1.3. Paraliżujące konsekwencje błędnego zakwalifikowania
grawitacji do pól monopolarnych
H-28
H2. Przeciw-świat i zapełniająca go (myśląca) substancja
zwana "przeciw-materią"
H-35
H3. Działanie wszechświata rządzonego dipolarną grawitacją
H-43
H4. Fizykalne zachowania i własności przeciw-materii
H-45
H4.1. Podstawowe zjawiska przeciw-świata
H-49
H4.2. Wiry i strumienie przeciw-materii, czyli
dynamiczne odpowiedniki obiektów trwałych z naszego świata
H-52
H5. Interpretacja zjawisk elektromagnetycznych
w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-52
H5.1. Czym jest pole elektryczne?
H-54
H5.2. Czym jest pole magnetyczne?
H-58
H5.3. Zjawiska indukowane przez obieg przeciw-materii wokół Ziemi
(tj. powstałe z ziemskiego pola magnetycznego, z rotacji Ziemi, itp.
- np. rozważ zorzę polarną, siatkę szwajcarską, dziurę ozonową,
oraz wiele więcej)
H-66
H5.4. Mechanizm rządzący pogodą na Ziemi i jego sterowanie
H-69
H6. Zjawiska oparte na samo-mobilności przeciw-materii
H-70
H6.1. Efekt telekinetyczny, pole telekinetyczne, telekineza, psychokineza,
oraz jarzenie pochłaniania
H-71
H6.1.1. Historia odkrycia efektu telekinetycznego
H-72
H6.1.2. Jak działanie efektu telekinetycznego zostało wyjaśnione
przez Koncept Dipolarnej Grawitacji
H-74
H6.1.3. Zasada Zachowania Energii w efekcie telekinetycznym
H-77
H6.2. Techniczna wersja efektu telekinetycznego
H-79
H6.2.1. Wykorzystanie efektu telekinetycznego
dla celów transportowych
H-80
H7. Zjawiska oparte na wibracjach przeciw-materii
H-80
H7.1. Fale telepatyczne i telepatia
H-88
H7.2. Radiestezja
H-91
H7.3. Dlaczego, zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, telekineza,
telepatia, radiestezja, itp., muszą wykazywać
charakter elektromagnetyczny
H-93
H8. Zjawiska bazujące na telekinetycznym wibrowaniu materii
H-93
H8.1. Zjawisko trwałego telekinetyzowania
H-100
H8.2. Wykrywanie natelekinetyzowania substancji
H-103
H9. Zjawiska wynikające z fizykalnych cech programów
rezydujących w przeciw-materii
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H-104
H9.1. Softwarowa interpretacja czasu w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-107
H9.2. Interpretacja energii w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-108
H9.3. Interpretacja pola grawitacyjnego w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-108
H10. Nowe dyscypliny naukowe badające przeciw-świat i przeciw-materię
H-110
H11. Podsumowanie możliwych korzyści z uzyskania dostępu do przeciw-świata
H-112
H12. Na zakończenie
H-113/117
5 rysunków (H1 do H5).
HB-118 HB. DLACZEGO KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI
ZOSTAŁ SFORMUŁOWANY
HB-122
HB1. Statek antygrawitacyjny byłby niemożliwy do manewrowania
i trudny do stabilizowania
HB-123
HB2. Podróżowanie statkiem antygrawitacyjnym
przypominałoby lot w kuli armatniej
HB-124
HB3. Manewrujący statek antygrawitacyjny
musiałby być jedynie zaawansowaną wersją dzisiejszych rakiet
HB-125
HB4. Przy napędzie samo-odzyskującym swoją energię,
grawitacja nie wpływa na konsumpcję energii
HB-126
HB5. Pole statku antygrawitacyjnego absorbowałoby ogromne ilości energii
HB-127
HB6. Podczas lądowania ogromna energia pola antygrawitacyjnego
musiałaby zostać rozproszona
HB-128
HB7. Start statku antygrawitacyjnego byłby niemożliwy
bez akumulatora jego energii
HB-129
HB8. Silne pole antygrawitacyjne odpychałoby wszelką
materię od powłoki owego statku
HB-129
HB9. Pole antygrawitacyjne rozpraszałoby energię życiową
istot w jego zasięgu, natychmiast je uśmiercając
HB-129
HB10. Pole statku antygrawitacyjnego
powodowałoby eksplodowanie całej otaczającej materii
HB-130
HB11. Siły odpychania od przypadkowych obiektów
rzucałyby statkiem antygrawitacyjnym na wskroś przestrzeni
HB-130
HB12. Antygrawitacja wprowadziłaby szereg poważnych niebezpieczeństw
HB-131
HB13. Nawet bez znajomości Konceptu Dipolarnej Grawitacji,
nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość
uzyskania pola antygrawitacyjnego
HB-132
HB14. Podsumowanie
Tom 5: (Tamten) Świat Wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
I-1
I-2
I-2
I-3
I-6
I-8
I-11
I-11
I-12
I-13

I. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI - ROZUMNY ŚWIAT WIRTUALNY
I1. Jak obecnie istniejący wszechświat się wykształtował
I1.1. Co było zanim dzisiejszy wszechświat się wykształtował –
czyli opis stanu wyjściowego wszechświata
I1.1.1. Przeciw-materia: fizykalna substancja myśląca z przeciw-świata
I1.2. Jak wyglądała naturalna samo-ewolucja Boga
I1.3. Jak Bóg stworzył świat fizyczny
I1.3.1. Dlaczego Bóg stworzył najpierw świat fizyczny
a potem człowieka
I1.4. Jak Bóg stworzył człowieka
I1.4.1. Kim lub czym my ludzie faktycznie jestesmy
I1.4.2. Formalny dowód naukowy potwierdzający że to ”Bóg stworzył
parę pierwszych ludzi”, sformułowany zgodnie z zasadami

9
I-18
I-20
I-21
I-21
I-23
I-25
I-28
I-32
I-32
I-34
I-34
I-35
I-35
I-36

I-38
I-38

I-40
I-40
I-41
I-45
I-45
I-52
I-53
I-54

logiki matematycznej
I1.5. Stworzenie przez Boga niezwykłej "przestrzeni czasowej"
oraz urzeczywistnienie w świecie fizycznym nawracalnego
czasu softwarowego
I1.6. Podsumujmy więc co niniejszy podrozdział wyjaśnił nam
na temat samo-ewolucji Boga oraz późniejszego stworzenia
świata fizycznego i człowieka przez Boga
I2. Materiał dowodowy który potwierdza poprawność opisanych w poprzednim
podrozdziale I1 przebiegu i zasad wykształtowania
się obecnego wszechświata
I2.1. Materiał dowodowy na faktyczny stan wyjściowy wszechświata
I2.1.1. "Przesunięcie ku czerwieni" - najbardziej odnotowywalny
dowód naukowy na stan wyjściowy wszechświata
I2.1.2. Dajmy życie "serpentowi Pająka" aby móc prosto wyjaśniać
całe szeregi naukowych niekonsekwencji i paradoksów
I2.2. Materiał dowodowy na naturalną samo-ewolucję Boga
I2.2.1. Tak więc to co oficjalna nauka ziemska nazywa "naturalna
ewolucja" faktycznie zaistniało we wszechświecie tyle że jej końcowym produktem był Bóg, a nie człowiek
I2.2.2. Źródła naszych trudności z zaakceptowaniem powyższego
modelu naturalnej samo-ewolucji Boga, wraz z przykładami
materiału dowodowego na poprawność tego modelu
I2.3. Materiał dowodowy na poprawność ustaleń
jak Bóg stworzył świat fizyczny
I2.3.1. Warunki jakie motywowały Boga kiedy tworzył on świat fizyczny
I2.4. Materiał dowodowy na poprawność ustaleń jak Bóg stworzył człowieka
I2.4.1. Dlaczego każdy z rzekomych "dowodów" na przypadkową
ewolucję, w rzeczywstości z taką sama mocą
dowodzi też faktu stworzenia człowieka przez Boga
I2.4.2. Jaki materiał dowodowy potwierdza że człowiek
został celowo stworzony przez Boga, a także że Bóg
używa "inteligentnie sterowanej ewolucji"
w celu nieustannego udoskonalania wszechświata
I2.5. Materiał dowodowy na istnienie "przestrzeni czasowej" i
nawracalnego czasu
I2.6. Szokujący dowód potwierdzający - mianowicie ta sama struktura
wszeświata złożonego z trzech odrębnych światów (tj. z (1)
przeciw-świata, (2) świata wirtualnego, oraz (3) świata fizycznego)
wyłoniła się jako wynik dwóch zupełnie niezależnych od
siebie dedukcji logicznych
I3. Inteligentny wszechświat - czyli wszechświat
który jako całość posiada własny intelekt przez religie zwany Bogiem
I3.1. Wszechświatowy intelekt (Bóg)
I3.2. Atrybuty wszechświatowego intelektu
I3.3. Formalny dowód na faktyczne istnienie wszechświatowego intelektu
I3.3.1. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony
metodą superpozycji
I3.3.2. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony
metodą wykluczania
I3.3.3. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony
metodą porównywania atrybutów
I3.3.4. Formalny dowód na istnienie Boga
uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej
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I-56
I-57
I-62
I-64
I-64
I-72
I-97
I-103
I-103
I-104
I-111
I-113
I-115
I-117
I-121
I-123
I-125
I-127
I-128
I-136
I-143
I-149
I-155
I-158
I-159
I-160
I-162
I-162
I-164
I-172
I-173
I-175
I-182
I-185

I3.4. Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wiąże naukę z religią
I3.5. Cuda i hoaksy
I3.6. Konsystencja wszechświatowego intelektu, a
pochodzenie praw moralnych
I4. Cechy moralne myślącego przeciw-świata
I4.1. Prawa moralne
I4.1.1. Przykłady najbardziej reprezentatywnych praw moralnych
I4.1.2. Regularności i cechy wykrywalne w prawach moralnych
I4.2. Pole moralne
I4.3. Inteligentna energia moralna
I4.4. Karma
I4.5. Karma kredytowa
I5. Inne ludzkie ciała rezydujące w przeciw-świecie
I5.1. Ciało przeciw-materialne (tj. religijny duch)
I5.2. Rejestry z przeciw-ciała obiektów (tj. religijna dusza)
I5.2.1. Formalny dowód naukowy wykazujący że "ludzie posiadają
wiecznie istniejącą duszę", sformułowany według zasad
logiki matematycznej
I5.3. Przeciw-organy (umysł, przeciw-zmysły, sumienie, miłosierdzie,
czakramy, itp.)
I5.4. Model mózgu jako urządzenia nadawczo-odbiorczego
I5.4.1. Przepustowość komunikacyjna mózgu
I5.4.2. ULT – uniwersalny język myśli
I5.5. Uczucia
I5.6. Energie, meridiany, akupunktura
I5.7. Magia, czarna magia oraz miłość
I5.8. Intelekty zbiorowe i karma zbiorowa
I5.9. Pułapki "pozytywnego myślenia"
I5.10. Modlitwa
I5.11. Jak wszechświatowy intelekt nam pomaga
I6. Nadprzyrodzone moce i ich generowanie
I6.1. Datuk z Malezji
I7. Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia niektóre tajemnicze zjawiska
I8. Najpowszechniej dostępne dowody na
intelektualne zdolności przeciw-świata
I8.1. "Intelektualni geniusze" wśród zwierząt
I8.2. ESP
I9. Na zakończenie opisów inteligentnych mechanizmów przeciw-świata
Rys. I1 (Alan Plank i jego pompa)

IB-186 IB. JAK KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE
IB-186
IB1. Podsumujmy co nam uświadamia Koncept Dipolarnej Grawitacji
IB-187
IB2. Konieczność sformułowania nowej filozofii moralnego życia
Tom 6: POZNAJMY BOGA
JA-1
JA-2
JA-3
JA-4
JA-5

JA. POZNAJMY LEPIEJ NASZEGO MŁODEGO BOGA
JA1. Zdefiniujmy Boga oraz rozważmy czynniki decydujące
o Jego stosunku do ludzi
JA1.1. Jak Bóg powstał – czyli samoewolucja Boga
JA1.2. Jaki jest wiek Boga
JA1.3. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że Bóg liczy około 6000 lat
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JA-7
JA-7
JA-8

JB-10
JB-10
JB-11
JB-13

JB-14
JB-15
JB-17
JB-23
JB-33

JA1.4. Ilu Bogów faktycznie istnieje
JA2. Zdefiniujmy wygląd Boga
JA3. Czy Bóg faktycznie składa się ze Świętej Trójcy, tj. z "Boga Ojca",
"Ducha Świętego", oraz "Syna Bożego" według chrześcijaństwa,
czy też z „Twórcy”, „Podtrzymywacza”, oraz
„Niszczyciela” według nauk hinduizmu
JB. MATERIAŁ DOWODOWY POTWIERDZAJĄCY ŻE BÓG ISTNIEJE
JB1. Jakich ludzi i w jaki sposób Bóg typowo utrzymuje
w niepewności co do Jego istnienia
JB2. Zdefiniujmy pojęcie "dowód na istnienie Boga"
JB3. Bóg chce abyśmy "wiedzieli" że On istnieje, a nie jedynie
"wierzyli" w Jego istnienie - znaczy poznajmy przyczynę dla
której Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał duży osobisty
wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga
i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje
JB4. Jakimi metodami i w jakim celu Bóg zmusza każdego z nas
aby wkładał osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów
na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje
JB5. "Dowodzenie przez zaprzeczenie" - tj. skoro nieistnieje nawet jeden
dowód materialny na nieistnienie Boga, to oznacza że Bóg istnieje
JB6. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga
z obszaru nauk fizycznych
JB7. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga
z obszaru nauk biologicznych
JB8. Formalny dowód na istnienie Boga
uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej

JC-34
JC-34

JC. BIBLIA - CZYLI BOSKA AUTOBIOGRAFIA
JC1. Jakie fakty dowodzą, że Biblia rzeczywiście jest pośrednio
autoryzowana przez samego Boga

JD-37
JD-37

JD. OSOBOWOŚCI I „CHARAKTER” BOGA
JD1. Jak zbiór odmiennych osobowości tego samego Boga
opisywany jest przez religię hinduizmu
JD2. Boskie poczucie humoru
Rysunek J1 (Bóg-Małpa)

JD-38
JD-39
JE-40
JE-40
JE-40
JE-40
JE-42
JE-42
JE-42
JF-43

JE. WIEDZA I MOŻLIWOŚCI BOGA
JE1. Co Bóg już wie, a czego Bóg jeszcze NIE wie
JE2. Jak Bóg dokonuje tworzenia
JE3. Dwa podstawowe rodzaje tworzenia, czyli:
(1) tymczasowa symulacja, oraz (2) trwałe tworzenia
JE4. Jakie są powody powtarzalnego "symulowania"
stworzeń przez Boga - znaczy "tymczasowego tworzenia"
przez Boga istot pozbawionych "wolnej woli"
JE5. Czy Bóg czasami tymczasowo podpina jedną ze swoich
osobowości, oraz swoją świadomość, do ciał wybranych ludzi
JE6. Skoro istnieje coś czego Bóg jeszcze nie wie, Bóg tak
przeprowadzi proces stwarzania aby tego się dowiedzieć
JF. BÓG A CZŁOWIEK (czyli co totalizm ustalił naukowo na
temat roli człowieka w planach Boga)
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JF-43
JF-43
JF-44
JF-46
JF-47

JF-49
JF-50
JF-52
JG-53
JG-53
JG-53
JG-54
JG-54
JG-55
JG-55
JG-57
JG-59
JG-60
JG-60
JG-60
JG-61
JG-61
JG-62
JG-63
JG-64
JG-65
JG-67
JG-68
JG-69
JG-70
JG-70
JG-70

JF1. Chociaż Bóg wie nieskończenie więcej od ludzi, ciągle jednak
Bóg nie wie wszystkiego - stąd głównym celem działań Boga
staje się „powiększanie wiedzy”
JF2. Po co Bogu potrzebny jest świat fizyczny i człowiek
JF3. Nie tylko my, ludzie, ale także sam Bóg
jest też "względnie niedoskonały", stąd On również
nieustannie się uczy i udoskonala swoje metody
JF4. Cel w jakim Bóg stworzył ludzi: poznawanie Siebie
i powiększanie Własnej wiedzy
JF5. Jaki materiał dowodowy potwierdza twierdzenie filozofii totalizmu
sformułowane na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji,
że "celem dla którego Bóg stworzył ludzi jest łatwiejsze,
bezpieczniejsze, dokładniejsze i szybsze poznawanie przez Boga
Siebie samego oraz powiększanie wiedzy i doskonałości Boga"
JF6. Nazwa dla obecnej fazy powiększania wiedzy przez Boga:
"eksperymentowanie z szatańskością i z jej następstwami"
JF7. Z bezmyślnych sług, w świadomych partnerów i wspólników Boga
JF8. Które więc cechy ludzi Bóg ceni najbardziej
JG. BOSKIE METODY RZĄDZENIA CZŁOWIEKIEM I WSZECHŚWIATEM
JG1. Jakie czynniki ograniczają boski "pęd do wiedzy"
JG1.1. Tzw. "wolna wola" którą Bóg zmuszony był dać ludziom
JG1.2. Tzw. "kanon niejednoznaczności"
JG1.2.1. Generowanie przez Boga dwóch przeciwstawnych
wyjaśnień dla każdej odnotowywalnej manifestacji
JG1.3. Tzw. "zasada obusieczności"
JG2. W jaki sposób Bóg ciągle osiąga swój najważniejszy cel
"powiększania wiedzy", na przekór że w swych działaniach
Bóg musi uwzględniać wszystkie limitujące go ograniczenia
JG2.1. Utrzymywanie ludzi w całkowitym braku pewności
czy Bóg istnieje
JG2.2. Stwarzanie dwóch niezależnych wyjaśnień dla każdego
obserwowalnego faktu, z których jedno wyjaśnienie jest
(1) religijne, drugie zaś (2) ateistyczne
JG2.3. Inspirowanie u ludzi poszukiwań twórczych
JG3. Jak Bóg inspiruje poszukiwania twórcze u ludzi
JG3.1. Rola tzw. "barier świadomościowych" oraz "poziomów
wtajemniczenia" w ludzkich poszukiwaniach wiedzy
JG3.2. Promowanie ateizmu na Ziemi
JG3.3. Wykorzystanie motywujących zdolności "zła" - czyli
śmierci, chorób, niesprawiedliwości, korupcji, itp.
JG4. Jak Bóg testuje jakość i potencjał poszczególnych ludzi
JG4.1. Poddawanie ludzi próbom i egzaminon
JG4.2. Typowy algorytm (przebieg) prób i egzaminów
którym Bóg poddaje ludzi
JG4.3. Przykłady prób i egzaminów którym Bóg poddaje ludzi
JG5. Podsumowanie najważniejszych metod sterowania ludźmi przez Boga
JG5.1. Panowanie nad czasem
JG5.2. Metoda "kija i marchewki"
JG5.3. Metoda "dziel i rządź"
JG5.4. Metoda "dopuszczaj poprawne rozwiązanie tylko kiedy ludzie
już wypróbują wszystkie możliwe błędne rozwiązania"
JG5.5. Tzw. „przekleństwo wynalazców”
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JH-71
JH-71

JH-73

JH-74
JH-75
JH-75
JH-76
JH-76

JH. INSPIRUJĄCE FABRYKACJE BOGA – PRZYKŁADOWO
"WIELKI WYBUCH" CZY "NATURALNA EWOLUCJA"
JH1. Jakie istotne powody miał Bóg aby stworzyć "zasymulowaną
historię wszechświata i człowieka" - czyli stworzyć zmyślone
przez Boga przeciwieństwo "faktycznej historii wszechświata
i człowieka"
JH2. Co stwierdza "zasymulowana historia wszechświata i człowieka" czyli owa historia którą dzisiejsza nauka mozolnie odtwarza
z "materiału dowodowego" powprowadzanego przez
wszechmogącego Boga w strukturę otaczającego nas
świata fizycznego
JH3. Co stwierdza "faktyczna historia wszechświata i człowieka"
opisana w Biblii
JH4. Jakiej lekcji Bóg nam udziela poprzez nieprawdziwość owej
"zasymulowanej historii wszechświata"
JH5. Jakie jeszcze inne symulacje Bóg urzeczywistnia na Ziemi
JH5.1. "Chochliki drukarskie" - czyli kolejna ogromna rodzina
nieustannych podpuszczeń i żartów płatanych ludziom
nieprzerwanie przez Boga dla istotnych powodów
JH5.2. Nieuchwytni i doskonale zamaskowani złośliwcy
i bluzgacze o nadprzyrodzonych mocach
działający obecnie w internecie

JI-78
JI-78

JI. KONCEPT ANIOŁÓW I DIABŁÓW
JI1. Skąd się wzięła idea diabłów i aniołów

JJ-80

JJ. KOSMICZNI KREWNIACY LUDZI - CZYLI KOLEJNA SYMULACJA BOGA

JK-81
JK-81

JK. BOSKA PROMOCJA TOTALIZMU I PASOŻYTNICTWA
JK1. Fakty dowodzące że Bóg jednak wspiera i toleruje
powstanie i rozwój totalizmu
JK2. Powody i dowody boskiej promocji pasożytnictwa

JK-82

Tom 7: Pasożytnictwo
KA-1
KA-4
KA-7
KA-7
KA-8
KA-8
KA-10
KA-11
KA-12
KA-13
KA-15
KA-16
KA-16

KA. PASOŻYTNICTWO - FILOZOFICZNE PRZECIWIEŃSTWO
I ZAJADŁY WRÓG TOTALIZMU
KA1. Zdefiniujmy filozofię pasożytnictwa
KA2. Odmiany pasożytnictwa
KA2.1. Dwie podstawowe wersje pasożytnictwa: prymitywne
pasożytnictwo oraz wyrafinowane pasożytnictwo
KA2.2. Prymitywne pasożytnictwo
KA2.3. Wyrafinowane pasożytnictwo
KA2.4. Szatańskie pasożytnictwo
KA2.5. Instytucjonalne pasożytnctwo
KA3. Przewrotne sposoby pasożytów
KA3.1. W jaki sposób wyrafinowani pasożyci
obchodzą naokoło prawa moralne
KA3.2. Jak pasożyci zmieniają innych ludzi w niewolników
KA4. Poziomy zaawansowania prymitywnego pasożytnictwa
KA4.1. Wydarzenie wyzwalające pasożytnictwo u indywidualnych ludzi
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KA-18
KA-25
KA-29
KA-32
KA-33
KA-35
KA-36
KA-36
KA-38
KA-45
KA-46
KA-57
KA-59
KA-61
KA-73
KA-75
KA-77
KA-77
KA-78
KA-79
KA-94
KB-97
KB-97
KB-99
KB-104
KB-105
KB-105
KB-106
KB-107
KB-108
KB-109
KB-111
KB-112

KB-115
KB-116

KA4.2. Kolejne stadia w zaawansowaniu się pasożytnictwa
u indywidualnych ludzi
KA4.3. Instytucjonalne pasożytnictwo i wymuszana
korupcja filozoficzna indywidualnych ludzi
KA4.4. Zachowanie pasożytniczych instytucji jakim pozwala się
na wampirowanie bez końca
KA5. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa
KA5.1. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa
u indywidualnych ludzi
KA5.2. Pseudo-moralność wyrafinowanego pasożytnictwa
KA6. Następstwa pasożytnictwa
KA6.1. Pasożytnicze inklinacje kobiet
KA6.2. Podstawowe atrybuty instytucjonalnego pasożytnictwa
KA7. Jak rozpoznać pasożytów wokół nas
KA7.1. Różnice pomiędzy totaliztami i pasożytami
KA8. Podsumujmy czym jest pasożytnictwo
KA8.1. Pasożytnictwo jako śmiertelna choroba moralna
KA8.2. Pasożytnictwo jako urzeczywistnienie cyklu filozoficznego
w dół pola moralnego
KA8.3. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo cyklu filozoficznego
w górę pola moralnego
KA8.4. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo totalistycznych modeli
rządzenia i własności
KA8.5. Totalizm i pasożytnictwo
jako moralne odpowiedniki ruchu liniowego i ruchu obrotowego
KA8.6. Pasożytnictwo jako manifestacja deficytu energii moralnej
KA8.6.1. Współczynnik "µ" do wyrażania poziomu czyjejś
energii moralnej
KA8.6.2. Jak oszacować poziom energii moralnej, którą
dany intelekt zdołał zgromadzić
KA8.6.3. Związek pomiędzy "µ" i stanami intelektów
KB. PASOŻYTNICZE CYWILIZACJE
KB1. Naturalna transformacja całych pasożytniczych cywilizacji:
z instytucjonalanego pasożytnictwa w szatańskie pasożytnictwo
KB1.1. Jak wygląda życie w cywilizacjach praktykujących
instytucjonalne pasożytnictwo
KB2. Zdefiniujmy "szatańskich pasożytów" oraz "szatańskie pasożytnictwo"
KB3. Urządzenia techniczne używane przez szatańskich pasożytów
do zniewalania innych cywilizacji
KB3.1. Komory oscylacyjne
KB3.2. Magnokrafty
KB3.3. Urządzenia migotania telekinetycznego
KB3.4. Wehikuły czasu
KB3.5. Urządzenia do komunikacji telepatycznej
KB3.6. Telekinetyczne generatory darmowej energii
KB4. Udoskonalanie moralności wszechświata za pośrednictwem
naturalnego mechanizmu transformacji instytucjonalnych
pasożytów w szatańskich pasożytów, którzy potem dopingują
groźbą agresji i zniewolenia wszelkie wygodnickie cywilizacje
KB5. Obrona totaliztów przed atakami wyznawców pasożytnictwa
KB5.1. Obrona totaliztów przed fizycznymi atakami
wyznawców pasożytnictwa
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KB-117
KB-117
KB-118

KB5.2. Obrona totaliztów przed pyskówkami i agresją uczuciową
wyznawców pasożytnictwa
KB5.3. Obrona totaliztów przed zagrożeniami duchowymi ze strony
wyznawców pasożytnictwa
KB6. W podsumowaniu

Tom 8: HISTORIA TOTALIZMU
L-1
L-1
L-2
L-5
L-6
L-67

L. POCHODZENIE I STOPNIOWA EWOLUCJA TOTALIZMU
L1. Dlaczego niniejsza monografia została napisana
L2. Historia totalizmu i historia tej monografii
L3. Wszystko co tutaj opisałem ja faktycznie doświadczyłem
L4. Najważniejsze kamienie milowe w moich poszukiwaniach prawdy
Rysunek L1: ”Płytki Jezusa” z rynku Christchurch w Nowej Zelandii.

M-68
M-68
M-70
N-75

M. SPEKULACJE O PRZYSZŁOŚCI
M1. Źródła naszej wiedzy o przyszłości
M2. Co przyszłość stwierdza na temat totalizmu
Załącznik M1: Herb Ratzingera z twarzą murzyna.

N-76
N-76
N-83
N-84

N. UPOWSZECHNIENIE TOTALIZMU I TOTALIZTÓW
N1. Logo totalizmu
N2. Promowanie totalizmu
Rysunek N1: Logo totalizmu

O-85

O. WNIOSKI

P-89

P. WYKAZ PUBLIKACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH
I POSZERZAJĄCYCH TREŚĆ TEJ MONOGRAFII

R-92

R. O AUTORZE

Uwagi:
(1) Zanim niniejsza monografia została opracowana, spora liczba omawianych w niej
tematów była dyskutowana już wcześniej w internecie na stronach totalizmu. Tamte strony
totalizmu ciągle powinny byc dostępne i do dzisiaj. Dlatego podczas omawiania tematów
które są również dyskutowane na stronach internetowych totalizmu, przy każdym z owych
tematów podane również zostały nazwy stron internetowych na jakich dany temat jest
także omawiany. Jeśli więc czytelnik zechce, może z owym tematem dodatkowo zapoznać
się z internetu. Aby znaleźć internetowe adresy danych stron, wystarczy w jakiejś
wyszukiwarce, np. w www.google.com , wpisać za słowo kluczowe nazwę strony której się
szuka. Przykładowo, aby znaleźć stronę o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, wystarczy w
wyszukiwarce www.google.com wpisać słowo kluczowe „dipolar_gravity_pl.htm” (tyle że
bez cudzysłowiów).
(2) Niniejsza publikacja jest kolejnym z ośmiu tomów monografii naukowej [8p/2].
Każdy rozdział i podrozdział z owej monografii oznaczany jest następną literą alfabetu.
Rozdziały oznaczane literami innymi niż te przytoczone w spisie tresci dla niniejszego
tomu, znajdują się w odrębnych tomach tej monografii. Pełny spis treści wszystkich 8
tomów tej monografii przytoczony jest w jej pierwszym tome.

16
(3) Istnieje też angielskojęzyczna wersja niniejszej monografii. Oznaczona jest ona
[8e/2]. W przypadku więc trudności ze zdobyciem polskojęzycznej wersji, czytelnicy
znający dobrze język angielski mogą się z nią zapoznać w języku angielskim. Mogą też ją
polecać do poczytania swoim znajomym nie znającym języka polskiego.
(4) Obie wersje językowe tej monografii [8/2], tj. angielskojęzyczna i polskojęzyczna,
używają tych samych ilustracji. Jedynie podpisy pod ilustracjami wykonane są w
odmiennym języku. Dlatego w przypadku trudności z dostępem w internecie do
polskojęzycznych ilustracji, przeglądać sobie można jej angielskojęzyczne ilustracje. Warto
również wiedzieć, że podatne na powiększanie kopie wszystkich ilustracji monografii [8/2]
też są dostępne w internecie. Dlatego aby np. przeanalizować dokładniej powiększenia
tych ilustracji, warto jest je przeglądać bezpośrednio w internecie. Dla ich znalezienia
czytelnik powinien odszukać dowolną totaliztyczną stronę którą ja autoryzuję, np. poprzez
wpisanie słowa kluczowego “totalizm” do dowolnej wyszukiwarki (np. do
www.google.com), potem zaś - kiedy już ukaże się totaliztyczna strona upowszechniająca
tą monografię, czytelnik powinien albo uruchomić jeszcze jedną stronę nazywającą się
“tekst_8_2.htm” (z egzemplarzami i ilustracjami monografii [8p/2]) dostępną na tym samym
serwerze, albo też wybrać opcję “tekst [8/2]” z menu owej totaliztycznej strony. Proszę też
odnotować że wszystkie totaliztyczne strony pozwalają na załadowanie do swego
komputera darmowych egzemplarzy całej niniejszej monografii [8/2].
(5) Pisanie i redagowanie niniejszego drugiego wydania tej monografii [8p/2] będzie
postępowało stopniowo i będzie się rozciągało na kilka lat. Dlatego za jakiś czas, niniejsza
monografia będzie dostępna w jeszcze bardziej zaktualizowanym i udoskonalonym jej
sformułowaniu. Po tym zaś jak monografia ta będzie już dopracowana do poziomu który
autor uzna za aktualny i wystarczający, jej poszczególne tomy będą włączone do
monografii [1/5]. Tomy 4 do 6 niniejszej monografii staną się też wówczas tomami 4 do 6
monografii [1/5], zaś tomy 1 do 3 niniejszej monografii staną się wówczas tomami 7 do 10
monografii [1/5]. Części tomu 8 niniejszej monografii będą powprowadzane do tomów 1 i
18 monografii [1/5].
(6) W celu udoskonalenia organizacji i ułatwienia czytania tej monografii [8/2],
kolejność jej rozdziałów w niektórych tomach została nieco zmieniona w stosunku do tej
kolejności występującej w pierwszym wydaniu tej samej monografii [8].

