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SPIS TREŚCI całej monografii [12] 
 
Strona  temat omawiany począwszy od danej strony: 

------------------------------------------------------------------------------ 
1  strona tytułowa 

2  spis treści monografii [12] 
6  streszczenie monografii [12] 
7  wprowadzenie do monografii [12] 

 
 
A-1  Rozdział A: Dwa rodzaje czasów w jakich równocześnie starzeje się materia 

naszego świata fizycznego oraz zamieszkujący ów świat ludzie i organizmy żywe 
 
 

B-4  Rozdział B: Wykaz korzyści jakie wyniknęły ze staworzenia naturalnie NIE 
istniejącego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się ludzie i wszelkie 
organizmy żywe 

B-5    B1: Stworzenie iteracyjnego narzędzia z pomocą którego Bóg 
jest w stanie m.in.: poddawać ludzi niezbędnym im doświadczeniom, wychowywać ludzi na 
"żołnierzy Boga", egzaminować osiągniety poziom przydatności indywidualnych osób do 

realizcja boskich celów, itp. 
B-6    B2: Umożliwienie ludziom budowania "Wehikułów Czasu 
trzeciej ery technicznej" - jakie pozwolą im na urzeczywistnianie "uwięzionej 

nieśmiertelności" poprzez cofanie ich w czasie do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku 
starczego 

B-10     Rys. B1 i Fot. B2 do B4 (tj. "Wehikuły Czasu trzeciej 
ery technicznej") 
B-14    B3: Stworzenie ludziom możliwości lepszego poznania swego 

Boga 
B-15    B4: Umożliwienie ludziom poznania rzeczywistości jaka ich 
otacza 

B-16    B5: Inspirowanie ludzi do udoskonalania siebie i otaczającego 
ich świata 
 

 
C-17  Rozdział C: Przykłady obszernego materiału dowodowego, jaki potwierdza, 
że naszym światem fizycznym równoczesnie rządzą aż dwa odmienne rodzaje czasu 

C-18    C1: Wysoka zgodność (na przekór braku licznych danych 
wymaganych do dokładnych obliczeń, oraz błędów empirycznych pomiarów) istniejąca 
pomiędzy datowaniem wieku wszechświata przez oficjalną naukę (tj. ok. 14 miliardów "lat 

izotopów"), oraz podawaną w Biblii informacją o wieku naszgo stworzonego przez Boga 
świata fizycznego (tj. zaledwie nieco ponad 6 tysięcy "ludzkich lat") - jeśli uzwzględni się 

przy porównywaniu obu tych wieków ów podany w Biblii przelicznik "365000 razy" 
wyrażający wyższą szybkość upływu "lat izotopów" w porównaniu do "lat ludzi" 
C-21    C2: Liczne potwierdzenia w Biblii, jakie w zakodowany sposób 

potwierdzają, że światem fizycznym rządzą aż dwa odmienne rodzaje czasu 
C-23     C2.1: Werset z przelicznikiem 365000 dla różnic w 
szybkościach upływu obu czasów (3:8 z "Drugiego Listu św. Piotra Apostoła") 

C-24     C2.2: Werset z informacją, że Bóg powtarzalnie cofa 
każdego z ludzi w czasie do lat młodości (33:25-30 z "Księgi Hioba") 
C-26     C2.3: Wersety z opisem zasady podróżowania przez czas 

poprzez przemieszczanie w DNA punktu rezonansowego (20:1-11 z "Drugiej Księgi 
Królewskiej", 38:1-8 z "Księgi Izajasza" i 32:24-26 z "Drugiej Księgi Kronik") 
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C-33    C3: Dowód empiryczny dostarczany przez wizualne wrazenie 
zatrzymywania się wirujących obiektów w chwili kiedy ich szybkość migotania staje się 
harmoniczną szybkości przeskoków dyskretnie ubiegającego "nawracalnego czasu 

softwarowego" 
C-36    C4: Istnienie i operowanie na Ziemi wehikułów UFO działajacych 

jako "wehikuły czasu" zdolne do podróżowania przez "nawracalny czas softwarowy 
C-38    C5: Odkrywanie skamienielin i przeniesionych do innych epok 
dzisiejszych pzredmiotów, które wypadły przez "portale czasowe" z naszych czasów do 

dalekiej przeszłości 
C-39    C6: Roporty innych ludzi jacy doświadczyli przemieszczenia do 
innych czasów 

C-40    C7: Moje osobiście doświadczone przypadki odnotowania, że czas 
został cofnięty, zaś uprzednio zaszle zdarzenia zostały anulowane 
 

 
D-41  Rozdział D: Cechy początkowego stanu i zawartości "przeciw-świata", w 
którym najpierw samo-wyewoluował się nasz Bóg, a potem z zawartej w nim "przeciw-

materii" Bóg stworzył cały świat fizyczny, rządzące tym światem fizycznym prawa natury, 
istoty żyjące i człowieka, zaś około połowy trwania bibilijnego Wielkiego Potopu stworzył 
także opisywany tu "nawracalny czas softwarowy" i rządzący tym czasem "Omniplan" 

D-44    D1. Jak przebiegała samo-ewolucja Boga - czyli jak wszystko się 
zaczęło 
D-49    D2. Totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" - czyli definicja 

naszego stworzyciela i absolutnego władcy, istnienie którego moja Teoria Wszystkiego 
zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji udowodniła formalnie aż na kilka sposobów 

używając niezawodnych metod naukowego dowodzenia 
D-57    D3. Najważniejsze późniejsze posunięcia Boga 
 

 
E-60  Rozdział E: Cechy przeciw-materii jakie dotychczas zostały zidentyfikowane i 
opisane przez teorię wszystkiego zwaną "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (albo Kodig) 

 
 
F-62  Rozdział F: "Jak" i "dlaczego" z czterowymiarowego przeciw-świata Bóg 

"wyciął" jeden wymiar (ów wgłębny wymiar liniowy – "G") aby formować z niego stos 
warstewek czasowych ("naleśniczków") skokowo upływającego "nawracalnego czasu 
softwarowego", w którym starzeją się ludzie i wszelkie istoty żywe 

 
 
G-64  Rozdział G: Co Koncept Dipolarnej Grawitacji już ustalił na temat czwartego 

wymiaru przeciw-świata (tj. wymiaru NIE istniejącego w naszym świecie fizycznym, bowiem 
dla nas zamienionego na nieruchome warstewki czasowe, albo "naleśniczki", Omniplanu) 

G-69    G1: Światło będące "falą poprzeczną" zdolną do rozchodzenia się 
wyłącznie wzdłuż powierzchni ośrodka po jakim się propaguje, stanowi konklusywny dowód 
fizykalny, że oś wgłębna "G" czwartego wymiaru liniowego przeciw-świata została sztucznie 

posegmentowana w formę stosu cieniutkich warstewek ("naleśniczków") przeciw-materii 
tworzących indywidualne warstwy czasowe naszego świata fizycznego 
G-72    G2. Jakie cechy przedpotopowych istot (np. gigantów) które 

przeżyły do dzisiejszych czasów, a także szczątków takich istot, są manifestacjami iż istoty 
te nadal żyją w  "czterech wymiarach liniowych" i w "nienawracalnym czasie absolutnym 
wszechświata" 

G-75    G3. Prawa i powtarzalne regularności jakie zdają się rządzić  
"nadwymiarami" dla danych układów wymiarowych 
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H-78  Rozdział H: Wehikuły Czasu szóstej ery technicznej, działające na zasadzie 

przenikania przez "portholes" uformowane w warstewkach stosu "naleśniczków" formujących 
"nawracalny czas softwarowy" 

H-80    Wideo H1 (dokumentujące odlot "UFO działającego jako 
Wehikuł Czasu szóstej ery technicznej") 
 

 
I-81  Rozdział I: Co jeszcze mój Koncept Dipolarnej Grawitacji zdołał ustalić o 
przeciw-świecie, wszechświecie, oraz o zapełniającej go przeciw-materii 

 
 
J-83  Rozdział J: Jaki materiał dowodowy nam potwierdza, że cały wszechświat, 

czyli także cały przeciw-świat, rozciąga się w nieskończoność we wszystkich swoich czterach 
wymiarach, zaś jego rozprężanie się jest niemożliwe (wbrew temu co kłamliwie rozgłasza 
oficjalna nauka) 

 
 
K-91  Rozdział K: System zarządzania edukowania i egzaminowania ludzi stworzony 

przez Boga zaś odkryty i opisany dzięki Konceptowi Dipolarnej Grawitacji – jaki wskazuje 
proste sposoby przestawiania na generowanie wzrostu tych ludzi i instytucji, które 
dotychczas powodowały upadek, oraz jaki przy okazji zostania tu opisanym ujawnia także co 

i dlaczego bibilijny Eliasz udostępnił ludzkości pod nazwą "kabała" i jej "drzewo życia" 
K-102    Rys. Ka do Kg (tj. "System zarządzania ludźmi i intelektami 

zbiorowymi") 
 
 

L-110  Rozdział L: Charakterystyka, zalety i możliwości naszego świata fizycznego i 
"ludzkiego czasu", działanie których jest oparte na mechaniźmie Omniplanu i na schemacie 
wzrostu, a także najważniejsze cechy naszego życia w takim świecie i w nawracalnym czasie 

softwarowym 
 
 

M-115  Rozdział M: Jakie korzyści Bóg odnosi ze stworzenia nawracalnego czasu 
softwarowego i z przeprogramowania życia ludzi oraz wszystkich istot żyjących na życie w 
tym nawracalnym "czasie ludzkim" 

M-116    M1: Korzyść posiadania przez Boga narzędzia umożliwiającego 
najwłaściwsze dla charakteru i cech danej osoby dobieranie doświadczeń życiowych jakie 
wytworzą w niej rodzaje nawyków, motywacji, poglądów, itp., które Bóg chce aby osoba ta 

trwale wypracowała w swym życiu 
M-117    M2: Korzyść uzyskania przez Boga fundamentów i 

mechanizmów wykonawczych, jakie pozwalają na stwarzanie najróżniejszych narzędzi, 
których użycie umożliwia poddawanie ludzi tym rodzajom doświadczeń życiowych, jakie są 
niezbędne do wychowania co najmniej części z nich na przyszłych "żołnierzy Boga" 

M-119     Tab. #M1 (tj"Tablica Cykliczności dla Epok 
Historycznych Ludzkości") 
M-123    M3: Uzyskanie przez Boga narzędzi pozwalających na 

efektywne zarządzanie rozwojem i losami całej ludzkości 
M-130     Tab. M2 (tj. "Tablica Cykliczności dla Napędów") 
 

 
N-131  Rozdział N: Materiał dowodowy jaki potwierdza, że to NIE np. jakieś 
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przypadkowo zaistniałe "naturalne" zjawisko w rodzaju "wielkiego bangu" wymyślonego 
przez oficjalną naukę ateistyczną, a nasz samoświadomy, inteligentny i wszechmożny Bóg 
stworzył ów nawracalny czas softwarowy w jakim obecnie starzeją się ludzie 

 
 

O-133  Rozdział O:  Udoskonalanie całego wszechświata i zwiększanie 
bezpieczeństwa naszego świata fizycznego – czyli uniwersalne zalety i korzyści jakie 
wprowadza zarządzanie światem fizycznym poprzez wcześniejsze wprogramowywanie do 

„Omniplanu” zdarzeń jakie dopiero mają nastąpić, oraz poprzez sterowanie działaniem 
sztucznie stworzonego „nawracalnego czasu softwarowego” - który to skokowo upływający 
„czas ludzki” istnieje i wpływa na wszelkie istoty żywe zupełnie niezależnie od 

„nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” 
O-136    Tab. O1 (tj. "Tablica Cykliczności w Ewolucji 
Wszechświata" obejmująca sobą Teorię Nadistot) 

 
 
P-137  Rozdział P: Co jeszcze może ukrywać się poza wyższymi od czwartego 

liniowego wymiaru wszechświata nadwymiarami "wgłębnymi" 
P-139    P1: Przykłady materiału dowodowego jaki może nam 
zwiastować, że we wszechświecie istnieje nieskończenie długi łańcuch "układów 

wymiarowych" oraz nadrzędnych wobec nich "układów nadwymiarowych" - każdy z których 
korzysta z wszystkich wymiarów liniowych dostępnych w podrzędnych wobec nich 
"układach wymiarowych", a na dodatek korzysta z jednego dodatkowego wymiaru 

liniowego istniejącego w unikalnym dla danego układu kierunku "wgłębnym (G)" jaki 
pozostaje ukryty i niedostępny dla wszystkich "niezaproszonych" z owych podrzędnych 

"układów wymiarowych" 
 
 

Z-143  Rozdział Z: Informacje końcowe tej monografii [12] 
 
 
 
 


