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 Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części 
niniejszego zbioru skryptów narracji filmów totalizmu nie może zostać 
skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w 
jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, 
fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego 
otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby 
legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania 
takiej pisemnej zgody na kopiowanie tego opracowania zwolnieni są 
tylko ci, którzy zechcą wykonać jego kopię wyłącznie dla użytku 
nastawionego na podnoszenie wiedzy i dotrzymają warunków, że 
wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności przynoszącej 
dochód, a także że skopiowaniu poddadzą całe wybrane tomy lub cały 
niniejszy zbiór wpisów do blogów totalizmu - włącznie z ich stronami 
tytułowymi, spisami treści, całą treścią i wszystkimi dodatkami (tj. 
tablicami, ilustracjami, załącznikami, itp.). 
 

Niniejsze opracowanie [18] jest publikowane elektronicznie z Nowej 
Zelandii jako prywatne wydanie jego autora. Gromadzi ono w formę 
książkową wszystkie polskojęzyczne skrypty narracji filmów totalizmu 
przygotowane osobiście przez dra inż. Jana Pająk – skrypty te głównie 
upowszechniają jego najnowsze odkrycia, ustalenia i wnalazki. Data 
rozpoczęcia pracy nad treścią tego [18]: 2019/9/7. Data jego 
najnowszej aktualizacji 2020/4/25. (W przypadku dostępu do kilku 
egzemplarzy tego opracowania, rekomendowane jest zapoznawanie 
się z egzemplarzem o najnowszej dacie aktualizacji.) 
 
Emaile autora: jpajak@poczta.wp.pl lub janpajak@gmail.com  
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Niniejsze wydanie elektronicznego opracowania  [18] w rozmiarze druku 12pt zawiera: 

 
 
Str: Co zawiera: 
── ───────── 

1 Strona tytułowa (druk 16pt) 

2 Spis treści rodziałów całej [18] (mały druk 12pt) 
E-1 Początek skryptów narracji do filmów totalizmu, 12pt 
 

 
Uwaga: rozdział E ze skryptami narracji filmów totalizmu posiada automatycznie 
"odwracaną" wordprocessorem "Word" numerację stron - tj. ostatnia strona 

najstarszego z jego skryptów otrzymuje numer E-1, przedostatnia - numer E-2, 
itp. W ten sposob dodanie nowego skryptu do początka treści rozdziału E tego 
opracowania [18] NIE zmienia numeracji stron dla wspisów uprzednio już w nim 

publikowanych. Jednocześnie jednak malejące zasady numeracji stron w rozdziale 
E niniejszego opracowania [18] zasadniczo się różnią od rosnącej numeracji stron 
w spisie treści i w rozdziałach A do D niniejszej publikacji. 

 
 
SPIS TREŚCI ROZDZIAŁÓW opracowania [18] o małym druku 12pt  

?-str  Tytuł rozdziału lub podrozdziału (data opublikowania) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Rozdział A: 

A-1  A. Wprowadzenie 
 
 

Rozdział B: 
B-1  B. Dlaczego niniejsza publikacja [18] została opracowana 
 

 
Rozdział C: 
C-1  C. Skrypty (scenariusze) do jakich dalszych "budzących ludzi filmów" byłbym w 

stanie z twoją czytelniku pomocą szybko i fachowo przygotować 
C-1   C1. Zestawienie tytułów i opisów krótkich filmów edukacyjnych, wstępne 
projekty scenariuszy których już opracowałem i przytaczam w "rozdziale E" niniejszej 

publikacji [18] 
C-2   C2. Zestawienie tytułów i opisów całego szeregu dalszych edukujących i 

"otwierających oczy" filmów, do stworzenia których już zgromadziłem wymaganą wiedzę i 
doświadczenie, stąd skrypty (scenariusze) których mógłbym szybko przygotować w 
przypadku zaistnienia możliwości zrealizowania tych filmów 

C-10   C3. Na czym polegałby twój czytelniku współudział w realizacji owych 
filmów 
C-12   C4. Cechy "dobrego filmu" – tj. moje rady i wytyczne dla filmowców-

amatorów na co powinni zwracać szczególną uwagę podczas prób stworzenia "dobrego filmu" 
 
 

Rozdział D: 
D-1  D. Najważniejsze wydarzenia związane z niniejszą publikacją [18] i filmami 
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totalizmu 

 
 
Rozdział E: 

E-1  E. Zestawienie skryptów narracji filmów totalizmu 
E-1   E1. Skrypt (scenariusz) numer #1 dla filmu o roboczym tytule "Świat bez 
wody pitnej" (2019/9/17) 

E-6   E2. Skrypt (scenariusz) numer #2 dla filmu o roboczym tytule 
"Konfiguracje magnokraftów posprzęganych magnetycznie" (2020/4/25) 
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Rozdział A: 

 
Wprowadzenie 

 

 Nasza dzisiejsza cywilizacja gwałtownie upada. Jeśli bowiem zamiast oglądania 
otaczającego nas świata z wygodnego tapczanu i poprzez zapełniony propagandą sukcesu 
ekran telewizora, raczej uważnie i własnymi oczami rozglądnąć się dookoła, wówczas 

przeżywa się ogromny szok. Wszakże to co telewizja nazywa sukcesem ekonomicznym jakim 
w chwalą się w niej politycy, okazuje się być coraz głębszą depresją ekonomiczną, w której 
sklepy pustoszeją i bankrutują bowiem ludzie NIE mają już funduszyzy aby cokolwiek 

kupować. Papierowych pieniędzy wprawdzie każdy ma coraz więcej, jednak z powodu coraz 
bardziej masowego drukowania ich przez polityków, oraz nieustannie dodawanych coraz 
dziwniejszych i nieżyciowszych podatków, pieniądze te uzyskują coraz niższą wartość 

nabywczą. Dzięki "postępowi" technicznemu i "udoskonaleniom" natury bezmyślnie i 
krótkowzrocznie wprowadzanych przez żądnych wpływów pracowników "oficjalnej nauki 

ateistycznej", nasza żywność jaką kupujemy w sklepach, woda jaką dostarczają nam 
wodociągi i studnie, a także powietrze jakie przywiewają nam wiatry, jest coraz pełniejsze 
trucizn, radioaktywności i wszelkich zanieczyszczeń, jakie czynią nas coraz bardziej chorymi. 

Jednak sporo lekarzy do jakich się udajemy aby leczyli w nas te coraz liczniejsze nowoczesne 
choroby interesuje się głównie naszymi pieniędzmi, a nie poprawą naszego zdrowia. Zamiast 
więc nas leczyć, odsyłają nas do aptek pełnych chemikalii, które celowo ignorują czynienie 

nas zdrowszymi, a wolą uzależniać nas na resztę naszego życia od zażywania ich preparatów 
i przynoszenia im coraz większego dochodu. Jeśli zaś nadal liczymy iż politycy będą mieli 
odwagę aby cokolwiek zreformować i poprawić, wówczas wkrótce po wyborach się 

rozczarowujemy. Po zostaniu wybranymi, polityków ogarnia bowiem jakaś epidemia "amnezji" 
i zupełnie zapominają co obiecywali przed wyborami. Za to coraz częsciej ruszają w świat na 
koszt swoich podatników, aby w międzynarodowych organizacjach, liczbę które nieustannie 

rozmnażają, spędzać czas na bankietach i na podpisywaniu NIE zobowiązującycyh ich do 
niczego międzynarodowych deklaracji. W rzadkich zaś chwilach jakie spędzają we własnym 
kraju, głównie oddają się wymyślaniu coraz to nowszych podatków oraz pogłębianiu 

wszystkich tych problemów dla jakich rozwiązania oryginalnie zostali wybrani do władz. 
 

 Powyżej opisana sytuacja powoduje, że ogłuszona fanfarami "propagandy sukcesu" 
dzisiejsza ludzkość, coraz szybciej się stacza w przepaść swego upadku. Jeśli ludzie się NIE 
obudzą ze swego uśpienia i wygodnictwa, wówczas już niedługo każdy obywatel naszej 

żywicielki Ziemi będzie miał jedynie dwa wyjścia do wyboru, mianowicie od zaraz osobiście 
zacząć wszystko "zmieniać" albo też już wkrótce "umierać". 
 

 



 
  B-1 
  

Rozdział B: 

 
Dlaczego niniejsza publikacja [18] została opracowana 

 

 W "rozdziale A" tej publikacji [18] bardzo krótko streściłem obecną sytuację w jaką 
elity rządzące ludzkością niepostrzeżenie wprowadzają wszystkich mieszkańców Ziemi. 
Aczkolwiek sytuacja ta wprost rzuca się już w oczy - jeśli ktoś uważnie rozglądnie się po 

świecie i odnotowywuje faktyczną sytuację ludzi, jednak z jakichs dziwnych powodów gro 
ludzi postępuje jakby byli na nią ślepi. Tymczasem sytuacja ta stawia każdego z ludzi przed 
szybko nadchodzącym wyborem "zmieniać albo umierać". Niestety, jeśli w wyborze tym 

ktoś zdecyduje się obstawać za "zmienianiem", wówczas zmiany jakich powprowadzanie 
nasza ywilizacja potrzebuje powinny być rozpoczęte już obecnie. Jeśli bowiem rozpocznie się 
je zbyt późno, wówczas zabraknie czasu na ich dokończenie zanim szybko nadchodzący 

"czas umierania" już nas dopadnie. Ponadto aby wprowadzane zmiany faktycznie cokolwiek 
zmieniły, muszą one być dokonywane i dopilnowywane przez gro ludzi. Tymczasem 

większość ludzi nadal trwa w swym stanie "odrętwienia" wszechobecną propagandą sukcesu i 
nadal wygodnie zasiedziała na swych fotelach wpatrując się w ekrany telewizorów. Trzeba 
więc ich jakoś obudzić. 

 
 W dzisiejszych czasach oglądania telewizji i YouTube, niemal jedynym efektywnym 
sposobem budzenia ludzi z odrętwienia jest sporządzenie filmów przemawiających do ich 

przekonania. Ja mam wymaganą wiedzę i doświadczenie, aby przygotować skrypty 
(scenariusze) takich filmów. Jednak NIE mam funduszy, ekwipunku ani praktycznych 
umiejętności aby scenariusze te ubrać potem w wymaganą podbudowę obrazową. 

Jednocześnie zdolność przerobowa mojego obecnie jedynego współpracownika i przyjaciela, 
Pana Dominika Myrcik, wspólnie z którym wykonujemy takie odziaływujące na wyobraźnię i 
pobudzające do działania filmy (np. patrz w YouTube nasz wspólny gratisowy film o tytule 

"Zagłada ludzkości 2030"), jest zbyt niska aby zdołać przebudzić wymaganą liczbę osób 
zanim "czas umierania" już nadejdzie. Wszakże wykonanie obrazowej części dobrego 
półgodzinnego filmu przez zaledwie jedną osobę zajmuje około całego roku czasu. Dlatego 

zdecydowałem się przygotować niniejszą publikację. Zaprezentuję w niej skrypt (scenariusz), 
lub skrypty (scenariusze), do dalszych filmów jakich celem jest budzenie ludzi z odrętwienia, 

otwieranie ich oczu i edukowanie. Jednak dla zrealizowania tych dalszych filmów potrzebuję 
altruistycznych ochotników. Wszakże ja sam NIE mam funduszy aby im płacić za to co 
zaochotniczą uczynić - będą więc musieli to dokonywać wyłącznie dla dobra calej ludzkości, 

swych bliskich, oraz siebie samych. Jeśli więc i ty, czytający niniejsze słowa, zdecydujesz się 
stać takim ochotnikiem, który na zasadzie jawnej lub anonimowej podejmie się dopomagania 
mi w tworzeniu dalszych "budzących ludzi" filmów, wówczas proszę napisz do mnie email na 

jeden z adresów jpajak@poczta.wp.pl lub janpajak@gmail.com . Jakich zaś rodzajów 
pomocy wówczas od ciebie bym się spodziewał, dowiesz sie czytając resztę niniejszej 
publikaci [18]. 

 
 Powinienem tutaj dodać, że aczkolwiek ja sam NIE mam środków aby wynagradzać 
ochotników jacy zgłoszą się aby dopomagać mi w tworzeniu omawianych tu filmów, jednak 

naszym światem zarządza sprawiedliwy i wszystko-mogący Bóg - co od lat już wyjaśniam 
każdemu chętnemu poznania prawdy między innymi poprzez swoją stronę o nazwie 
"god_proof_pl.htm". Jak zaś moje wieloletnie badania wykazały, Bóg zawsze sowicie 

chociaż w sposób NIE łamiący niczyjej "wolnej woli" wynagradza te osoby, które 
bezinteresowanie działają w duchu przykazań i wymagań jakie Bóg opisał w Biblii. (Typowo 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8
mailto:jpajak@poczta.wp.pl
mailto:janpajak@gmail.com
../god_proof_pl.htm
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 to wynagradzanie NIE łamiące niczyjej "wolnej woli" polega na obdarzaniu w obszarach z 

pozoru wyglądających jak zupełnie NIE związane i NIE mające nic wspólnego z obszarem za 

jaki jest ono przyznawane.) Ponieważ jednak w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkich 
obowiązują tzw. "prawa prywatności", copyrights, liczne zakazy, ciche nakazy, itp., opisanie 
kogokolwiek innego niż siebie samego jako przykładu otrzymania takiej nagrody (czy kary), 

mogłoby zaindukować najróżniejsze niepożądane następstwa i potencjalne problemy, 
przykład takiego wynagradzania wskażę tu na przypadku swojej osoby. Wszakze chociaż NIE 
istnieje forma przykrości, ani sposób blokowania i sabotażowania moich dokonań, jakich źli 

ludzie by mi zaoszczędzili w zamian za moją bezinteresowną pracę badawczą dla dobra 
naszej cywilizacji, Bóg pozwalając im się cieszyć iż tak mi "napaskudzili" i jednocześnie NIE 
odbierając im "wolnej woli" poprzez np. ukaranie właśnie ich natychmiast za to co uczynili, 

ciągle nieustannie i na wiele odmiennych sposobów mi rekompensuje krzywdę jaka jest 
czyniona. Stąd jeśli przykładowo przeglądnie się internet oraz np. sprawdzi co na temat 
mojego nazwiska "Jan Pajak" już w nim jest dostępne, poczym porówna się to z tym co 

świat już wie o innych nadal żyjących naukowcach Nowej Zelandii i Polski których owe dwa 
kraje uważają (i oficjalnie promują) jako swoich aktualnie najwybitniejszych i 

najsłynniejszych, wówczas się okazuje, że Bóg spowodował iż prawdą jest np. następujące 
podsumowanie dotychczasowych osiągnięć autora niniejszego opracowania [18]: 

Treść tej publikacji autoryzuje "Jan Pająk", czyli badacz 
Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity  (tj. 
"Tożsamość Światowej Kategorii": patrz strona 
"http://worldcat.org/identities/"), który w początkowej 
części 21 wieku tym wyróżnił się z grona nadal żyjących 
odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, iż stał się 
najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, 
najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej 
produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez 
finansowania i na zasadach naukowego "hobby" 
wymuszanego oficjalną dezaprobatą podjętej tematyki 
badań, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w 
Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla 
unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazów 
którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące 
jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom 
usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną 
wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. 
 
 

https://www.google.com/search?q=jan+pajak
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Rozdział C: 

 
 

Skrypty (scenariusze) do jakich dalszych "budzących ludzi filmów" byłbym w 

stanie z twoją czytelniku pomocą szybko i fachowo przygotować 
 
 Tak się składa, że począwszy już od 1985 roku ja naukowo badam codzienne filozofie 

ludzi, źródła zła na Ziemi, przykazania, wymogi i metody działania Boga, metody i następstwa 
działania polityków, sposoby naprawy sytuacji społecznej ludzkości, oraz cały szereg jeszcze 
innych tematów wchodzących w zakres filozofii jaką stworzyłem i nazwałem "totalizm" (czyli 

najmoralniejszej obecnie filozofii świata opracowanej przez człowieka), a także w 
zakres mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku nazywanej także "Koncept 
Dipolarnej Grawitacji" z jakiej to teorii mój totalizm wyrósł (czyli pierwszej i nadal jedynej 

na ściecie, faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego) oraz w zakres "filozofii 
pasożytnictwa" (tj. odwrotności i przeciwienstwa mojego "totalizmu") – czyli obecnie 

najniemoralniejszej filozofii świata uprawianej na codzień przez szybko rosnącą liczbę 
ludzi. W międzyczasie zgromadzilem więc ogromną wiedzę i doświadczenie jakie, gdyby dało 
się je wdrożyć do codziennego życia, byłyby w stanie przetransformować obecny 

"przedsionek piekła" w bagno jakiego elity rządzące zdołały zepchnąć całą ludzkość, w 
faktyczny "raj" na Ziemi. Co też istotne, to że badań nad tymi tematami narazie NIE 
prowadzi żaden innym naukowiec na świecie, stąd ja jestem jedyną osobą jaka 

zgromadziła w tym zakresie najnowszą i niepoznaną jeszcze przez gro ludzi wiedzę i 
doświadczenie. Wiedzę tę i doświadczenie warto więc byłoby zobrazować w postaci 
dostępnych dla każdego i wysoce uczących filmów edukacyjnych wystawianych w YouTube 

do gratisowego oglądania. 
 
 

 
C1. Zestawienie tytułów i opisów krótkich filmów edukacyjnych, wstępne projekty 
scenariuszy których już opracowałem i przytaczam w "rozdziale E" niniejszej 

publikacji [18] 
 

 Niektóre obszary wiedzy już wypracowanej i upowszechnionej dzięki rozwojowi 
naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (znanej też pod nazwą "Koncept 
Dipolarnej Grawitacji") oraz najmoralniejszej obecnie na świecie nowoczesnej filozofii 

totalizmu opracowanej przez człowieka, z jednej strony moim zdaniem są w stanie 
zatrzymać obecne zapadanie się ludzkości w coraz bardziej dla niej niebezpieczne 
odchodzenie od praw i wymagań spełnianie jakich jest absolutnie konieczne dla przeżycia i 

wzrostu dowolnej cywilizacji, z drugiej zaś strony są one w stanie wprowadzić ludzkość na 
drogę wzrostu, szczęśliwości oraz naukowego, technicznego i cywilizacyjnego postępu. Stąd 
w miarę jak chwile wolnego od innych badań czasu na to mi pzowalają, zwolna staram się 

opracowywać wstepne scenariusze edukacyjnych filmow prezentujących owe obszary wiedzy, 
poczym publikować te wstępne scenariusze w kolejnych podrozdziałach "rozdziału E" 
niniejszej publikacji [18]. Proponuję więc czytelnikowi zaglądnąć do owego rozdziału E oraz 

sprawdzić czy mógłby w jakiś sposób przyczynić się do szybszego przygotowania 
edukacyjnych filmów urzeczywistniających dodatkowo potem udoskonalone wersje 
przytoczonych tam scenariuszy. 

 
 

../totalizm_pl.htm
../dipolar_gravity_pl.htm
../dipolar_gravity_pl.htm
../parasitism_pl.htm
../parasitism_pl.htm
../dipolar_gravity_pl.htm
../dipolar_gravity_pl.htm
../totalizm_pl.htm
../totalizm_pl.htm
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C2. Zestawienie tytułów i opisów całego szeregu dalszych edukujących i 

"otwierających oczy" filmów, do stworzenia których już zgromadziłem wymaganą 
wiedzę i doświadczenie, stąd skrypty (scenariusze) których mógłbym szybko 
przygotować w przypadku zaistnienia możliwości zrealizowania tych filmów 

 
 Oprócz (i na dodatek do) edukacyjnych filmów zestawionych w podrozdziale C1 
powyżej - pełne wstępne skrypty (scenariusze) do których już opublikowałem w kolejnych 

podrozdziałach "rozdziału E" niniejszego opracowania [18], gdybym uzyskał wymaganą 
pomoc od ciebie czytelniku i od innych ludzi zainteresowanych wprowadzaniem "zmian" do 
beznadziejnej obecnie sytuacji ludzi, wówczas równie chętnie i relatywnie szybko też 

mógłbym przygotować dalekowzroczne i wysoce uczące skrypty (scenariusze) dla aż całego 
szeregu dalszych filmów edukacyjnych, tytuły i krótkie opisy głównych idei których 
wyszczególnię w niniejszym podrozdziale C2.  

 Oto więc krótkie zestawienie (w kolejności od moim zdaniem najważniejszego do 
najmniej istotnego) kilku przykładów roboczych "tytułów" oraz projektów treści takich 

przyszłościowych filmów (które to tytuły i treści mogą jednak potem zostać dodatkowo 
udoskonalone - jeśli podjęta zostanie praca nad realizacją danych filmów): 
 

1. "Polityczny ustrój nirwany". Ten film wyjaśniałby zalety, cechy i działanie 
zaprojektowanego przez samego Boga i wcześniej nieznanego na Ziemi nowego ustroju 
politycznego, w którym zamiast używanego w dzisiejszych czasach strachu lub pieniędzy dla 

zmuszania ludzi do pracy, używane byłoby zjawisko nieopisanej szczęśliwości jaką ludzie 
odczuwają podczas przeżywania cudownej nirwany. Z tego powodu ów ustrój ja nazwałem 
"ustrojem nirwany". Ustrój nirwany bazowałby na filozoficznym odkryciu dokonanym dzięki 

metodom i wskazówkom filozofii totalizmu, a stwierdzajacym, że "dla wszystkiego co 
ludzie już wypracowali istnieje możliwość wypracowania jeszcze lepszej od tego 
alternatywy". Przykładowo, dla wszystkich dotąd istniejących na Ziemi ustrojów 

politycznych, w tym obecnie używanego kapitalizmu i komunizmu, każdy z których do 
zmuszania ludzi pracy używa albo "strachu" albo "pieniędzy", istnieje nieporównanie 
doskonalsza od nich alternatywa, jaką pod nazwą "ustrój nirwany" opisuję w punktach #A1 

do #A4 swej strony o nazwie partia_totalizmu.htm. W owym "ustroju nirwany" ludzie 
ochotniczo wykonywaliby wszelkie wymagane tzw. "prace moralne" w celu generowania 

nimi tzw. "energię moralną" (zwow) jaka byłaby im niezbędna w celu utrzymywania się 
przez całe ich życie w mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowanym przez Boga stanie 
niewypowiedzianej szczęśliwości cudownego zjawiska "nirwany" - jakie opisałem dokładniej 

na stronie o nazwie nirvana_pl.htm (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C6). Stąd 
w ustroju tym NIE byłoby ani pieniędzy czy strachu, ani też żadnego ze złych następstw 
wszystkich dotychczasowych ludzkich ustrojów bazujących na pieniądzach i strachu, tj. NIE 

byłoby: bezrobotnych, nieszczęśliwych, pieniędzy, wyzysku, bagatych ani biednych, 
przestępstw, nałogów, płacenia za cokolwiek co nam jest potrzebne, marnotrawstwa, 
wyrobów złej jakości (tj. tandety ani bubli jakie szybko zapełniają śmieciami naszą 

karmicielkę ziemię), itp. (Wszakże pieniądze zostałyby w nim zastąpione szczęśliwością 
cudownego zjawiska nirwany). Opisy ustroju nirwany publikuję już od dnia 2006/1/5 na swej 
stronie internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm. Jednak dotychczas nawet 

przysłowiowy "pies z kulawą nogą" nim się NIE zainteresował. Dlatego ninijeszy film być 
może zmieniłby ów brak ludzkiego zainteresowania w zjawisku i w używającym je ustroju 
politycznym, jakie dzisiejszą rolę Ziemi jako miejsca ludzkich cierpień, wypaczania i zepsucia, 

szybko zmieniłby na miejsce szczęśliwości, dobrobytu oraz świadomościowego i 
cywilizacyjnego wzrostu. 
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2. "Teoria Wszystkiego 1985". Nakręcenie tego filmu powinno stać się patriotycznym 

celem każdego Polaka. Kompensuje on bowiem inny film noszący tytuł "Teoria Wszystkiego" 
z 2014 roku, jaki zwodniczo implikuje iż Teorię Wszystkiego opracował Anglik, podczas gdy 
pierwsza i nadal jedyna faktyczna naukowa Teoria Wszystkiego została stworzona w 1985 

roku przez polskiego emigranta na stałe mieszkającego w Nowej Zelandii – tak jak wyjaśnia 
to "wstęp" do mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", "wstęp" i 
punkt #A5 ze strony "totalizm_pl.htm", "Fot. #E3c" ze strony o nazwie 

"sabotages_pl.htm", oraz cała strona o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". 
 Omawiany tu film prezentowałby materiał dowodowy na poparcie szeregu idei 
zawartych w mojej dewizie życiowej, jaką w swych publikacjach wyrażam np. za pomocą 

słów-motta o treści: "chociaż NIE zawsze zgadzam się z waszymi poglądami i 
opiniami, jestem gotów walczyć do upadłego abyście mieli prawo i możliwości ich 
formowania i publicznego wyrażania" - linki do moich opracowań publikujących te idee 

zawiera strona internetowa o nazwie "skorowidz.htm". Odmienne idee objęte tą moją 
dewizą uważam bowiem za ogromnie istotne dla wzrostu świadomościowego każdej osoby i 

dla postępu całej naszej cywilizacji. Wszakże jeśli dewizę tę rozumie się wprost tak jak 
została sformułowana, wówczas oznacza ona, że 'dla dobra wszystkich ludzi i całej 
naszej cywilizacji każda indywidualna osoba i każda instytucja powinna mieć 

pełne prawo i "wolną wolę" do publicznego wyrażania dowolnej opinii i do 
prezentowania swych argumentów dotyczących "za" lub "przeciw" owej opinii'. 
(Np. prawo takie powinien też mieć każdy dziennikarz, każda gazeta, każda rozgłosnia 

radiowa lub TV w dowolnym kraju świata, a także oczywiście każdy naukowiec na świecie – 
wszystko co w naszym powypaczanym świecie obecnie pozostaje jedynie w sferze marzeń.) 
Jednocześnie, poprzez ważność także i swej odwrotności, owa dewiza stwierdza też, iż 'dla 

dobra każdej osoby i całej ludzkości żadna indywidualna osoba ani żadna 
instytucja NIE może mieć prawa ani uzurpować dla siebie pełnomocnictwa całej 
ludzkości do odbierania "wolnej woli" innym ludziom poprzez dokonywane 

rzekomo w imieniu całej ludzkości osądzanie, podejmowanie decyzji, oraz 
skazywanie na zagładę lub na wywyższenie jakiejkolwiek idei jaka swym 
znaczeniem dotyka każdego mieszkańca Ziemi i ludzkość jako całość - czyli np. 

takich idei jak odpowiedzi na pytania: "czy Bóg istnieje", "czy dana Teoria 
Wszystkiego faktycznie jest lub NIE jest Teorią Wszystkiego", oraz kilka jeszcze 

innych jakich tutaj NIE będę wymieniał - chociaż opisuję je aż w całym szeregu 
swoich publikacji'. (Przykładowo wyszukiwarki internetowe NIE powinny mieć prawa do 
całkowitego uniemożliwienia poznania przez zainteresowanych jakiejś już gdzieś 

opublikowanej informacji o Bogu czy o naukowej Teorii Wszystkiego.) Innymi słowy, 
indywidualna osoba lub instytucja powinna móc jedynie informować lub wyrażać publicznie 
swoją opinię w danej sprawie i prezentować argumenty jakie podpierają ową opinię, NIE 

powinna jednak móc całkowicie odbierać swymi działaniami daną każdemu z ludzi przez Boga 
"wolną wolę" wykształtowania w sobie własnej opinii poprzez np. całkowite wydeletowanie 
informacji o jakiejś globalnie istotnej idei lub zakazanie informowania ludzi iż idea ta istnieje. 

 Materiałem dowodowym jaki omawiany film prezentowałby w sprawie ważności idei 
wynikających z powyższej dewizy życiowej, są losy mojej naukowej Teorii Wszystkiego 
opracowanej jeszcze w 1985 roku, która jednak nawet w czasach pisania propozycji 

niniejszego scenariusza w dniu 2019/12/1, czyli po upłynięciu już aż 34 lat, nadal uznawana 
była za osądzoną, już uznaną za "winną" i zablokowaną przed upowszechnieniem przez przez 
decyzję jakiejś potężnej instytucji - na przekór iż to właśnie owa naukowa Teoria Wszystkiego 

z 1985 roku pozwoliła już poustalać podpierane obszernym materiałem dowodowym i nadal 
nieobalonymi przez nikogo formalnymi dowodami naukowymi, liczne prawdy na temat 
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 najważniejszych pytań nurtujących wszystkich ludzi, przykładowo prawdy iż "Bóg faktycznie 

istnieje", iż "formalny dowód naukowy na istnienie Boga został już opracowany i 

opublikowany", iż "nigdy NIE było wielkiego wybuchu (big bang)", iż "wszechświat 
ma nieograniczone wymiary i czas istnienia", iż "starzeniem się ludzi i żywych 
stworzeń rządzi sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny czas 

softwarowy, podczas gdy starzeniem się skamienielin, skał i nieożywionej materii 
rządzi naturalnie działający w całym wszechświecie nienawracalny czas absolutny 
wszechświata", oraz kilka jeszcze innych - np. patrz punkt #A1 ze strony o nazwie 

"evolution_pl.htm". W rezultacie działań owej potężnej instytucji jaka już odbiera ludziom 
ich "wolną wolę" powyższym skazaniem na zagładę mojej naukowej Teorii Wszystkiego, 
przykładowo wyszukiwarki internetowe, celem istnienia których powinno być "informowanie" 

zainteresowanych co jest dostępne w internecie, za to w których kompetencjach NIE ma 
prawa leżeć osądzanie "czy dana teoria jest lub NIE jest teorią wszystkiego" ani 
decydowanie "czy daną teorię można upowszechniać pod jakąś jej nazwą czy też 

należy upowszechnianie to uniemożliwiać", po wpisaniu w nich słów kluczowych Teoria 
Wszystkiego, zamiast prezentować informacje o wszystkich ideach opisywanych w internecie 

słowami kluczowymi Teoria Wszystkiego, podają tam głównie i niemal wyłącznie informacje o 
kosztownym filmie propagandowym finansowanym przez płatników podatków z Anglii i 
zatytułowanym Teoria Wszystkiego (z 2014 roku), oraz o książce pióra Anglika, Stephen'a W. 

Hawking też zatytułowanej Teoria Wszystkiego z 2004 roku i też prawdopodobnie 
finansowanej przez podatników Anglii. Natomiast zawsze całkowicie jest wycinana z 
informacji dostarczanych przez wyszukiwarki internetowe prawda iż faktyczna i nadal jedyna 

na świecie naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, została opracowana przez Polaka, 
autora tej publikacji [18], emigranta żyjącego obecnie w Nowej Zelandii - jaki między innymi 
z powodu włączania naukowej Teorii Wszystkiego do tematyki swych badań tracił pracę 

wykładowcy przeciętnie co około 2.5 roku. Warto też tu dodać, że pełna informacja o Teorii 
Wszystkiego z 1985 roku opracowanej przez owego emigranta Polaka jest dostępna w 
internecie. Tyle, że przez jakąś potężną instytucję nadal jest blokowana przed jej 

wyświetlaniem. Przykładowo informację tę można uzyskać jeśli użyje się tzw. 
"wyszukiwanie dostosowane do klienta" (po angielsku zwane "custom search") - 
realizowane przykładowo następującym rozkazem 

https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-
49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego - chociaż nawet i na początek odpowiedzi na 

ten rozkaz na siłę wciskana jest informacja o owej "zasłonie dymnej" w formie 
propagandowego filmu angielskich podatników. Na tym jednak NIE koniec. Przykładowo, aby 
uniemożliwić czytelnikom przekonanie się, że powyższe "custom search" wyświetla jednak 

informację o mojej naukowej Teorii Wszystkiego, na jednym z blogów totalizmu, na ktorym 
podałem powyższy link rozkazu, zaczęli celowo i powtarzalnie wprowadzać do tego linku błąd 
jaki umiemożliwiał jego zadziałanie - na czym przyłapałem instytucję owego bloga, po zaś 

udokumentowaniu obrazem pochwyconym z ekranu swego komputera faktu wprowadzania 
owego błędu opublikowalem ów dowód wraz z jego opisem jako "Fot. #E3c" z mojej strony 
internetowej o nazwie "sabotages_pl.htm". Czyli owa "dołująca" moje badania potężna 

instytucja ma bardzo "długie ręce". "Dołowanie" mojej naukowej Teorii Wszystkiego 
potwierdzają też losy cytowań z wyszukiwarek. Mianowicie, ponieważ moja Teoria 
Wszystkiego pozwoliła mi wypracować nową wiedzę i nieuznawane wcześniej prawdy (oraz 

zidentyfikować obszerny materiał dowodowy jaki wiedzę tę i prawdy potwierdza) z zakresu 
całej gamy najróżniejszych tematów dotyczących wszystkich ludzi (np. wynikających z 
mojego publikowanego od wielu już lat i naukowo dotychczas NIE podważonego przez nikogo 

formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje), stąd w opracowaniach jakie publikuję 
bardzo często referuję do swej naukowej Teorii Wszystkiego. Kiedy jednak wyszukiwarki 
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 internetowe cytują jakieś zdanie z moich opracowań, w którym to zdaniu referuję do mojej 

naukowej Teorii Wszystkiego, wówczas wyszukiwarki celowo i pracochłonie wycinają z 

cytowania owe słowa Teoria Wszystkiego - co czytelnik może sprawdzić wyszukując np. hasła 
Koncept Dipolarnej Grawitacji. Celowe zaś wycinanie tych słów z zacytowań jest już 
"osądzaniem" mojej naukowej teorii i uzurpowaniem dla siebie prawa na jej "skazanie" 

jakoby w imieniu całej ludzkości. Takie zaś "osądzanie", "skazywanie" i "deletowanie" w 
ogromnie ważnej sprawie dotyczącej wszystkich mieszkańców Ziemi i potencjalnie 
podnoszącej poziom ucywilizowania całej ludzkości, NIE powinno leżeć w kompetycjach 

wyszukiwarek internetowych ani ich dyrektorów, a powinno pozwalać wypracowywanie przez 
ludzi postępu naukowego poprzez pozostawianie możliwości iż każdy badacz, każda osoba i 
każda instytucja ma "wolną wolę" wyrabiania w sobie własnej opinii w tej sprawie poczym 

kształtowania swych dalszych działań w zgodzie z ową opinią. 
 Ilustrując w opisywanym tu filmie tą nadal jedyną na świecie, już istniejącą, naukową 
Teorię Wszystkiego z 1985 roku, trzeba jednak byłoby dodać, że w chwili gdy ją 

sformułowałem w 1985 roku, NIE zdawałem sobie jeszcze sprawy iż jest ona pierwszą i 
jedyną na Ziemi Teorią Wszystkiego zawierającą w sobie wiedzo-twórczą "odkrywczą 

strukturę łańcuchową" jaką opisuję szerzej w punkcie #J4.1 swej strony o nazwie 
"propulsion_pl.htm", a także NIE zdawałem sobie jeszcze sprawy iż w praktyce już wkrótce 
potwierdzi się ona jako owa długo poszukiwana przez naukowców całego świata naukowa 

Teoria Wszystkiego. Dlatego natychmiast po sformułowaniu nazwałem ją Koncept 
Dipolarnej Grawitacji. Ta jej pierwsza (początkowa) nazwa wywodzi się od inspirującego 
jej stworzenie mojego odkrycia (później dowiedzionego formalnie), że pole grawitacyjne jest 

polem dipolarnym, a NIE monopolarnym - tak jak błędnie założyła bez dokonania naukowo 
wymaganych sprawdzeń nasza "oficjalna nauka ateistyczna". Niestety, z różnych 
powodów, które obecnie badam i staram się stopniowo opisywać na stronie o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm", zarówno moja naukowa Teoria Wszystkiego, jak 
praktycznie wszystkie wyniki moich z przymusu "hobbystycznych" badań naukowych - 
gro których wywodzi się właśnie z wiedzo-twórczego potencjału tej naukowej Teorii 

Wszystkiego, a nawet moja osoba, właśnie począwszy od owego 1985 roku są oficjalnie 
blokowane przed upowszechnieniem po świecie, ponadto zwalczane, obrzydzane dla ludzi 
którym mogłyby dopomóc w ich badaniach gdyby potraktowali je poważnie, ośmieszane, 

publicznie wyszydzane, obrzucane wyzwiskami, itp. Jeden z bardziej rzucających się w oczy 
przejawów tego blokowania właśnie powoduje, że jeśli w jakiejkolwiek wyszukiwarce 

internetowej wpisze się słowa kluczowe Teoria Wszystkiego albo słowa kluczowe Teoria 
Wszystkiego 1985, wówczas nigdy w odpowiedzi NIE otrzymuje się jakiejkolwiek wzmianki 
o mojej już istniejącej przez ponad 34 lata naukowej Teorii Wszystkiego. Z kolei ów 

propagandowy film jaki na siłę wówczas jest wciskany zapytującym, jaki zmyślnie implikuje iż 
Teoria Wszystkiego została opracowana w Anglii przez Anglika, generuje opisywany na owej 
stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" gąszcz reklamowego "hałasu" i "zasłonę dymną", 

jakie zasłaniają sobą i "dołują" istniejącą już od 1985 roku, faktyczną i nadal jedyną na 
świecie naukową Teorię Wszystkiego - opracowaną przez Polaka a NIE przez Anglika. 
Ponadto, intensywnością swego "hałasu" film ten rozgrzesza angielskojęzyczne instytucje 

zarządzające internetowymi wyszukiwarkami z ich obowiązku udostępniania w internecie 
rzeczowych informacji o każdej faktycznie już istniejącej naukowej teorii jaka w praktyce 
udowodniła już swą wiedzo-twórczą moc jako Teoria Wszystkiego - nawet jeśli twórca owej 

Teorii Wszystkiego jest tylko polskim emigrantem mieszkającym w angielskojęzycznym kraju, 
a także rozgrzesza owe instytucje z owej zwodniczej praktyki aby w cytowanich jakie 
zaczerpują one z moich publikacji zawsze wycinać słowa Teoria Wszystkiego, którymi wkrótce 

po sformułowaniu w 1985 roku zacząłem dodatkowo opisywać tą wyjątkowo istotną dla całej 
ludzkości teorię naukową. 
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  Uwaga: niniejszy skrótowy scenariusz filmu "Teoria Wszystkiego 1985" jest też 

powtórzony i szerzej omówiony w "części #V" z mojej strony internetowej o nazwie 

"1985_teoria_wszystkiego.htm", 
 
3. "Jestem totaliztycznym Bogiem". Film ów streszczałby dotychczas wypracowaną przez 

Koncept Dipolarnej Grawitacji i przez filozofię totalizmu wiedzę na temat Boga, włączając 
precyzyjne wyjaśnienie czym są owe trzy składowe Boga (tj. Ojciec, Duch Święty, oraz Syn), 
gdzie Bóg zamieszkuje i dlaczego ludzie NIE są w stanie go zobaczyć, jakie są cele Boga i 

metody działania Boga, jak powinniśmy wykorzystywać wiedzę Boga zawartę w Biblii do 
uidoskonalania naszego świata (zamiast obecnego jego psucia), oraz kilka jeszcze dalszych 
podobnych tematów. Podstawą do stworzenia owego filmu byłaby treść mojej strony o 

nazwie "god_proof_pl.htm". Wszelkie rodzaje altruistycznej pomocy w jego wykonaniu 
byłyby mile widziane. 
 

4. "Napędy 5 i 6 ery technicznej". Film ów ilustrowałby cudowne możliwości przyszłych 
ludzkich urządzeń napędowych jakich działanie będzie się opierało na programowaniu 

przeciw-materii, zaś jakich wstępne opisy zawarte są w punktach #J4.5 i #J4.6 z mojej 
strony o nazwie "propulsion_pl.htm". Wszelka pomoc przy jego zrealizowaniu byłaby mile 
widziana. 

 
5. "Jakich radykalnych reform ludzkość potrzebuje". Film wyjaśniałby jakie rodzaje 
reform spowodowałyby wzrost ludzkości, zamiast obecnego jej staczania się ku upadkowi. 

Jego trzon bazowałby na punkcie #J5 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm", a także na 
owej liście przykazań, rekomendacji i metod postępowania jakie wskazuje nam Biblia, filozofia 
totalizmu, oraz wielowiekowe doświadczenia ludzkości, zaś esencję postulatów jakiej 

zestawiłem w przedostatnim paragrafie opublikowanego poniżej scenariusza do filmu "Świat 
bez wody pitnej". Wszakże tak się składa, że dla każdej grupowej lub indywidualnej 
ludzkiej przywary czy niemoralności, jaka łamie przykazania i wymogi naszego Boga, a stąd 

sprowadza zło na ludzkość, jest już wypracowany mechanizm zapobiegawczy, który pozwala 
ją wyeliminować. Aby wskazać tu jakieś przykłady owych mechanizmów, rozważ czytelniku 
następujące kroki zaradcze w sprawie najbardziej niszczycielskich dla naszej cywilizacji 

tradycji, przywar i niemoralności grupowych. (Odnotuj tu jednak, że istnieje też zestaw 
innych mechanizmów zapobiegawczych już wypracowanych dla eliminacji przywar i 

niemoralności trapiących indywidualnych ludzi – po szczegóły patrz poniżej film "Efektywne 
metody udoskonalania siebie samego".) I tak, aby zakończyć korupcję i prywatę 
polityków, można w rządzie ustanowić specjalny urząd sprawdzający uchwalane prawa czy są 

one zgodne z nakazami "faktycznej moralności" wywodzącej się od Boga - tak jak ja 
wyjaśniłem to w punkcie #A3 ze swej strony o nazwie 
"pajak_dla_prezydentury_2020.htm" a ponadto podobne stanowiska sprawdzające 

moralność wszelkich podjętych decyzji możnaby ustanowić też w każdym przedsiębiorstwie. Z 
kolei aby wyeliminować niszczycielskie monopole trzeba pozastępować je konkurencjami - 
stąd np. dla każdej instytucji, włącznie z rządem i z oficjalną nauką ateistyczną, powinna 

istnieć konkurencja wynagradzana odpowiednio do uzyskanych "owoców". Aby zastopować 
kumoterstwo wystarczy ustanowić prawa, że każda osoba zajmująca jakiekolwiek stanowisko 
związane z podejmowaniem decyzji (włącznie z politykami i naukowcami), może być 

zatrudniana w tej samej instytucji tylko na kontrakcie i tylko przez ograniczony czas, np. 
maksimum przez 4+3 lata - życie bowiem uczy, że po owym czasie sporo osób 
podejmujących decyzje uczy się korupcji, kumoterstwa i działania na szkodę swojej instytucji. 

Aby zastopować staczanie się instytucji w objęcia "filozofii pasożytnictwa", działanie każdej 
instytucji wystarczy zabazować na opisywanym w punkcie #J5 strony "petone_pl.htm" tzw. 
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 "schemacie wzrostu" - zamiast bazowania jej na obecnie powszechnie używanych 

"schematach upadku". Aby zastopować przestępczość decydentów, z życia powinno się 

zupełnie wyeliminować "prawa prywatności" - tak aby prawda mogła stawać się znana zaś 
świństwa jakie ktoś już popełnił, a stąd jakie jest zdolny popełnić ponownie, NIE były 
ukrywane przed resztą ludzi, a łatwo mógł je poznać każdy komu dany "świniący" może 

jakoś zagrażać. Aby powrócić do moralnych zachowań ludzkich, ludzkie prawa powinny być 
zgodne z duchem ponadczasowych praw Boga opisywanych w Biblii, zamiast być im 
przeciwstawne. Aby usunąć niesprawiedliwość społeczną, osoby na stanowiskach decyzyjnych 

(np. wszyscy politycy) powinny otrzymywać wynagrodzenie NIE większe od średniego 
wynagrodzenia obywateli danego kraju (albo nawet najniższą legalnie ustanowioną stawke 
godzinową danego kraju), a ponadto w sprawach socjalnych powinno się inwestować we 

wszystkich ludzi w przybliżeniu jednakowo, a NIE głównie lub wyłącznie w ludzi przegranych - 
po angielsku zwanych "losers" - przykładowo w narkomanów, pijaków, niewydarzeńców, 
przestępców, albo kumotrów. Itd., itp. Wszelka pomoc przy zrealizowaniu tego filmu byłaby 

mile widziana. 
 

6. "Silniki perpetuum mobile już działają". Film zaprezentowałby prawdę o blokowanych 
przez elity rządzące silnikach "perpetuum mobile" – jakie potencjalnie są w stanie za darmo i 
w sposób bezzanieczyszczeniowy generować naszej cywlizacji nieograniczone ilości 

technicznie użytecznej energii. Film ten bazowałby na treści punktu #J4.4 z mojej strony o 
nazwie "propulsion_pl.htm" oraz punktu #J2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm". 
 

7. "Jak Bóg zarządza naszą cywilizacją". Film opisywałby i ilustrowałby najbardziej 
istotne metody używane przez Boga dla normalnie niedostrzegalnego przez ludzi zarządzania 
naszą cywilizacją, jakie dotychczas zdołała ujawnić moja filozofia totalizmu i Koncept 

Dipolarnej Grawitacji. 
 
8. "Jak nasz czas jest nawracany" – tj. jak Bóg zaprogramowal działanie nawracalnego 

czasu softwarowego w którym się starzejemy. Film streszczałby zawarte w mojej monografii 
[12] opisy jak Bóg zaprogamował nasz świat fizyczny, iż czas w jakim my żyjemy i starzejemy 
się daje się nawracać, a stąd że daje się budować "wehikuły czasu" - jakie po osiągnięciu 

wieku starczego pozwalają powtarzalnie cofać nas z powrotem do lat naszej młodości. 
 

9. "Efektywne metody udoskonalania siebie samego". Film wyjaśniałby 
najefektywniejsze metody eliminowania swoich własnych niedoskonałości i niemoralnych 
nawyków, czyli metody zaczęcia udoskonalania świata od podjęcia najpierw udoskonalania 

siebie samego (od którego to udoskonalania siebie samego każdy z nas zawsze powinien 
zaczynać). Zilustrowane w filmie metody wywodzą się z opisów w Biblii, a ponadto 
wypracowane zostały przez filozofię totalizmu (po kilka szczegółowo opisanych przykładów 

takich metod wypracowanych przez totalizm patrz np. punkty #A2.1 do #A2.11 z mojej 
strony o nazwie "totalizm_pl.htm", czy punkty #C4 do #C4.7 z mojej strony o nazwie 
"morals_pl.htm") oraz przez wielowiekowe doświadczenia ludzkości utrwalane 

najróżniejszymi formami tzw. "mądrości ludowej". Aby też dać tu czytelnikowi wstępne 
rozeznanie na czym te totaliztyczne metody polegają, a jednocześnie NIE przerywać toku 
jego myśli odesłaniem do tamtych stron internetowych i NIE powtarzać metod tam już bardzo 

szczegółowo opisanych, poniżej krótko wyjaśnię zasady działania kilku innych niż tam już 
opisane metod udoskonalania siebie samego. Przykładowo, najefektywniejszą metodą 
eliminowania u siebie tendencji do postępowania niezgodnego z przykazaniami i 

wymaganiami Boga opisanymi w Biblii (tj. niemoralnego) jest poznanie (z 
równoczesnym otwarciem swego umysłu i swego nastawienia na prawdę) sporego materiału 

../propulsion_pl.htm
../free_energy_pl.htm
../totalizm_pl.htm
../morals_pl.htm


 
  C-8 
 dowodowego na faktyczne istnienie i działanie mechanizmów "tataliztycznej karmy" 

opisywanych na mojej stronie o nazwie "karma_pl.htm", a także uważne poznanie i 

logiczne przeanalizowanie opublikowanych np. na mojej stronie "god_proof_pl.htm" 
rozlicznych dowodów na istnienie Boga i na zarządzanie przez tego pedantycznie 
sprawiedliwego Boga całym życiem każdego z nas (tj. zarządzania opisanego w punkcie #J5 

ze strony "petone_pl.htm"). Wszakże aby być pedantycznie sprawiedliwym, Bóg ma rodzaj 
obowiązku aby intencje wszelkiego nieposłuszeństwa swoim przykazaniom i wymogom 
surowo karać zarówno w naszym obecnym życiu fizycznym, jak i w czasowo nieskończonym 

wymiarze, oraz aby sowicie wynagradzać ludzkie intencje posłuszeństwa. Z kolei 
najefektywniejsza metoda np. wyeliminowania u siebie trapiącego niemal każdą osobę 
lenistwa, polega na znalezienie dla siebie długoterminowego i odpowiadającego własnym 

wrodzonym zdolnościom i poczuciu satysfakcji celu swego istnienia, poczym podjęcie 
stopniowego realizowania swej drogi do osiągnięcia tego celu. Istotna dla nas metoda 
pozbywania się własnej zachłanności wynikających z porównywania swojej sytuacji z 

sytuacją innych ludzi, polega na empirycznym przekonaniu się poprzez obserwowanie losów 
ludzi jakich dobrze znamy, iż tym osobom które NIE nagromadziły wcześniej karmy jaka by 

odmiennie kształtowała ich losy, Bóg zawsze zabezpiecza dostęp do tego co im jest 
niezbędne (chociaż może NIE udostępniać im tego co oni sami by chcieli posiadać na przekór 
iż wcale NIE jest im to niezbędne). Dla wyeliminowania swej zazdrości w sprawie osiągnięć 

innych ludzi i zastopowania swej tendencji do notorycznego i pozbawionego uzasadnienia 
krytykanctwa, wystarczy przestudiować udostępniane przez totalizm dowody empiryczne 
na prawdę ustalenia stwierdzającego, że "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest 

też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć 
sposób jak tego dokonać", poczym zacząć skupiać się na dopomożeniu ludziom w 
wypracowaniu jak dane coś możnaby urzeczywistnić, zamiast oddawania się pozbawionemu 

merytu krytykanctwu. Natomiast doskonała metoda wyzbycia się lekceważenia istotności 
swego własnego wkładu działaniowego w to co się dzieje na świecie, wynika z 
wyjaśnienia sobie wiadomości zawartej w wersetach 12:42-44 z bibilijnej "Ewangelii wg św. 

Marka" i w wersetach 21:1-4 z bibilijnej "Ewangelii wg św. Łukasza" - jaką to wiadomość 
omówiłem w "skrypcie (scenariuszu) numer #1" z "rozdziału E" poniżej, a jaka 
uświadamia, że dla Boga w naszych działanich NIE jest istotne jak wielki liczbowo 

jest czyjś wkład w porównaniu z wielkością wkładu innych ludzi, a jest istotne 
jaką wielkość i znaczenie ma ów wkład w życiu tejże osoby, a stąd co ów ktoś 

demonstruje nim Bogu jako swoją wolę działania i swoje nastawienie. Itd., itp. 
 
10. "Transformacja balonów w najprostrze pędniki spalinowe". Film ten ilustrowałby 

jak majsterkowicze mogą budować sobie najprostrze latające wehikuły działające na zasadzie 
balonów. Film ten bazowałby na moich wynalazkach sterowalnych balonów jakie ja 
wynalazłem w początkowych czasach swych prac nad "Tablicą Cykliczności dla Napędów 

Ziemskich" zaś opisałem w swoich pierwszych publikacjach. 
 
11. "Gdzie nasza cywilizacja zabłądziła". Film opisywałby i ilustrowałby najbardziej 

groźne dla ludzkiej przyszłości posunięcia elit rządzących, jakie spowodowały dzisiejsze 
tonięcie ludzkości w oceanie zła i niemoralności. Przykładowo ilustrowalby żywność zatrutą 
chemikaliami. Oceany w których więcej plastyku niż ryb. Zatrutą wodę pitną ze studni i 

wodociągów. Miasta w powietrzu których już zaczyna brakować tlenu. Lekarstwa, jakie 
uzależniają zamiast leczyć. Oficjalną naukę ateistyczną, która okłamuje ludzkość zamiast 
prowadzić ją ku postępowi. Itd., itp. 

 
12. "Silniki pulsarowe i statki gwiaździste". Film opisywałby i ilustrowałby przyszłe 
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 potężne silniki i pędniki, bazujące na pulsarowej metodzie generowania przepotężnych pól 

magnetycznych. Prezentuje on wiedzę podsumowaną w punkcie #J4.3 ze strony 

"propulsion_pl.htm" i w moich pierwszych publikacjach jakie napędy te opisywały. 
 
13. "Dowody istnienia gwiazdolotów UFO". Film dokumentowałby realność zbudowania 

mojego magnokraftu poprzez udokumentowanie i wyjaśnienie najważniejszych kategorii 
dowodów na istnienia i na nieustajace działanie na Ziemi identycznych do mojego 
magnokraftu gwiazdolotów popularnie nazywanych UFO. Sporo z dowodów jakie byłyby w 

nim zaprezentowane omawiane już jest na moich stronach internetowych o nazwach 
"explain_pl.htm", "ufo_proof_pl.htm", czy "tapanui_pl.htm".  
 

14. "Budowa i działanie naszego świata fizycznego". Ten film opisywałby i ilustrowałby 
dotychczasowe ustalenia mojej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji 
(patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") o budowie i działaniu naszego świata fizycznego. 

Innymi slowy wyjaśnia "jak", "z czego", oraz "z przestrzeganiem jakich zasad" Bóg stworzył 
cały nasz świat fizyczny i nas samych, a także wyjaśnia jak Bóg obecnie nieustająco, 

aczkolwiek w sposób NIE odbierający nikomu jego "wolnej woli" (tj. w sposob jaki sprawia 
wrażenie iż wszystko następuje bez udziału Boga), Bóg zarządza nawracalnym czasem i 
całym naszym światem fizycznym oraz wszelkimi zawartymi w maszym świecie obiektami - w 

tym zarządza też nawet najmniejszymi szczegółami losów każdego z nas ludzi i każdej istoty 
żywej. 
 

15. "Jak Bóg udoskonalał rasę ludzką". Film wyjaśni dotychczas ustalone dzięki 
przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu i naukowej Teorii Wszystkiego (tj. 
Konceptu Dipolarnej Grawitacji) rodzaje udoskonaleń wprowadzanych przez Boga do ludzkiej 

rasy, oraz podsumuje najważniejsze lekcje jakie dla ludzkości wynikają z wprowadzania 
owych udoskonaleń. Wszakze do chwili obecnej filozofia totalizmu, wspierana przez Koncept 
Dipolarnej Grawitacji z którego ona wyniknęła, pozwoliły mi odkryć aż trzy przełomowe 

udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich 
ciał i dusz, zaś informacje o jakich wprowadzeniu Bóg zaszyfrował w treści Biblii – tak jak Bóg 
zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie mają sami poodkrywać w wyniku postępu 

swojej nauki. Szersze opisy tych udoskonaleń zapresentowałem w punkcie #A1 ze swej  
strony o nazwie "evolution_pl.htm" oraz we wspisie numer #316 do blogów totalizmu – 

tutaj zaś jedynie je skrótowo streszczę. Pierwsze (1) z tych udoskonaleń Bóg wprowadził już 
w trakcie Wielkiego Potopu. Przestawił wówczas ogranizmy ludzi z życia i starzenia 
się w "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata", na starzenie się w 

zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas owym około 365 tysięcy razy 
wolniejszym "nawracalnym czasie softwarowym". Jednocześnie korzystając z okazji 
tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów obecnie 

uważanych za gigantów (tj. z około 6 metrów wysokości), do dzisiejszych rozmiarów – przy 
okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian (np. usunięcia drugiego rzędu zębów w 
obecnych w szczękach gigantów). Szersze wyjaśnienia tej zmiany zawarłem m.in. w punkcie 

#C4.1 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm. Drugie (2) z tych 
udoskonaleń Bóg wprowadził w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel – patrz wersety 
11:1-9 z bibilijnej "Księgi Rodzaju". Polegało ono na zastąpieniu używanego uprzednio 

"uniwersalnego języka myśli" (ULT) - z pomocą jakiego ludzie początkowo porozumiewali się 
między sobą, przez cały szereg języków rodzimych jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla 
każdego z ludzkich narodów. Temat tamtej zamiany (czy "pomieszania") ludzkich języków 

mówionych najszerzej wyjaśniam w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie 
"soul_proof_pl.htm". Natomiast trzecim (3) udoskonaleniem rasy ludzkiej przez Boga, 
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 jakie dotychczas zdołałem odkryć, było wprowadzenie w nasze dusze programów tzw. 

"sumienia". Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają 

tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na 
kamiennych tablicach tzw. "10 przykazań", poczym nakazywał każdemu z ludzi uczyć się co 
one wymagają i je wypełniać. Jednak szybko odkrył, że ludzie NIE bardzo się garną do ich 

poznania i wypełniania. Wówczas to zdecydował się wprowadzić do duszy każdego człowieka 
lepszy niż uczenie się "przeciw-organ sumienia", który w każdej sytuacji wyszeptuje 
(podpowiada) swemu nosicielowi, czy to co nosiciel zamierza uczynić, lub co już uczynił, jest 

zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas 
organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą "Nowego Przymierza", Bóg zaszyfrował 
w wersetach 10:16 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", zaś ja wyjaśniam to 

przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku stronach i publikacjach linkowanych hasłem 
"Nowe Przymierze" z mojej strony internetowej o nazwie "skorowidz.htm". Niestety, 
"odrzucający wiedzę" dzisiejsi kapłani (4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") NIE chcą o tym 

fakcie się dowiedzieć. Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą 
ogromne znaczenie dla każdego z nas – wielka szkoda, że zarowno zwykli ludzie, jak i kapłani 

oraz naukowcy, uparcie odmawiają ich poznania. Wszakże przykładowo dowodzą one iż 
ludzka dusza jest rodzajem "progamu", dla którego Bóg jest "Programistą". Potwierdzają 
iż Bóg otwiarcie przyznaje się w Biblii do konieczności dokonywania udoskonaleń w swoich 

stworzeniach – czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna (która 
nigdy NIE ma odwagi przyznać się do popełnionych błędów). Ponadto potwierdzają też wiele 
faktów o jakich zaistnieniu ludzkosć (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, 

zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz 
Konceptu Dipolarnej Grawitacji – np. potwierdza fakty opisane w punktach #A1, #B3, #D4, 
#D7, czy #M1 mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm". 

 
 
C3. Na czym polegałby twój czytelniku współudział w realizacji owych filmów 

 
 W celu szybkiego zrealizowania dowolnego z powyższych filmów, jakie zdążyłoby 
zmobilizować ludzi do działania jeszcze przed nadchodzącą zagładą lat 2030-tych, 

potrzebowałbym altruistycznej pomocy ochotników, którzy albo już czuliby się 
kompetentni, albo też pragnęłiby lub planowality popracować nad zdobyciem wymaganej 

kompetencji, w następujących umiejętnościach jakie pozwalałyby im na anonimowe lub 
otwarte udzielenie mi wymaganej pomocy w stworzeniu owych filmów (patrz też "Część #D" 
mojej strony o nazwie "tekst_18.htm"), chociaz wcale NIE musieliby mieć uprzedniego 

doświadczenia w realizowaniu owych umiejętności – wszakże doświadczenie to zdobędą 
pomagając mi w opisywanych tu wysiłkach: 
 

(A) Znajomości potrzeb i nawyków dzisiejszych ludzi. Osoba o takiej znajomości 
mogłaby bowiem opiniować scenariusze jakie na powyższe tematy ja napiszę, dając mi znać 
co jej zdaniem jest np. sformułowane irytująco a co dobrze, o co warto byłoby scenariusz 

rozszerzyć lub skrócić, itp. 
 
(B) Dobrej polszczyźnie. Osoby te byłyby bowiem w stanie zweryfikować i poprawić jakość 

polszczyzny końcowego scenariusza jaki ja przygotuję. 
 
(C) Przyjemnie brzmiącym głosie i umiejętności płynnego czytania z uczuciem. 

Osoby te mogłyby bowiem działać jako altruistyczni narratorzy w przyszłych totaliztycznych 
filmach, nagrywając swym głosem (np. na własnym sprzęcie) tekst narracji do owych filmów.  

../skorowidz.htm
../evolution_pl.htm
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(D) Zdolności aktorskie. Osoby lub zaprzyjaźnione grupy koleżeńskie, jakie cechowałyby 

się zdolnościami aktorskimi, mogłyby bowiem wykonywać użyte później w omawianych tu 
filmach sceny dla stacjonarnych zdjęć lub ruchomych ujęć filmowych ilustrujących 
najróżniejsze wymowne sytuacje życiowe, jakie potem włączane byłyby do właśnie 

wykonywanego filmu aby zilustrować jakąś co bardziej istotną wiadomość zawartą w danym 
filmie. Jakiego rodzaju wymowne sytuacje życiowe by to były, najlepiej poinformuje o tym 
przeglądnięcie filmu Dominika Myrcik i mojego, o tytule "Zagłada ludzkości 2030" i o 

adresie https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . 
 
(E) Umiejętność (i sprzęt do) nagrywania wymaganych do danego filmu 

dźwięków. Każdy film potrzebuje podbudowę dźwiękową, jaka NIE jest objęta czyimiś 
prawami copyright. Przykładowo, do realizacji filmu z przytoczonego w "rozdziale E" poniżej 
"skryptu (scenariusza) numer #1" potrzebne będą nagrania najróżniejszych 

naturalnych i dobrze każdemu znanych dźwięków wydawanych między innymi przez 
spadający deszcz, spływający strumień wody, duży wodospad, itp. Nie zawsze i NIE każde z 

takich wymaganych dźwięków są dostępne w "public domain" na jaką NIE nałożono żadnych 
copyrights. Dlatego aby nagrać wymagane dźwięki przydatny byłby ktoś gotowy osobiście na 
nie "zapolować" i dysponujący sprzętem wymaganym do ich nagrania. Ponadto przydatny 

byłby też ktoś zdolny do wytworzenia odpowiedniej atmosfery uczuciowej dźwiękami 
sztucznie generowanymi jakimś sprzętem będącym w jego dyspozycji. 
 

(F) Dobrą znajomość języka innego niż polski. Te osoby mogłyby ochotniczyć do 
przetłumaczenia skryptów (scenariuszy) na ów inny niż polski język, tak aby wersja denego 
filmu mogła być przygotowana również w owym języku. Alternatywnie, osoby te mogłyby 

spróbować jak ich głos sprawdziłby się w roli narratora, poprzez nagranie swego głosnego 
przeczytania danego skryptu już przetlumaczonego na taki język inny niz polski. 
 

(G) Umiejętności (i własnego sprzętu) do ilustrowania i animowania filmowych 
narracji. Osoby te dopracowałyby bowiem na posiadanym sprzęcie obrazową i 
anonimowaną część przyszłych totaliztycznych filmów, dla jakich dźwiękową narrację ktoś 

uprzednio by już dla nich nagrał. 
 

(H) Umiejętności (i dostęp to sprzętu) umożliwiającego edytowanie krótkich 
filmów. 
 

* * * 
 
 W przypadku gdybyś czytelniku zdecydował się być jednym z takich ochotników, 

wówczas prosiłbym o wysłanie mi emaila w tą informacją na adres jpajak@poczta.wp.pl 
lub adres janpajak@gmail.com . Odnotuj przy tym, że ja NIE dysponuję żadnymi 
funduszami na finansowanie tego co dokonuję, stąd twoja pomoc musiałaby bnyć całkowicie 

altruistyczna. Jedynym co mógłbym po jej udzieleniu dla ciebie uczynić, to w wykazie 
twórców tego filmu umieścić twoje nazwisko i rodzaj wkładu jaki dołożyłeś do zrealizowania 
tego filmu – ale tylko w przypadku jeśli twoja pomoc NIE nosiłaby charakteru anonimowego, 

a charakter jawny (co oznaczaloby też między innymi, że NIE miałbyś nic przeciwko temu iż 
niektórzy co bardziej złośliwi ludzie nazywaliby cię później "totaliztą", lub nawet obrzucali 
jakimiś grubiańskimi przezwiskami). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8
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 C4. Cechy "dobrego filmu" – tj. moje rady i wytyczne dla filmowców-amatorów na 

co powinni zwracać szczególną uwagę podczas prób stworzenia "dobrego filmu" 

 
 W punkcie #F2 swej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm", a także we 
wpisie numer #301 do blogów totalizmu (np. w blogu o adresie: 

https://totalizm.wordpress.com ), opisałem relatywnie dokładnie jakie są cechy 
"dobrego filmu" i jak cechy te mozna mu nadawać. We wszystkich też filmach, na jakich 
tworzenie mam osobisty wpływ, dokładam wszelkich starań aby cechy owe zostały w nich 

wdrożone. 
 

../portfolio_pl.htm
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Rozdział D: 

 
Najważniejsze wydarzenia związane z niniejszą publikacją [18] i filmami 

totalizmu 

 
 Niniejszą publikację [18], z wyjaśnionym w niej swym apelem o pomoc w realizacji 
"otwierających oczy" filmów, po raz pierwszy załadowałem na witryny totalizmu w środę dnia 

25 września 2019 roku. Równocześnie załadowałem tam wywołującą tę publikację stronę o 
nazwie "tekst_18.htm" jaka między innymi zawiera licznik odwiedzin początkowo ustawiony 
na wartość 1. Na przekór jednak, że jednocześnie zareklamowałem na swych stronach 

zarówno niniejszą publikację (po przykład tej reklamy patrz punkt #J4.3 na mojej stronie o 
nazwie "propulsion_pl.htm"), oraz że ponadto do "menu" owych stron włączyłem też link 
do strony wywołującej pblikację [18], do chwili obecnej NIE dotarło do mnie nic co by 

sugerowało iż ktoś konstruktywnie zainteresował się moim apelem i postanowił zadziałać w 
kierunku jaki wskazuje niniejsza publikacja [18]. Ilustruje to jak bardzo jest już 

zaawansowana ludzka "znieczulica" na tragiczną sytuację w jaką zagłębia się cała nasza 
cywilizacja, a tym samym ilustruje też, że prawdopodobnie ludzkość NIE zdoła się 
"zebrać w sobie" aby jako całość podjąć jakąkolwiek realną obronę przed nadejściem 

tragedii opisanej na mojej stronie internetowej o nazwie "2030.htm". Jedyne więc co 
każdemu zapewne pozostanie, to indywidualna obrona. 
 

 Dwa pierwsze odwiedzenia strony "tekst_18.htm" (jaka wywołuje niniejsze 
opracowanie [18]) odnotowałem we wtorek dnia 1 października 2019 roku. Czyli te pierwsze 
dwie odwiedziny na stronie wywołującej niniejsze [18] nastąpiły po około 6 dniach od chwili 

wystawienia w internecie niniejszej publikacji [18]. 
 
 O dalszym rozwoju sytuacji w sprawie opisywanych tu filmów będę informował 

czytelników w miarę jak ich sprawy będą się zaawansowywały. 
 

../tekst_18.htm
../propulsion_pl.htm
../2030.htm
../tekst_18.htm


 
  E-1 
 
 

 
Rozdział E 

Skrypty narracji filmów totalizmu  
(tj. filmów w których tworzeniu bezpośredni udział wziął też Dr inż. Jan Pająk) 
 

 W kolejnych podrozdziałach niniejszego "rozdziału E" prezentuję zestawienie już 
wstępnie wypracowanych przez siebie scenariuszy dla krótkich filmów edukacyjnych jakie 
prezentowałyby zainteresowanym oglądającym co bardziej istotne dla rozwoju ludzkości 

owoce dotychczasowego rozwoju naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (znanej też 
pod nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji"), oraz najmoralniejszej obecnie na świecie 
nowoczesnej filozofii totalizmu opracowanej przez człowieka. (Tutaj celowo podkreślam 

pochodzenie filozofii totalizmu od niedoskonałego i omylnego człowieka, ponieważ jestem 
świadom iż znacznie doskonalsza niż totalizm filozofia życia opracowana przez nieomylnego 
Boga jest już wpleciona w nakazy i wymagania ujawniane treścią Biblii – stąd totalizm na mój 

ludzki i zapewne niezręczny oraz czasami nawet omylny sposób jedynie stara się dodatkowo 
poszerzyć i zinterpretować te fragmenty filozofii życiowej wpisanej do treści Biblii, które moim 

zdaniem z różnych powodów, np. użycia terminologii odbiegającej od dzisiejszych naukowych 
wyrażeń i terminów, mogą pozostawać niezrozumiałe dla czytających je ludzi.) Oto więc 
podrozdziały z owymi skryptami: 

 
 
E1. Skrypt (scenariusz) numer #1 dla filmu o roboczym tytule "Świat bez wody 

pitnej": 
 
 

DANE filmu "Świat bez wody pitnej" 
Data rozpoczęcia pracy nad filmem: 2019/9/7 
Data zakończenia pracy i opublikowania filmu: ???  

Film bazuje na: treści mojej strony internetowej o nazwie "woda.htm".  
 
W czym i jak czytelnicy mogliby dopomóc (w kolejności ich istotności – po szczegóły jak 

dopomagać patrz powyżej "rozdział C" oraz "Część #D" strony "tekst_18.htm") jednak tylko 
po uprzednim poinformowaniu mnie emailem o swym zamiarze i szczegółąch pomocy 

(wszakże wcześniej ktoś inny mógł już zaochotniczyć do wykonania danego zadania): 
1. Poprzez spróbowanie swych umiejętności głośnego czytania skryptu jako narrator tego 
filmu. 

2. Poprzez podjęcie się jego przetłumaczenia na inny niż polski język jaki dobrze znają. 
3. Poprzez opracowanie własnych ujęć ilustracji i animacji obrazujących treść tego skryptu. 
4. Poprzez zaopniowanie skryptu do tego filmu i zasugerowanie jak możnaby go udoskonalić. 

5. Poprzez poprawienie mojej polszczyzny w tekście skryptu. 
 
Oto treść skryptu (scenariusza) do filmu o tytule "Świat bez wody pitnej": 

 
* * * 

 

Petone, NZ, 2019/9/17  
 
Cel do osiągnięcia (NIE wyjaśniany w samym filmie): scenariusz i narracja filmu o długości 

do około 19 minut, uświadamiającego ludziom powody, następstwa i sposoby obrony w 
sytucji "braku pitnej wody" spowodowanej obecnie już niepohamowanym ludzkim 

../dipolar_gravity_pl.htm
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"wyniszczaniem ziemi" do jakich zachłanne elity rządzące ludzkością spychają naszą 
cywilizację. (Odnotuj, że narazie scenariusz ten koncentruje się na wyjaśnieniu "co" dobrze 

byłoby omówić i zilustrować w omawianym filmie, jednak NIE precyzuje jeszcze "jak" owo 
"co" powinno być pokazane, zanimowane i skomentowane. Nad owym "jak" nadal trzeba 
będzie popracować w następnej kolejności - po wzajemnym skonsultowaniu i uzgodnieniu 

"co".) 
 
Przewidywana długość czytania: przeczytanie poniższych ok. 18600 [chars] mi zajęło 19 

[min] - proponuję więc skorygować liczbę znaków do ??? [chars]) jaka przy szybkości 
wyraźnie słyszalnego (dobrego) narratora zajmie mu owe planowane dla tego filmu 19 minut 
czytania. 

 
Tytuł filmu - przykład do dalszego udoskonalania: 
"Świat bez wody pitnej" 

 
Scena początkowa filmu - przykład do dalszego udoskonalania: 

Kamera wędruje po zeschniętej i popękanej od suszy, wyschniętej gleby, zasłanej szkieletami, 
padliną (np. dziobaną przez kruki i wrony), oraz najróżniejszymi śmieciami sugerującymi 
pozostałości po przejściu kataklizmu. 

 
Pierwsze (dramatyczne) zdania narracji filmu - przykład do dalszego udoskonalania: 
Skoro oglądasz ten film, zapewne masz nadzieję nadal być żywym za jakieś 20 lat. Czy jednak 

zdajesz sobie sprawę z tego jaki świat elity rządzące ziemią przygotowują na owe czasy tobie 
i twoim najbliższym? Czy już dotarło do ciebie, że przez najbliższe 20 lat gro dzisiejszych ludzi 
może wymrzeć z pragnienia, braku żywności, rabunków i morderstw, zatruć, chorób, epidemii 

i rozregulowanych żywiołów natury. Jeśli zaś ty ostaniesz się jako jeden z owych nadal 
żywych wybrańców, może czekać cię życie jakiego obecnie NIE potrafisz nawet sobie 
wyobrazić. Przykładowo, być może będziesz zmuszony żywić się robakami, padliną i 

korzonkami. Możesz nie mieć dostępu do niemal niczego czym cieszysz się dzisiaj - w tym do 
mieszkania i łóżka, lekarstw, książek, google, internetu, TV, ani nawet rozmów z innymi 
ludźmi. Nieustannie może też trapić cię obawa, iż nawet to czego niewiele ci pozostało, 

padnie łupem jakichś zdesperowanych rabusiów - tak jak wyjaśnia to np. wideo z YouTube o 
tytule "Zagłada ludzkości 2030", oraz strona "2030.htm" na treści jakiej wideo to bazuje. 

Największym jednak problemem będzie zapewne wówczas życie z nieustannym pragnieniem 
napicia się wody i z nie kończącym się wysiłkiem znajowania niezatrutej wody do picia - tak 
jak zapowiadają to wersety 14:3-6 z "Księgi Jeremiasza". (Cytuję je z Biblii Tysiąclecia: "Jej 

najznakomitsi mężowie posyłają swe sługi po wodę, przychodzą do cystern, nie 
znajdują wody. Wracają z pustymi naczyniami (są zawstydzeni i zmieszani i 
zakrywają sobie głowy). Uprawa roli ustała, albowiem deszcz nie pada na ziemię; 

przepełnieni zgryzotą rolnicy zakrywają swoją głowę. Nawet łania rodzi na polu i 
opuszcza swoje małe, bo nie ma trawy. Dzikie zaś osły stoją na pagórkach, 
chwytają powietrze jak szakale; ich oczy mętnieją, bo brakuje paszy.") 

 
Tu pokazać tytuł filmu, dane edytorskie i copyright. 
 

 
Reszta narracji filmu: 
Bóg tak zaprojektował i stworzył ludzi, że bez powietrza i tlenu umierają w przeciągu minut, 

bez wody - w przeciągu dni, zaś bez jedzenia - w przeciągu miesięcy. Jednak niepohamowana 
ludzka zachłanność i spowodowane nią "wyniszczanie ziemi" spychają naszą cywilizację coraz 
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bliżej braku ludzkiego dostępu to tych życiodajnych darów Boga. 
 

I tak, ludzie już zaczynają się dusić w szeregu dużych miast świata z braku czystego 
powietrza i tlenu. Jest to powodowane wypaleniem tropikalnych lasów przez chciwych na 
uprawną ziemię ludzi, wyziewami z samolotów, okrętów, samochodów, rakiet i przemysłu, 

eksplozjami nuklearnymi, bezumiarowym upuszczaniem chemikalii, itp. Przykładowo, zgodnie 
z tzw. "wskaźnikiem jakości powietrza", tj. "AQI" - nazwanego tak od angielskiego "air quality 
index", powietrze uważa się za już szkodliwe dla zdrowia kiedy wartość AQI przekracza 100. 

Stąd w krajach które dbają o swoich mieszkańców, kiedy poziom zanieczyszczenia powietrza 
osiagnie wartość lokalnie uznawaną za niebezpieczną dla zdrowia oddychajacych, zamyka się 
szkoły i zaleca ludzion aby NIE wychodzili z mieszkań. Ja sam oddychania powietrzem silnie 

zanieczyszczonym przez szkodliwe dla płuc tzw. "haze", czyli dymem i sadzami z tropikalnej 
dżungli celowo wypalanej przez ludzi, doświadczyłem w 2019 roku. Uciekając wtedy przed 
nowozelandzką zimą poleciałem na swoje coroczne wakacje w tropiku. W dużym mieście w 

jakim wakacje te spędzałem przez okres 6 tygodni, wartość owego AQI często osiągała 
wartość pomiędzy 140 a 160 - zaś deszcz spadł tam tylko trzy razy na przekór trwania 

właśnie sezonu deszczowego podczas którego jeszcze kilka lat wcześniej padało tam 
praktycznie każdego dnia. Zakopcone wypalaną w pobliżu tropikalną dżunglą powietrze 
śmierdziało w sposób mi przypominający smród czyjegoś wymiotowania. Patrząc przez okna, 

pobliskie domy miasta wyglądały jakby otoczone biało-szarą mgłą lub chmurą. Ja NIE 
posiadałem maski, więc swe płuca chroniłem oddychając wyłącznie przez nos i pijąc wywar z 
białej rzodkwi jaki opisałem w punkcie #B2 swej strony o nazwie "healing_pl.htm". Raz 

wybrałem się tam pieszo do sklepu, część drogi idąc w upalne południe wzdłuż ruchliwej 
wielopasmowej jezdni. Ku swej zgrozie odnotowałem wówczas, że powietrze jest już tam aż 
tak wypalone z tlenu, iż zaczynam się dusić. Słyszałem też, że w świecie istnieją duże miasta, 

w których owe AQI często osiąga wartość około 700 - mam nadzieję, że jego mieszkańcy 
modlą się do Boga o miłosierdzie. 
 

W naszej cywilizacji już rozpoczął się też "kryzys braku pitnej wody". Jest on powodowany 
zatruwaniem rzek odchodami i chemikaliami, nadprodukcją plastyku i śmieci, kopalniami 
węgla, rud i innych surowców, eksplozjami nuklearnymi, wysuszanie pokładów ropy naftowej 

(szczególnie metodą tzw. szczelinowania - po angielsku zwanego "fraccing"), itp. Stąd 
przykładowo we większości krajów jakie ja poznałem, ludzie już są zmuszeni do zaprzestania 

picia wody z kranów i studni. Woda bowiem jest w nich zbyt zanieszczyszona chemikaliami i 
bakteriami, a stąd jej picie jest już niebezpieczne dla zdrowia. Za jakieś zaś 20 lat woda 
gruntowa zamieni się w uśmiercającą życie mieszaninę chemicznych trucizn i 

mikroorganizmów, zaś do picia będzie nadawała się jedynie woda uzyskana poprzez 
skraplanie pary, a także deszczówka spadająca już po tym jak pierwsze fazy opadów 
oczyszczą atmosferę z zawartych w niej brudów i radioaktywności. 

 
Na dodatek do powyższego powszechny głód i braki żywności czekają już za przysłowiowym 
"rogiem". Szybko przybliżają je zmiany klimatyczne spowodowane ludzką działalnością i 

eksplozjami nuklearnymi, a także efekty działań górnictwa, przemysłu i energetyki, już 
zamieniają coraz więcej byłej żyznej gleby albo w wysuszone pustynie, albo też w 
składowiska trucizn, przemysłowych odpadów i śmieci. Te zaś szybko zmniejszają produkcję 

coraz bardziej brakującej ludziom żywności. Do tego dodaje się inżynieria genetyczna i 
chemia - jakie coraz silniej zatruwają tę nieustannie malejącą ilość produkowanej żywności, 
eskalowane jeszcze wyniszczającym jadalne surowce zapełnianiem oceanów plastykowymi 

śmieciami, oraz wytruwaniem owadów - szczególnie pszczół. 
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Zachowania polityków już nam dowodzą, że powyżej podsumowane trendy wyniszczajace 
dary Boga NIE będą zanikać, a jedynie się nasilać. Wszakże politykom i przywódcom 

większości krajów brak jest przysłowiowych "jaj" aby mieć odwagę zacząć naprawiać swe 
własne kraje już pogrążone głęboko i nadal zapadające się jeszcze bardziej, w chaos, 
bezprawie i korupcję. Dzisiejsi politycy zupełnie zaś już NIE są zdolni podjąć się ratowania 

całej naszej cywilizacji. W rezultacie, już za jakieś 20 lat, z powodu kontynuacji powyższych 
trendów, np. aby móc nasycić swe pragnienie, każdy będzie musiał znać i wdrażać sposoby 
jak to czynić w sytuacji gdy niemal wszystkie źródła wody gruntowej będą zawierały już tylko 

mieszanki trucizn zamiast wody pitnej, oraz gdy niemal nieprzerwanie będą wówczas 
panowały susze i pogoda aż tak rozregulowana, że jednego dnia może spaść całoroczna ilość 
deszczu, w pozostałe zaś dni roku będzie panowała bezlitosna susza i upały. 

 
Czy więc czytelniku dla własnego dobra i obrony zadałeś już sobie trud aby praktycznie 
poznać kilka sposobów pozyskiwania wody do picia w środku suszy. Czy przykładowo umiesz 

skraplać plastykowym workiem wodę wyparowywaną nocami przez liście drzew i innych 
roślin? Czy potrafisz skraplać i pozyskiwać czystą wodę pitną z pary wydzielanej nocami przez 

wilgotną glebę? Czy umiesz i masz wymagany sprzęt aby łapać czystą wodę deszczową? Czy 
wiesz jak zbudować sobie zasilany energią słońca odwilżacz powietrza jaki odzyska wodę z 
pary zawartej w powietrzu udostępniając twym najbliższym wodę od jakiej będzie zależało ich 

przeżycie? 
 
Najważniejsze jednak pytanie brzmi: co osobiście czynisz z działań leżących w twoich 

możliwościach, aby zahamować obecne upadkowe trendy "wyniszczania ziemi" wdrażane bez 
umiaru przez ciebie samego, twoją rodzinę, znajomych, przełożonych, zarząd pobliskiej 
fabryki, wybranych przez ciebie polityków, rząd twojego karaju, itp.? Wszakże jako uczestnik 

intelektów grupowych, które są odpowiedzialne za obecne "wyniszczanie ziemi", zgodnie z 
ustaleniami "filozofii totalizmu" jesteś też współodpowiedzialny za zniszczenia jakie intelekty 
te powodują, a stąd i ciebie NIE ominie kara jaką Bóg zaserwuje tym co zniszyli niemal 

wszystko co On stworzył, a co Biblia opisuje jako na początku będące "bardzo dobre". 
 
Chociaż bowiem działanie obecnej cywilizacji nakłania cię abyś odpowiedzialność za wszystko 

spychał na innych, faktycznie w sytuacji gdy istnienie Boga jest już naukowo dowiedzione 
ponad wszelką wątpliwość - po szczegóły patrz strona "god_proof_pl.htm", ty osobiście też 

dokładasz swój spory wkład do "wyniszczania ziemi" i do sprowadzania kataklizmu na siebie i 
na swych najbliższych. Przykładowo, czy pamiętasz aby zawsze gasić światło w pomieszczeniu 
o jakim wiesz, że będzie puste? W dzisiejszych bowiem czasach napędzania elektrowni 

poprzez spalanie, każde niepotrzebnie palące się światło w zasięgu twego działania, to twój 
osobisty wkład w "niszczenie ziemi". Podobnym wkładem w niszczenie ziemi jest każde 
wyrzucenie jakiegoś pożywienia nadal nadającego się do zjedzenia, każdego urządzenia czy 

narzędzia nadal zdolnego do wykonywania swych funkcji, każdego skrawka plastyku, 
wylewanie każdej chemikalii - nawet tej jaką dodałeś do prania, itp., itd. Oczywiście, przed 
sobą samym możesz się usprawiedliwiać, że dokonywanie takich działań jest jedynie maleńką 

"kroplą dobra" w ogromnym oceanie "zła" jakie naturze wyrządzają inni ludzcy "niszczyciele 
ziemi" - stąd według ciebie NIE warto piętrzyć przed sobą utrudnień ich podejmowaniem. 
Jednak w tego typu działanich NIE chodzi o to jak wielki liczbowo jest twój wkład w 

porównaniu z innymi ludźmi, a o to jaką wielkość i znaczenie ma on w twoim własnym życiu, 
a stąd co demonstrujesz nim Bogu jako swoją wolę i nastawienie - tak jak naucza nas Biblia 
opisem owej wdowy z wersetów 12:42-44 bibilijnej "Ewangelii wg św. Marka" oraz wersetów 

21:1-4 bibilijnej "Ewangelii wg św. Łukasza" - cytuję wg św. Marka: "Przyszła też jedna 
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy (Jezus) przywołał 
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swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa 
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem 

wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, 
co miała, całe swe utrzymanie." Owo zaś demonstrowanie twej woli moralnie 
poprawnego działania jest ogromnie istotne w dzisiejszych czasach. Wszakże Bóg 

jednoznacznie daje nam do zrozumienia za pośrednictwem wersetu 11:18 z bibilijnej 
"Apokalipsy Św. Jana" - cytuję jego fragment z Biblii Tysiąclecia: "I rozgniewały się 
narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, ..., i aby 

zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię." 
 
Oprócz obowiązku podjęcia osobistych wysiłków powstrzymania nadejścia kataklizmu w jaki 

niszczaniem ziemi spychają ludzkość dzisiejsze rządzące elity, masz także obowiązek 
uczynienia wszystkiego co w twojej mocy aby nakłonić te elity, a także niszczycielsko 
zachowujących się bliskich i znajomych, do zmiany swoich wyniszczających ziemię 

postępowań. Aby jednak działać efektywnie powinieneś najpierw poznać skąd bierze się zło 
jakie oni upowszechniają, a dopiero potem rozważnie i umiejętnie podjąć naprawianie owego 

zła - tak aby uzyskiwać efekt naprawy, jednak NIE wyrządzać tym krzywdy np. sobie 
samemu, czy swym bliskim. Wszakże "filozofia totalizmu rekomenduje, że naszego 
poparcia warte są tylko te idee, które nakazują aby dla nich żyć, a NIE umierać". 

Podobnie zaś jak dla wszystkich innych ludzkich spraw, zaszyfrowaną wskazówkę o 
pierwotnym źródle zła też podaje nam Biblia - np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej " Księgi 
Ozeasza". Biblia wyjaśnia tam bowiem, że pierwotną przyczyną szerzącego się obecnie 

zła są kapłani którzy "odrzucają wiedzę" - czyli "kapłani przytakiwacze", którzy np. 
odrzucają wiedzę i naukowe dowody dostarczane przez Koncept Dipolarnej Grawitacji i przez 
filozofię totalizmu jakie niepodważalnie dowodzą iż Bóg istnieje oraz iż wymagania Biblii 

obowiązują każdego. Wszakże gdyby kapłani przyjęli tę wiedzę i użyli ją do przeciwstawiania 
się bezbożności narzucanej ludziom kłamstwami dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej, 
wówczas świat już wyglądałby inaczej. Owo zaś odrzucanie wiedzy, przytakiwanie i 

pasywność kapłanów wobec bezbożnych stwierdzeń oficjalnej nauki ateistycznej tylko utrwala 
w reszcie społeczeństwa brak poszanowania Boga i Biblii oraz powszechne zaniechanie 
wypełniania stadardów moralnych jakie Bóg opisał w Biblii i jakich przestrzeganie 

bezwzględnie od nas egzekwuje. W rezultacie owo pierwotne źródło kapłańskich "niszczycieli 
ziemi" rozeskalowało się na całą listę takich źródeł, jaka jest opisana między innymi w 

punkcie #T2 mojej strony noszącej nazwę "woda.htm", oraz w punkcie #J4.4 z mojej strony 
internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm". Najszkodliwsi "niszczyciele ziemi" z owej listy to 
ateistyczni "naukowcy". Nie tylko bowiem iż wbrew naukowym dowodowm upowszechnianym 

przez Koncept Dipolarnej Grawitacji i filozofię totalizmu kłamliwie oraz coraz krzykliwiej 
wmawiają oni ludziom iż Bóg jakoby NIE istnieje, ale także pod pozorem udoskonalania 
świata, coraz usilniej wdrażają oni swoje niesprawdzone w praktyce wytwory, najbardziej 

niszczycielskie z których już się okazały być: plastyki, inżynieria genetyczna, fraccing, bomby 
atomowe, energia jądrowa, oraz masywna różnorodność trujących chemikalii. Jednocześnie 
blokują oni i sabotażują upowszechnianie już formalnie dowiedzionych prawd, przykładowo 

Konceptu Dipolarnej Grawitacji, formalnych dowodów naukowych na istnienie Boga, czy 
zbawiennych dla ludzkości wynalazków, takich jak silniki "perpetuum mobile" czy Komora 
Oscylacyjna. W podobny sposób postępują też inni reprezentanci elit rządzących z tamtej 

listy, jacy przewodzą ludzkości w wyniszczaniu ziemi. Do tej grupy zaliczają się przymysłowcy 
i ich eksploatująca ziemię zachłanna nadprodukcja, bankierzy i ich banki finansujące jedynie 
to co leży w ich zapychanych "kasą" interesach, oraz politycy bogacący się dzięki 

decydowaniu przez ich monopolistyczne rządy do czyjej kieszeni kierowane mają być wpływy 
z nieustannie podwyższanych podatków. 
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Po zrozumieniu gdzie leżą źródła obecnego zła, warto podjąć rozumne wysiłki aby wdrażać w 

życie ową długą listę przykazań, rekomendacji i metod postępowania jakie wskazuje nam 
Biblia, filozofia totalizmu, oraz wielowiekowe doświadczenia ludzkości, a jakie pozwalają aby 
poprzez rozumne wpowadzenie szerokich reform do dzisiejszych sposobów zarządzania i 

społecznego współżycia, zacząć szybko i trwale naprawiać sytuację w każdym obszarze 
ludzkiej egzystencji. Przykładowo, warto zacząć nakłaniać polityków, aby w rządzie 
ustanowiono specjalny urząd sprawdzający uchwalane prawa czy są one zgodne z nakazami 

"faktycznej moralności" wywodzącej się od Boga - tak jak autor tego scenariusza wyjaśnił to 
w punkcie #A3 ze swej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", a także aby 
podobne stanowisko sprawdzające moralność wszelkich podjętych decyzji ustanowiono też w 

każdym przedsiębiorstwie. Warto też zadbać aby w całym kraju zupełnie wyeliminować 
niszczycielskie monopole i pozastępować je konkurencjami - stąd np. dla każdej instytucji, 
włącznie z rządem i z oficjalną nauką ateistyczną, powinna istnieć konkurencja wynagradzana 

odpowiednio do swych "owoców". Warto też ustanowić prawa, że każda osoba zajmująca 
jakiekolwiek stanowisko związane z podejmowaniem decyzji (włącznie z politykami i 

naukowcami), może być zatrudniana w tej samej instytucji tylko na kontrakcie i tylko przez 
ograniczony czas, np. maksimum przez 4+3 lata - życie bowiem uczy, że po owym czasie 
sporo osób podejmujących decyzje zaczyna korupcję, kumoterstwo i działania na szkodę 

swojej instytucji. Działanie każdej instytucji powinno też bazować na opisywanym w punkcie 
#J5 strony "petone_pl.htm" tzw. "schemacie wzrostu" - zamiast obecnie powszechnie 
używanych "schematów upadku". Z życia powinno się zupełnie wyeliminować "prawa 

prywatności" - tak aby prawda mogła stawać się znana zaś świństwa jakie ktoś już popełnił, a 
stąd jakie jest zdolny popełnić ponownie, NIE były ukrywane przed resztą ludzi, a łatwo mógł 
je poznać każdy komu dany "świniący" może jakoś zagrażać. Ludzkie prawa powinny być 

zgodne z duchem praw Boga, zamiast być im przeciwstawne. W sprawach socjalnych 
powinno się inwestować we wszystkich ludzi w przybliżeniu jednakowo, a NIE głównie lub 
wyłącznie w przegranych - po angielsku zwanych "losers" - przykładowo w narkomanów, 

pijaków, niewydarzeńców, przestępców, albo kumotrów. Itd., itp. Znaczną liczbę dalszych 
podobnych metod naprawy obecnej sytuacji ludzkości wskazuje i opisuje filozofia totalizmu. 
Teraz więc czas przynagla aby dla dobra wszystkich ludzi zacząć wdrażać je w życie. 

 
Na zakończenie tego filmu raczę ci czytelniku napić się teraz orzeźwiająco-chłodzącej i nadal 

jeszcze relatywnie smacznej oraz zdrowej wody, jaką choć z coraz większym trudem i 
kosztem, ciągle dzisiaj możesz jeszcze zdobyć. Już bowiem niedługo, przyjemnie będzie ci 
chociaż powspominać w swych bezowocnych o niej marzeniach, jak doskonale taka woda 

kiedyś ci smakowała i jak doskonale zaspokajała ona trapiące cię pragnienie. 
 
 

 
E2. Skrypt (scenariusz) numer #2 dla filmu o roboczym tytule "Konfiguracje 
magnokraftów posprzęganych magnetycznie": 

 
 
DANE filmu "Konfiguracje magnokraftów posprzęganych magnetycznie" 

Data rozpoczęcia pracy nad filmem: 2020/2/22 
Data zakończenia pracy i opublikowania filmu: ???  
Film bazuje na: treści niemal całych stron "magnocraft_pl.htm" i "ufo_proof_pl.htm", 

oraz na treści "części #J" z mojej strony internetowej o nazwie "hurricane_pl.htm".  
 

../magnocraft_pl.htm
../ufo_proof_pl.htm
../hurricane_pl.htm
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W czym i jak czytelnicy mogliby dopomóc (w kolejności ich istotności – po szczegóły jak 
dopomagać patrz powyżej "rozdział C" oraz "Część #D" strony "tekst_18.htm") jednak tylko 

po uprzednim poinformowaniu mnie emailem o swym zamiarze i szczegółach pomocy 
(wszakże wcześniej ktoś inny mógł już zaochotniczyć do wykonania danego zadania): 
1. Poprzez spróbowanie swych umiejętności głośnego czytania skryptu jako narrator tego 

filmu. 
2. Poprzez podjęcie się jego przetłumaczenia na inny niż polski język jaki dobrze znają. 
3. Poprzez opracowanie własnych ujęć ilustracji i animacji obrazujących treść tego skryptu. 

4. Poprzez zaopniowanie skryptu do tego filmu i zasugerowanie jak możnaby go udoskonalić. 
5. Poprzez poprawienie mojej polszczyzny w tekście skryptu. 
6. Poprzez dobranie dalszych już dostępnych i istniejących na Ziemi przykładów materiału 

dowodowego dokumentującego prawdę ustaleń, prezentacji i wiedzy prezentowanej w tym 
filmie. 
7. Poprzez szczegółowe rozpracowanie komputerowych animacji jakie zilustrują co bardziej 

istotne fragmenty tego filmu (np. animacji jaka zilustrowałaby jak gwiazdolot "planetor" typu 
G9 zwolna spiłuje swym "wirem plazmowym" stożek ogromnego wygasłego wulkanu w 

strukturę niemal identyczną jak "Oko Sahary", albo animacji jaka pokazywałaby jak 
przebiegałby proces formowania huraganu "Hugo" i "tornad" pojawiających się w 
huraganowym "oku", gdyby formujący ten huragan i jego tornada gwiazdolot typu G7 

pracował we widzialnym dla ludzkich oczu trybie "wiru magnetycznego" na tyle powolnego iż 
NIE indukowałby on jeszcze eliminującego przeźroczystość powietrza "wiru plazmowego"). 
 

 
Oto treść skryptu (scenariusza) do filmu o tytule "Konfiguracje magnokraftów 
posprzęganych magnetycznie": 

 
* * * 

 

Petone, NZ, 2020/4/25 
 
Cel do osiągnięcia (NIE wyjaśniany w samym filmie): scenariusz i narracja filmu o długości 

do około 29 minut, uświadamiającego oglądającym, między innymi, powody dla jakich 
dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna NIE zwraca uwagi na fizyczne manifestacje z pomocą 

jakich mądry Bóg dalekowzrocznie stara się zwrócić uwagę ludzkości iż "napęd rakietowy" jaki 
nauka ta uważa za jedynie możliwy do zrealizowania w warunkach próżni kosmicznej jest 
wysoce prymitywny i że istnieje znacznie doskonalszy od niego napęd już wynaleziony na 

Ziemi i wyjaśniany zasadą działania "magnokraftów" mojego wynalazku. Ponadto film ten 
stara się uświadomić możliwości magnokraftów oraz wskazać już istniejący na Ziemi materiał 
dowodowy jaki potwierdza owe możliwości i jaki dokumentuje iż magnokrafty mogą być 

zbudowane. (Odnotuj, że narazie scenariusz ten koncentruje się na wyjaśnieniu "co" dobrze 
byłoby omówić i zilustrować w omawianym filmie, jednak NIE precyzuje jeszcze wszystkich 
przykładów animacji i sposobów ich zaprezentowania ujawniajacych "jak" owo "co" powinno 

być pokazane, zanimowane i skomentowane. Nad owym "jak" nadal trzeba będzie 
popracować w następnej kolejności - po wzajemnym skonsultowaniu i uzgodnieniu "co".) 
 

Przewidywana długość czytania: przeczytanie poniższych ok. 38365 [chars] tego 
scanariusza mi zajmuje około 29 [min] - proponuję więc skorygować liczbę znaków do ??? 
[chars]) jaka przy szybkości wyraźnie słyszalnego (dobrego) narratora zajmie mu owe 

planowane dla tego filmu 29 minut czytania. 
 

../tekst_18.htm
../magnocraft_pl.htm
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Tytuł filmu - przykład do dalszego udoskonalania: 
"Konfiguracje magnokraftów posprzęganych magnetycznie" 

 
Scena początkowa filmu - przykład do dalszego udoskonalania: 
Kamera pokazuje przelot jakiejś konfiguracji magnetycznie sprzęgniętych magnokraftów 

ponad wyglądającą dziko i nieziemsko powierzchnią jakiejś planety. Przykładem od jakiego 
możnaby rozpocząć planowanie tej sceny i animacji mógłby być następujący 26-sekundowy 
fragment o tytule "Alien Planet" pochodzący z dłuższego filmu jaki mam honor 

współautoryzować wspólnie z Panem Dominikiem Myrcik i jaki nosi tytuł "Napędy 
Przyszłości" zaś jaki czytelnik może sobie załadować bezpośrednio z adresu 
https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA lub uruchomić poprzez kliknięcie 

na poniższy jego starter: 

 
 
(0. Instrukcja o sposobie narracji filmu. Ponumorowane tytuły paragrafów podane w 
nawiasach NIE powinny być czytane przez narratora. "Cudzysłowia" wskazują słowa jakie w 

narracji powinny być uwydatniane.) 
 
(1. Pierwsze (dramatyczne) zdania narracji filmu przykuwające uwagę 

oglądającego - przykład do dalszego udoskonalania) 
Załóżmy przez chwilę, że ilustrowane na tym filmie dyskoidalne magnokrafty zostały już 
zbudowane i zaczęły systematycznie odwiedzać jakąś hipotetyczną planetę zamieszkałą przez 

cywilizację o podobnym poziomie zaawansowania nauki i techniki jak dzisiejsza ludzkość. 
Ponieważ więc wszystko w tych gwiazdolotach też byłoby zgodne z poziomem ichniej wiedzy i 

techniki oraz ponieważ gdyby mieszkańcy owej planety zechcieli to także w każdej chwili 
byliby w stanie zbudować te statki międzygwiezdne, logicznie możnaby się spodziewać, że ich 
naukowcy natychmiast by rozpoznali czym są te tajemnicze dyski często widywane nie tylko 

w lotach po ich nieboskłonie oraz w próżni kosmicznej, ale także w lotach pod wodami 
oceanów, a nawet pod ziemią. Tymczasem w praktyce byłoby zupełnie odwrotnie. Ich 
naukowcy NIE mieliby "najmniejszego pojęcia" czym są owe metaliczne dyski obserwowane 

przez mieszkańców ich planety. Ich ignorancję i bezradność powiększałby także fakt, że piloci 
owych statków międzygwiezdnych zupełnie ignorowaliby życznia lokalnych mieszkańców i NIE 
wykazywaliby najmniejszej chęci aby z nimi współpracować. Aby więc ratować przed 

kompromitacją swój autorytet nadwyrężany tymi obserwacjami zaczęliby uparcie zaprzeczać, 

https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA
https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA
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że obserwacje ich obywateli są realne oraz nawymyślaliby setki odmiennych teoryjek 
dlaczego mieszkańcom ich planety owe "przywidzenia" magnokraftów tak często się zdarzają. 

W tym filmie zilustrujemy jeden z szeregu powodów dla którego naukowcy owej 
hipotetycznej planety trwaliby w ignorancji czym są owe obserwowane u nich magnokrafty, 
zaś z powodu owej ignorancji wybieraliby okłamywanie swego społeczeństwa w celu 

zachowywania swego nadwyrężanego tymi obserwacjami chwiejnego autorytetu. 
 
 

(2. Chociaż dyskoidalne magnokrafty załogowe będą budowane w conajmniej 8 typach 
różniących się szczegółami ich kształtów, wymiarów i liczby pędników bocznych, sprzęgająca 
zdolność ich pędników bocznych powoduje iż wszystkie te typy są w stanie magnetycznie 

sprzęgać się ze sobą w konfiguracje latające) 
 
Budowa i działanie dyskoidalnych magnokraftów załogowych do dzisiaj zostały rozpracowane 

i opublikowane aż tak szczegółowo, że niemal jedyne co jeszcze pozostaje aby nasza 
cywilizacja zaczęła ich parktyczne użytkowanie, to zbudowanie pierwszych ich prototypów. 

Jeden z najdokładniejszych opisów tych gwiazdolotów zawarty jest w 18-tomowej monografii 
współautora nieniejszego filmu zatytułowanej "Zaawansowane urządzenia magnetyczne" - 
upowszechnianej gratisowo w internecie. Czytając tom trzeci owej monografii można się 

dowiedzieć, że z technicznie racjonalnych powodów dyskoidalne magnokrafty będą budowane 
w ośmiu typach różniących się szczegółami ich kształtów, wymiarów i liczby pędników 
bocznych, zaś oznaczanych symbolami od K3 do K10. Średnice zewnętrzne każdego 

następnego z tych ośmiu typów magnokraftów załogowych będą dwukrotnie większe od 
średnic poprzedniego typu. W centrum też każdego z tych typów będzie umiejscowiony jeden 
magnetyczny "pędnik główny". Z kolei naokoło ich obwodu będzie rozmieszczona na kształt 

okręgu podzielna przez cztery liczba ich "pędników bocznych". Każdy z owych pędników 
magnokraftu zawiera konfigurację urządzeń nazywanych "komora owscylacyjna" - jakie są 
rodzajem magnesów o precyzyjnie sterowanym potężnym wydatku i unikalnej zasadzie 

działania opartej na oscylacji iskier elektrycznych. Dlatego podobnie jak to czynią magnesy, 
również pędniki magnokraftu będą albo przyciągane przez wszelkie źródła pola 
magnetycznego zorientowane wobec nich przeciwstawnymi biegunami, albo też będą 

odpychane przez takie źródła pola zorientowane tymi samymi biegunami. Nie będzie przy tym 
miało znaczenia czy owymi źródłami pola przyciąganymi lub odpychanymi przez każdy z 

pędników magnokraftu są inne podobne pędniki, czy też znajdujące się w ich pobliżu 
naturalne źródła pola magnetycznego - czyli planety, słońca, lub galaktyki także generujące 
pola magnetyczne. W rezultacie więc odpowiedniego sterowania przyciągającymi lub 

odpychającymi wydatkami poszczególnych pędników magnokraftu, pędniki owe będą 
używane zarówno w funkcji magnetycznych sprzęgnięć pozwalających na łączenie ze sobą w 
latające konfiguracje całych szeregów indywidualnych magnokraftów, jak i używane w 

funkcjach napędowych i stabilizacyjnych jakie będą przemieszczały magnokrafty względem 
planet, słońc i galaktyk, oraz stabilizowały ich zorientowanie w przestrzeni. 
 

 
(3. Każdy z kolejnych typów dyskoidalnych magnokraftów załogowych będzie posiadał 
większą o 4 liczbę pędników bocznych, dwukrotnie większą średnicę, oraz wyższy o jeden 

współczynnik spłaszczenia "K" wyrażający stosunek ich średnicy zewnętrznej "D" do ich 
wysokości "H", tj. K=D/H) 
 

Siły wzajemnego przyciągania się i odpychania międzypędnikowego w dyskoidalnych 
magnokraftach powodują iż parametry konstrukcyjne tych gwiazdolotów muszą być tak 
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wyliczone, aby owe siły utrzymywane były we wzajemnej równowadze. Stąd wywodzi się 
zasada konstrukcyjna, iż magnokrafty załogowe muszą być budowane w formie aż całego 

szeregu typów różniących się wymiarami i liczbami pędników bocznych. Teoretycznie rzecz 
biorąc NIE ma ograniczeń co do liczby ich typów jakie daje się zbudować. Jednak z powodów 
technicznych i praktycznych, magnokrafty załogowe zapewne będą budowane jako seria 

ośmiu ich głównych typów oznaczanych symbolami od K3 do K10.  
Symbole każdego z tych ośmiu typów wyrażają liczbowo wartości ich współczynników 
spłaszczenia "K", tj. ich "krotności", będących liczbowym  stosunkiem ich średnicy 

zewnętrznej "D" do ich wysokości "H", tj. stosunkiem K=D/H. Najmniejszy ich typ zwany K3, 
nazywany tak ponieważ jego współczynnik spłaszenia K=D/H=4.39/1.46=3, będzie posiadał 
osiem pędników bocznych. Z kolei największy typ K10, nazywany tak ponieważ jego 

współczynnik spłaszenia K=D/H=561.76/56.18=10, będzie posiadał 36 pędników bocznych. 
Odnotuj, że techniczne i inżynierskie powody dla takich liczb pędników w magnokraftach 
opisane są w uprzednio wymienionej monografii "Zaawansowane urządzenia magnetyczne". 

Właśnie zaś owa cecha pędników magnokraftu, że każdy z nich stanowi rodzaj magnesu 
wytwarzającego potężne pole magnetyczne jakiego wszystkie parametry są precyzyjnie 

sterowane komputerem pokładowym, powoduje iż niezależnie od funkcji napędowej każdy 
pędnik jest też rodzajem "urządzenia sprzęgającego" jakie pozwala aby poszczególne 
magnokrafty mogły sprzegać się w locie w formę bardziej złożonych "konfiguracji latających". 

W razie potrzeby konfiguracje te są także w stanie łatwo rozłączać się w locie na pojedyńcze 
dyskoidalne wehikuły latające. 
 

 
(4. Nawet gdyby magnetycznie posprzęgały się ze sobą tylko dyskoidalne magnokrafty 
jednego i tego samego typu, ciągle z powodu różnych zasad takiego sprzęgania mogą one 

tworzyć ogromną liczbę odmiennie wyglądających konfiguracji latających) 
 
Każdy z pędników magnokraftu może z siłą precyzyjnie kontolowaną przez komputer 

pokładowy albo przyciągać się magnetycznie do pędnika innego magnokraftu, albo też 
odpychać się magnetycznie od pędnika innego magnokraftu. Ponadto każdy z tych pędników 
może być przyciągany do, lub odpychany od, pędnika głównego lub też dowolnego z 

pędników bocznych innego magnokraftu. Ponadto, ponieważ każdy z pędników magnokraftu 
może jednocześnie magnetycznie przyciągać się do, lub odpychać się od, aż całego szeregu 

pędników innego magnokraftu, pozwala to tak balansować owe siły wzajemnego ich 
przyciagania się i odpychania, aby sprzęgane razem te gwiazdoloty albo fizycznie dotykały się 
nawzajem, albo też zawisały w jakiejś odległości od siebie będąc jednocześnie sztywno 

powiązane ze sobą siłami magnetycznymi. W sumie więc, stosując takie najróżniejsze zasady 
i odmiany wzajemnego sprzęgania się ze sobą, magnokrafty są w stanie formować ogromną 
liczbę odmiennych konfiguracji latających nawet jeśli posprzęgają się ze sobą jedynie 

dyskoidalne magnokraftty tylko jednego typu. Ponieważ zaś latało będzie zapewne aż 8 
odmiennych typów dyskoidalnych magnokraftów, oznaczanych symbolami od K3 do K10, 
liczba latających konfiguracji jakie ich wzajemne posprzęganie magnetyczne może formować 

będzie wprost niemożliwa do oszacowania. Nic dziwnego, że naukowcy owej prymitywnej 
cywilizacji wzmiankowanej na wstępie do tego filmu zupełnie NIE są w stanie się "połapać" co 
ich obywatele widują w lotach po nieboskłonie i im raportują. Wszakże rezydując w swoich 

"wieżach z kości słoniowej" naukowcy ci są zbyt wyobcowani z rzeczywistego życia aby 
samemu móc zobaczyć takie latające po świecie magnokrafty, zaś rodzaj "tabu" i "zmowy 
negowania" jakimi otaczają oni wszystko co związane jest z owymi gwiazdolotami, NIE 

pozwalałoby im ujawnić prawdy nawet gdyby faktycznie ujrzeli któryś z owych statków 
kosmicznych. A trzeba też pamiętać, że magnokrafty jako takie, niezależnie od otrzymywania 
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dyskoidalengo kształtu, mogą być też budowane jako "wehikuły cztero-pędnikowe" i to o aż 
dwóch odmiennych kształtach, tj. albo w kształcie barakowozów o prostkątnych lub 

zaokrąglnych kształtach z pędnikami zamontowanymi w czterech swych narożach, albo też w 
kształcie "delty" lub trójkąta, z jednym pędnikiem głównym zamontowanym w swym 
centrum, oraz trzema pędnikami bocznymi w narożach trójkąta. Ponieważ poszczególne typy 

tychże magnokraftów o odmiennych kształtach też mogą sprzęgać się magnetycznie zarówno 
ze sobą jak i z dyskoidalnymi magnokraftami, praktycznie w sumie po niebie mogą być 
zarejestrowane niezliczone liczby latających konfiguracji tych gwiazdolotów, każda z których 

będzie cechowała się odmiennymi kształtami. Ponieważ zilustrowanie i omówienie w krótkim 
filmie edukacyjnym, takim jak niniejszy, wszystkich tych niezliczonych konfiguracji latających 
byłoby wręcz niemożliwe, najpierw skupimy się poniżej na pokazaniu i omówieniu najbardziej 

podstawowych konfiguracji sprzęganych magnetycznie z dyskoidalnych magnokraftów 
załogowych poszczególnych typów. 
 

 
(4_1. Fizyczne kompleksy latające) 

 
Najbardziej elementarnych sprzęgnięciem magnokraftów są "fizyczne kompleksy latające". Te 
są otrzymywane gdy sprzęgane dyskoidalne magnokrafty pozostają ze sobą w trwałym 

kontakcie stykowym i połączeniu mechanicznym, podczas gdy ich równorzędne pędniki 
przyciągają się nawzajem. Formowane w ten sposób konfiguracje, zależnie od wzajemnego 
zorientowania się ich składowych gwiazdolotów oraz od typów nawzajem połączonych 

magnokraftów mogą dalej być poklasyfikowane na szereg odmiennych klas. I tak: 
 
- "Cygara posobne" to takie "fizyczne kompleksy latające" w których kilka identycznych 

dyskoidalnych magnokraftów danego typu przywiera wklęsłościami swych podstaw do kopuł 
swych poprzedników - tak jak czyni to stos talerzy w kuchni. Odnotuj, że tutaj zilustrowany 
zostało takie "cygaro posobne" jakie sprzęgnięte zostało z sześciu magnokratów typu K6. 

 
- Z kolei "formacje jodełkowe" powstają kiedy kilka dyskoidalnych magnokraftów tym razem 
odmiennych typów sprzęga się ze sobą w sposób podobny jak czynią to "cygara posobne". 

 
- Odmienne od nich "kompleksy kuliste" powstają kiedy dwa dyskoidalne magnokrafty tego 

samego typu zwierają się swymi podstawami. Wynikowa konfiguracja przypomina sobą 
rodzaj kuli w środku jakby "przepasanej" pozwieranymi ze sobą ich kołnierzami bocznymi. 
 

 
- Jeszcze inne konfiguracje zwane "cygara przeciwsobne" powstają z magnokraftów tego 
samego typu kiedy np. dwa "cygara posobne" osadzą się na obu końcach "kompleksu 

kulistego". Konfiguracje podobne do "cygar posobnych" można też otrzymać jeśli na tej 
samej zasadzie sprzęgnięte będą ze sobą dwie "formacje jedełkowe". 
 

Aby sprawę skomplikować jeszcze bardziej, każdy z powyżej pokazanych "fizycznych 
kompleksów latających" może się łączyć z każdym innym z takich kompleksów latających, a 
także może być formowany z dyskoidanych magnokraftów odmiennego typu i wymiarów. 

Ponadto niektóre z nich daje się formować z odmiennych liczb magnokraftów składowych. W 
rezultacie tylko powyższa klasa "fizycznych kompleksów latających" moze formować w locie 
niewyobrażalnie dużą liczbę odmiennie wyglądających latających kształtów, jakie potem 

mogą być zaobserwowane, raportowane i opisywane przez naocznych widzów. Stąd 
przebywający w swych "wieżach z kości słoniowej" naukowcy owej przykładowej cywilizacji, 
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nadal rozumujący w kategoriach jednoznacznie zdefiniowanych i zawsze niezmiennych 
kształtów dzisiejszych samolotów i innych maszyn latających, NIE są w stanie "połapać się" w 

owej różnorodności opisów wyglądu tego co zostało empirycznie zaobserwowane. Dla 
zachowania więc "twarzy" będą kłamliwie utrzymywali, że wszystkie owe opisy są 
"przywidzeniami" lub "wymysłami" czyjejś wybujałej wyobraźni. 

 
 
(4_2. Zestawy semizespolone) 

 
Cała grupa kolejnych konfiguracji latających sprzęgnięć magnokraftów, zwanych "zestawy 
semizespolone" otrzymywana jest gdy mechaniczny kontakt pomiędzy poszczególnymi 

wehikułami jest punktowy i nietrwały, uzyskiwany przykładowo poprzez wzajemne złożenie 
ze sobą przyciągających się nawzajem pędników głównych z kopuł kulistych obu 
magnokraftów, podczas gdy pędniki boczne obu statków odpychają się nawzajem. Taki sam 

punktowy kontakt może też mieć miejsce kiedy kopuła górna małego magnokraftu na 
płaskim kołnierzu bocznym znacznie większego "magnokraftu matki" przywiera magnetycznie 

do wylotu pędnika bocznego zawartego w owym kołnierzu. Na przekór takiemu punktowemu 
kontaktowi, siły magnetyczne wyzwalane przez pędniki łączonych ze sobą gwiazdolotów 
nadają stabilności ich połączeniu. Warto tu odnotować, że słupy wysoko skoncentrowanego 

pola magnetycznego łączącego wyloty nawzajem przyciągających się pędników przyjmują 
wygląd "czarnych belek" które pochłaniają światło jak hipotetyczna "czarna dziura" z optyki. 
 

 
(4_3. Zestawy niezespolone)  
 

Jeszcze inne konfiguracje magnokraftów zwane "zestawy niezespolone" otrzymywane są 
kiedy magnokrafty sprzęgane są magnetycznie, jednakże fizycznie nie stykają się one ze sobą 
- znaczy kiedy oddzielone są od siebie wolną przestrzenią. Pędniki główne łączonych tak 

gwiazdolotów odpychają się nawzajem - co powoduje "rozpieranie" w przeciwstawne strony 
np. ich kopuł głównych. Z kolei pola magnetyczne z ich pędników bocznych przyciągają się 
wzajemnie zespalając ze sobą wehikuły tak połączone wyłącznie siłami magnetycznymi. 

Ponieważ zaś silne pole magnetyczne wytwarzne przez pędniki magnokraftów wychwytuje 
światło, owe pędniki boczne będą wtedy nawzajem połączone uformowanymi wówczas z pola 

matgnetycznego rodzajami "czarnych belek" jakei będą doskonale widoczne dla postronnych 
obserwatorów. 
 

 
(4_4. Platformy nośne albo układy podwieszone) 
 

Kolejne konfiguracji latających sprzęgnięć magnokraftów, zwane "platformy nośne" albo 
"układy podwieszone" otrzymywane są gdy: (a) pędnik główny jednego gwiazdolotu 
konfrontuje pędnik boczny innego gwiazdolotu, (b) wszystkie oddziaływania 

międzypędnikowe są przyciąganiem, oraz (c) kontakt pomiędzy łączonymi wehikułami jest 
stykowy i trwały. Konfiguracje takie są najkorzystniejsze kiedy kilka mniejszych 
magnokraftów, lub kilka "cygar" uformowanych z mniejszych magnokraftow, ma zostać 

uniesionych przez większy "statek matkę". Jednak użyte też mogą zostać dla połączenia z 
sobą dwóch wehikułów tego samego typu formując w ten sposób rodzaj latającego "zyg-
zaku". 
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(4_5. Latające systemy) 
 

"Latające systemy" są prawdopodobnie jedną z najbardziej niezwykłych klas latających  
konfiguracji magnokraftów. Umożliwiają one łączenie ze sobą ogromnej liczby magnokraftów 
tego samego typu - w niektórych okolicznościach nawet setek czy tysięcy tych gwiazdolotów. 

Zasadę ich sprzęgania najłatwiej zilustrować na przykładzie najmniejszej ich "komórki" 
powstałej poprzez wzajemne sprzęgnięcie jakby czterech cygar. W tych sprzęgnięciach (a) 
pędnik boczny jednego magnokraftu konfrontuje pędnik boczny innego magnokraftu 

zorientowanego w odwrotną pozycję lotu, podczas gdy ich pędniki główne wcale się nie 
konfrontują, (b) wszystkie oddziaływania pomiędzypędnikowe są przyciągające, oraz (c) 
kontakt jest trwały. W latających systemach, nie tylko że pojedyncze wehikuły, ale całe 

latające cygara mogą być sprzęgane ze sobą. W ten sposób całe latające miasteczka mogą 
być formowane na czas podróży międzygwiezdnych. Latające systemy są konfiguracjami 
najwyższej rangi dla magnokraftów tego samego typu. Mogą one tworzyć tysiące 

najróżniejszych latających kształtów - jako ich przykłady rozważ pokazany tutaj kształt 
"fujarki" czy "plastra miodu". 

 
 
(4_6. Latające klustery) 

 
Najwięcej kontrowersji w dzisiejszym świecie wywołują jednak tzw. "latające klustery" wielu 
magnokraftów. Klustery te to po prostu różnorodne odmienne konfiguracje sprzęgniętych 

magnokraftów i pojedynczych gwiazdolotów, jakie następnie bezdotykowo łączą się ze sobą 
w rodzaj magnetycznych pociągów. W latających klusterach: (a) żadne z pędników danego 
statku lub danej konfiguracji nie konfrontują bezpośrednio pędników innego klustrowanego 

wehikułu lub konfiguracji - tj. we wszystkich konfiguracjach i wehikułach klustrowanych ze 
sobą osie magnetyczne ich pędników pozostają równoległe do siebie i utrzymywane są w 
bezpiecznej wzajemnej odległości, (b) dwie kolejne konfiguracje które należą do danego 

klustera wyrażając to w uproszczeniu przyciągają się do siebie swymi pędnikami głównymi 
zaś odpychają od siebie swymi pędnikami bocznymi - te odpychające się pędniki boczne 
można więc w nich też nazywać "pędnikami zderzakowymi" (w praktyce zasady tego 

przyciągania i odpychania są nieco bardziej złożone - po ich opisy patrz wskazywaną 
uprzednio monografię "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", oraz (c) nie występuje 

fizyczny kontakt pomiędzy indywidualnymi konfiguracjami i wehikułami formującymi dany 
kluster. Ponieważ "latające klustery" mogą być formowane z dowolnej liczby dowolnych 
typów i dowolnych konfiguracji magnokraftów, ilość kształtów latających konfiguracji 

tworzonych w ten sposób może być niemal nieskończona. Odnotuj też, że mogą być 
formowane "liniowe" czyli "jednowymiarowe" latające klustery, lub "płaskie" czyli 
"dwuwymiarowe" latające klustery. W "klusterach liniowych" poszczególne konfiguracje 

sprzęgniętych magnokraftów lub poszczegółne pojedyńcze gwiazdoloty łączą się ze sobą 
wzdłuż linii prostej formując jakby kolejne ogniwa długiego, prostego, latającego 
magnetycznego "łańcucha". Z kolei w "klusterach dwuwymiarowych" poszczególne 

konfiguracje sprzęgniętych magnokraftów lub poszczegółne pojedyńcze gwiazdoloty mogą 
łączyć się ze sobą z dowolnych stron i w dowolnych kierunkach, formują jakby magnetycznie 
posprzęganą ze sobą "latającą siatkę". Intrygujące, że jeśli takie klustery - pola magnetycznie 

jakich np. wirują, obniżą się ponad pole zbożowe, wówczas omiatające zboże linie sił ich 
skomplikowanego pola magnetycznego mogą powykładać w zbożach unikalne kształty, jakie 
dzisiejsi badacze błędnie i ignorancko nazywają "piktogramami".  
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(5. Wszystkie magnokrafty i ich konfiguracje dla ludzkich oczu wyglądają zupełnie inaczej w 
każdym z trzech odmiennych trybach działania magnokraftów) 

 
Konfuzja jaką u naocznych widzów zasiewa niemal niezliczona ilość kształtów jakie mogą 
formować dodkonale widoczne jednak magnetycznie ze sobą posprzęgane magnokrafty, jest 

dodatkowo powiększana faktem, że owe gwiazdoloty mogą latać w aż trzech magnetycznych 
trybach działania - każdy z których generuje odmienne efekty wizualne dniami oraz zupełnie 
inne nocami, a także iż magnokrafty mogą być produkowane w aż trzech odmiennych 

generacjach postulowanych tzw. "Tablica Cykliczności dla Napędów", każda z jakich to 
generacji też formuje swoje własne tryby działania - efekty wizualne jakich będą się różniły 
kiedy są oglądane podczas dnia oraz podczas nocy. Przykładowo, tylko podczas 

nieruchomego zawisania dniami w trybie bijącym - tj. kiedy ich pole magnetyczne pulsuje jak 
serce, dyskoidalne "magnokrafty pierwszej generacji" i ich konfiguracje będą wyraźnie 
widoczne jako srebrzyste dyski - jeśli oglądane są z boku w trybie bijącym, jednak ich 

korpusy zaczną znikać z widoku podczas wznoszenia się w górę - jeśli oglądający znajduje się 
w obrębie generowanego przez ich pędniki pola magnetycznego. Z kolei nieruchomo 

zawisające "magnokrafty telekinetyczne" drugiej generacji w tym samym trybie dniami będą 
wyglądały jak białe, częściowo przeźroczyste "duchy" swego kształtu. W końcu nieruchome 
"wehikuły czasu" trzeciej generacji będą otoczone kulami światła o czerwonym lub zielono-

błękitnym kolorze. 
 
 

(6. Pokażmy też kilka przykładów co się otrzymuje kiedy którykolwiek z dyskoidalnych 
magnokraftów załogowych lub ich konfiguracji zostaje magnetycznie sprzęgnięty z 
czteropędnikowym magnokraftem załogowym lub czteropędnikową konfiguracją - po ideę jak 

jedna z takich wynikowych konfiguracji by wyglądała patrz wideo o adresie:  
https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA (przeźroczyste UFO) lub  
https://www.youtube.com/watch?v=KBmP4TFzjB8 lub  

https://www.youtube.com/watch?v=5sG_RydGBmY lub 
lub szukaj ich w YouTube pod adresem  
https://www.youtube.com/results?search_query=Kota+Kuala+Krai+UFO+Berlegar+Kelantan

+Malaysia+2016 ) 
albo też patrz ich opisy z punktu #A6.2 mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm" i adresie: 

http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm ) 
 
Powyżej pokazywana już sama w sobie ogromna różnorodność latających konfiguracji 

magnokraftów może być dodatkowo poszerzana w niemal nieskończoność poprzez 
magnetyczne sprzęganie któregokolwiek z dyskoidalnych magnokraftów lub którejkolwiek ich 
konfiguracji, z czteropędnikowymi magnokraftami lub z dowolną konfiguracją 

czteropędnikowych magnokraftów. Doskonałym przykładem takiego sprzęgnięcia byłaby 
sytuacja gdyby przyszli  
użytkownicy magnokraftów zdecydowali się przewieźć na odległą od Ziemi  

planetę jakiś ziemski samolot o większych rozmiarach - np. pasażerski.  
Załadowanie takiego samolotu na pokład dyskoidalnego magnokraftu  
byłoby raczej trudne. Jednak relatywnie prosto daje się zbudować magnokraft  

czteropędnikowy w jakim unoszony czterema pędnikami jego tubiasty korpus byłby tak 
ukształtowany, aby do jego wnętrza łatwo dawało by się wsunąć  
ziemski samolot pasażerski po odmontowaniu skrzydeł. Najefektywniejsze użycie przestrzeni 

dla zmieszczenia w tubiastym korpusie samolotu pasażerskiego o wielkości np. dzisiejszego 
Boeing 777, zapewniłby magnokraft czteropędnikowy typu T7. Z kolei taki czteropędnikowy 
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magnokraft typu T7 łatwo dawałoby się magnetycznie sprzęgnąć z dyskoidalnym 
magnokrafterm typu K7, poczym oba je  możnaby wysłać na inną planetę połączone ze sobą 

tak iż gwiazdolot typu T7 by przywierał do podłogi gwiazdolotu typu K7. Warto tu dodać, że 
magnokraft typu K7 ma wymiary: maksymalna średnica D=70.22 metrów, zaś maksymalna 
wysokość H=10.03 metrów. Z kolei Boeing 777 ma długość 63.7 metrów i maksymalną 

średnicę w najszerszym miejscu wynoszącą 6.20 metrów. 
 
 

(7. Trwałe ślady materialne formowane przez konfiguracje magnokraftów. Odnotuj, że po 
zdecydowaniu jakie przykłady faktycznie zaistniałych lądowisk i innych śladów będą wybrane 
do zilustrowania tego fragmentu filmu, ich poniższy opis wymaga dodatkowego poszerzenia o 

szczegóły charakterystyczne dla tego lądowiska lub śladu. Po przykłady lądowisk patrz punkty 
#D7, #D8 i #E2 z mojej strony internetowej o nazwie "explain_pl.htm", lub punkty #C6 i 
#E1 z mojej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Z kolei przykłady miejsc eksplozji pokazuje 

moja strona "tapanui_pl.htm", tunele - strona "ufo_proof_pl.htm", zaś kratery z Syberii są 
pokazywane na wideach z YouTube) 

 
Warto tutaj też dodać, że jeśli którakolwiek z opisywanych tu konfiguracji magnokraftów 
zacznie operować na Ziemi, wówczas nieodwołalnie jej działania pozostawią po sobie 

fizykalne ślady. Zilustrujmy i krótko opiszmy więc teraz jakie będą najważniejsze rodzaje 
śladów fizykalnych pozostawianych przez już działające magnokrafty. Obejmują one: 
 

- Lądowiska magnokraftów. Będą to najczęściej pozostawiane na ziemi ślady istnienia i 
działania tych gwiazdolotów. Lądowiska takie powstaną kiedy pojedyńcze magnokrafty, lub 
całe ich konfiguracje latające, wylądują lub zawisną np. ponad polem zbożowym kiedy 

jednocześnie ich pędniki magnetyczne będą nadal działały i odprowadzały pole magnetyczne 
do swego otoczenia. Wytwarzane bowiem wówczas pole magnetyczne ich pędników wypali 
lub wyłoży roślinność w miejscu takiego lądowania na kształt charakterystyczny dla typu 

lądującego gwiazdolotu lub dla rodzaju tak wylądowanej konfiguracji. Przykładami takich 
lądowisk magnokraftów mogą być tzw. "kręgi zbożowe", często błędnie zwane też 
"piktogramami" - relatywnie dobrze udokumentowane na polach zbożowych np. Anglii. 

 
Oczywiście, niezależnie od formowania lądowisk, takie konfiguracje magnokraftów będą 

formowały też aż cały szereg najróżniejszych innych trwałych śladów i pozostałości. Tyle, że 
będą one rzadziej spotykane niż lądowiska. Oto niektóre przykłady takich następnych 
trwałych śladów i pozostałości często pozostawianych przez magnokrafty: 

 
- Miejsca eksplozji magnokraftów. Te będą wykazywały szereg dość unikalnych cech. 
Przykładowo, jeśli nastąpią one na powierzchni ziemi lub blisko owej powierzchni, wówczas 

ich potężna moc spowoduje uformowanie ogromnych kraterów - podobnych do krateru koło 
miejscowości Tapanui z Nowej Zelandii. Jeśli zaś ich eksplozja nastąpi wysoko ponad 
powierzchnią porośniętą np. lasem, wówczas spowodowane zniszczenia będą podobne do 

wyłożenia tajgi z Tunguskiej na Syberii. Oba powyższe przykłady miejsc eksplozji 
magnokraftów są dokładnie opisane w publikacjach współautora niniejszego filmu. 
 

- Tunele odparowywane w skałach. Te także będą wykazywały unikalne cechy jakie pozwolą 
na odróżnianie ich od naturalnych jaskiń i tuneli. Przykładowo będą one długie, klasyfikujące 
je do kategorii tuneli a nie jaskiń. Ich wymiary będą w przybliżeniu stałe. Ich ściany będą 

szkliste bowiem powstałe poprzez stopienie skały rodzimej jonową plazmą. Ich przekroje 
zawsze będą odzwierciedlały zarys dyskoidalnego wehikułu lub danej konfiguracji wehikułów 
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lecącego zawsze ze swą podłogą zorientowaną niemal prostopadle do lokalnego przebiegu 
linii sił pola magnetycznego Ziemi. Stąd kiedy pojedyńcze magnokrafty będą je odparowywały 

lecąc np. w kierunku magnetycznego wschodu-zachodu, przekrój odparowanych tuneli będzie 
w przybliżeniu trójkątny. Z kolei jeśli  odparowujące je magnokrafty będą leciały w 
przybliżeniu w kierunkach magnetycznej północy-południa, przekrój odparowanych tuneli 

będzie okrągły - tak jak ma to miejsce np. w "Deer Cave" z Sarawaku na Wyspie Borneo. 
 
- "Kratery" wytapiane np. w wiecznej zmarzlinie Syberii. Ponieważ magnokrafty mogą 

odparowywać tunele aby przemieszczać się pod powierzchnią ziemi, kiedy lecąc tak pod 
powierzchnią wiecznej zamarzliny zdecydują sie one wyłonić ku powierzchni, w miejscu ich 
wylotu będa formowane ogromne kratery - przykłady jakich obecnie są dokumentowane na 

Syberii. 
 
 

 
(8. Ponieważ niezależnie od omawianych wcześniej magnokraftów załogowych, w przyszłości 

będą budowane aż dwie klasy tych gwiazdolotów o wymiarach odmiennych niż magnekrafty 
zalogowe, jedna z których (nazwijmy je komputerowo sterowane "sondy") będzie rodzajem 
sterowanych komputerowo "dronów" o średnicach co najmniej o połowę mniejszych od 

najmniejszych magnokraftów załogowych, druga zaś (którą z powodu podobieństwa jej 
funkcji do dzisiejszych rolniczych urządzeń roboczych zwanych "traktor" nazwałem 
"planetor") będzie rodzajem gigantycznych gwiazdolotów o ogromnej mocy używanych do 

realizowania prac i zadań o kosmicznej skali - np. przemieszczania całych planet, księżyców i 
komet lub do korygowania ich trajektorii, formowania lądów i oceanów, zamieniania terenów 
górzystych w równiny, generowania huraganów i tornad, itp. Jeśli więc na filmie 

komputerowo zasymuluje się działanie np. "planetorów" na Ziemi, wówczas otrzyma się ślady 
i materiał dowodowy, jakie opisałem w punkcie #J4 swej strony internetowej o nazwie 
"hurricane_pl.htm" - jako przykład patrz tam opisy zjawisk zarejestrowanych w "incydencie 

NOAA42" podczas formowania huraganu "Hugo" przez jeden (G7) z owych gwiazdolotów, lub 
rozważ formowanie "Oka Sahary" pokazanego np. pod adresem 
https://www.google.com/search?q=eye+of+sahara&source=lnms&tbm=isch a będące 

wynikiem splanowania ogromnego wygasłego wulkanu przez taki gigantyczny gwiazdolot 
typu G9. Dla zrozumienia jak "Oko Sahary" zostało uformowane, warto zasymulować 

odparowywanie wierzchołka jakiejś góry przez "wir plazmowy" odwróconego w pozycję 
"wiszącą" gigantycznego magnokraftu, którego mniejsza wersja ustawiona w pozycji 
"stojącej" jest pokazywana na "Rys. #C7ab" z mojej strony internetowej o nazwie 

"ufo_proof_pl.htm") 
 
Jak doświadczyliśmy to już dzięki naszym dzisiejszym urządzeniom transportowym, kiedy 

dopracowane są już ich "wersje załogowe" zdolne do przewożenia ludzi, budowane zaczynają 
też być ich "wersje robocze" jakie są albo znacznie mniejsze albo też znacznie większe od 
owych wersji załogowych. W ten sposób np. oprócz "samochodów załogowych" 

przewożących ludzi, budowane są już też zarówno małe samochodziki-zabawki, jak i 
gigantyczne samochody-wywrotki np. do przewożenia urobku w kopalniach odkrywkowych. Z 
kolei np. samoloty załogowe mają już zarówno zdalnie sterowane miniaturowe wersje 

robocze zwane "drony" - używane np. do fotografowania lub filmowania, jak i mają też 
ogromne robocze samoloty transportowe. 
 

W podobny sposób rozwijały się też będą magnokrafty. Stąd w opracowaniach je 
opisujących, niezależnie od "magnokraftów załogowych" omawiane są również dwie 
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odmienne klasy "gwiazdolotów roboczych" działających na dokładnie tych samych zasadach 
co magnokrafty załogowe. Poszczególne wehikuły każdej z tych dwóch innych klas roboczych 

też uszeregowane są w aż 8 odmiennych typów o średnicach różniących się o mnożnik 2. Te 
dwie inne klasy "magnokraftów roboczych" będą posiadały drastycznie odmienne wymiary od 
opisanych powyżej 8 typów "magnokraftów załogowych". Ponieważ zaś obie te klasy też będą 

używały napędu magnetycznego, również one będą mogły sprzęgać się z magnokraftami 
załogowymi w bardziej złożone konfiguracje latające. Obie też będą uszeregowane w szeregi 
po 8 typów formowanych podobnie jak magnokrafty załogowe, tyle że ich wymiary będą 

zupełnie odmienne. Jedna z nich będzie miała formę miniaturowych "sond" sterowanych 
komputerowo, jakie opisałem, między innymi, w podrozdziale G4.7 z tomu 3 swej monografii 
[1/5]. Druga zaś z nich będzie rodzajem ogromnych "przetwarzaczy planet" o wymiarach 

znacznie większych niż gwiazdoloty załogowe, jakie z powodu podobieństwa ich funkcji do 
dzisiejszych "traktorów" nazwałem "planetory". Składowe wehikuły owych "planetorów", a 
także przykłady sposobów ich używania, opisałem w "części #J" swej strony internetowej o 

nazwie "hurricane_pl.htm". Moce tych gigantycznych wersji magnokraftów będą aż tak 
ogromne, że cywilizacja je budująca będzie je używała przykładowo do przemieszczania 

całych planet i księżyców lub korygowania ich trajektorii, formowania lądów i oceanów, 
zamieniania i wyrównywania terenów górzystych w równiny, generowania huraganów i 
tornad, itp. Aby dać tutaj przykład efektów ich działania rozważmy sytuację, że jeden z takich 

gigantycznych magnokraftów zawisłby np. ponad wierzchołkiem gigantycznego wygasłego 
wulkanu o średnicy około 40 kilometrów, podczas gdy jego pole magnetyczne nadal by 
wirowało. Stąd formowany przez niego "wir magnetyczny" formowałby zjawisko w 

publikacjach o magnokraftach opisywane pod nazwą "wiru plazmowego". Będąc zaś np. typu 
G9, średnica zewnętrzna jakiego byłaby 128 razy większa od średnicy największego 
magnokraftu załogowego typu K10, czyli przekraczałaby ona wymiar D=71 [kilometrów], wir 

plazmowy tak ogromnego gwiazdolotu zacząłby odparowywać wierzchołek tego 
gigantycznego wulkanu. Odparowanie to przez wirujące obwody magnetyczne byłoby 
formowane w dosyć charakterystyczny wzór, jaki łatwo sobie wypracować analizując 

niszczycielskie działanie poszczególnych składowych wiru plazmowego otrzymanego po 
odwróceniu w pozycję "wiszącą" składowych takiego wiru pokazanych na "Rys. G27" z tomu 
3 powyżej wskazywanej monografii [1/5]. W rezultacie więc omawianego tu zdarzenia, taki 

gigantyczny gwiazdolot typu G9 pozostawiłby w miejscu uprzedniego ogromnego wygasłego 
wulkanu unikalny wzorzec zniszczeń, jaki na Ziemi istnieje w miejscu zwanym "Oko Sahary". 

W podobny sposób jeśli zasymuluje się efekty formowania huraganu "Hugo" przez zawisający 
w jego "oku" i działający w tzw. "stanie telekinetycznego migotania" czyli niewidzialny dla 
ludzkich oczu gigantyczny "planetor" typu G7 o średnicy 32 razy większej od średnicy 

największego magnokraftu załogowego typu K10, wówczas się otrzyma zjawiska 
doświadczone przez załogę amerykańskiego samolotu podczas tzw. "incydentu NOAA42" 
opisywanego w punkcie #J4 totaliztycznej strony "hurricane_pl.htm". 

 
 
(9. Jak naukowa ignorancja, instytucjonarne odrzucanie postępowej wiedzy i niewygodnych 

wynalazków, w połączeniu z arogancją ludzi, powstrzymują daną cywilizację poznania i 
zrozumienia świata i rzeczywistości jakie ich otaczają oraz powstrzymują przed zaprzestaniem 
karmieniem swych obywateli wierutnymi kłamstwami) 

 
Jak więc jasno to wynika z przytoczonych powyżej ilustracji i wyjaśnień, żadna cywilizacja 
jako całość nie ma najmniejszych szans na zrozumienie iż jej mieszkańcy obserwują już 

zbudowane magnokrafty aż do czasu kiedy jakiś wynalazca z danej cywilizacji wynajdzie 
magnokrafty, teoretycznie rozpracuje zasady działania, cechy, możliwości, osiągi i formowane 
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efekty tych gwiazdolotów - tak jak to się stało w przypadku współautora niniejszego filmu. 
Nawet zresztą i wtedy, prawda nie będzie mogła zastąpić upowszechniania naukowych 

kłamstw, jeśli wyniki dociekań tego wynalazcy nie zostaną uprzednio upowszechnione i 
zaakreptowane przez innych mieszkańców owej cywilizacji. W międzyczasie panująca wśród 
jej naukowców ignorancja, w połączeniu z instytucjonarnym odrzucaniem postępowej wiedzy 

i niewygodnych wynalazków oraz dodatkowo zaostrzana arogancją decydentów i ludzi nauki, 
będą powstrzymywały daną cywilizację przed poznaniem i zrozumieniem prawd na temat 
świata i rzeczywistości jakie ich otaczają oraz jakie powstrzymują tę cywilizację przed 

zaprzestaniem karmienia jej obywateli wierutnymi kłamstwami. 
 
 

(10. Podziękujmy Bogu, że umożliwił naszej cywilizacji wynalezienie magnokraftów i do 
upowszechnienie najważniejszych informacji technicznych na temat tych gwiazdolotów, a tym 
samym zasiał ziarno wiedzy jakiej owocem może być droga ludzkości do postępu i do lepszej 

przyszłości) 
 

Sporo faktów opisanych w publikacjach współautora niniejszego filmu, przykładowo tzw. 
"Tablice Cykliczności dla Napędów", klarownie potwierdza, że wynalezienie magnokraftów 
NIE było jedynie przypadkiem ani zbiegiem okoliczności, a stanowiło celowo zaprojektowane 

przez Boga zdarzenie - starannie przygotowane w celu otwaria dla ludzkości drogi do lepszej 
przyszłości i dla podwyższanie poziomu moralności i ucywilizowania ludzi. Będąc więc 
świadomymi naszej ludzkiej niedoskonałości i ograniczeń światopoglądowych niniejszym 

chcielibyśmy serdecznie podziękować Bogu za inspirację i za poprowadzenie współautora 
tego filmu poprzez proces wynalezienia i publikowania szczegółów konstrukcyjnych tych 
nieslychanie potężnych i technicznie doskonałych gwiazdolotów. Jednocześnie skromnie 

chcilibyśmy prosić, aby NIE zaprzestał inspirowania następnych pokoleń wynalazców i 
budowniczych ludzkości do procesu budowania i dalszego udoskonalania tych potężnych 
gwiazdolotów, a tym samym do nieustającego podnoszenia ludzkiego poziomu 

świadomościowego i przyspieszania procesu poznawania przez ludzi dalekowzroczności, 
wszechwiedzy i wszechmocy swego Boga. 
 

 
(11. Kiedy skończy się dzisiejsze nieustające "dołowanie" bliźnich, nagradzanie głupoty i 

szkodliwości, oraz staczanie się coraz niżej całej naszej cywilizacji) 
 
Czy jednak jesteś widzu świadomy, że głównym powodem "dołowania" ludzkości jest 

narkotyczne uzależnianie się ludzkich elit rządzących od "pieniędzy" i od "bogactwa". To 
właśnie z powodu "pieniędzy" i zazdrosnego monopolizowania dostępu do "bogactwa" przez 
nieliczne elity, niektóre rodzaje prawdy i wiedzy są usilnie blokowane lub wypaczane. To z 

kolei powoduje, iż między innymi zasady działania, osiągi, cechy, indukowane zjawiska, itp., 
pokazanych na niniejszym filmie gwiazdolotów zwanych "magnokrafty" są nadal poza 
zasięgiem upowszechniania i akceptowania nawet przez naukowców uznawanych za 

najwybitniejszych w dzisiejszych czasach. A pamiętać trzeba, że pokazywane tutaj 
magnokrafty mogą być budowane już we własnie nadchodzącej trzeciej "erze technicznej 
ludzkości" - po której mają nastąpić trzy jeszcze bardziej zaawansowane ery techniczne o 

nawet potężniejszych i bardziej skomplikowanych niż te gwiazdoloty rodzajach napędów jakie 
już pokazaliśmy w naszym uprzednim filmie edukacyjnym o tytule "Napędy Przyszłości". 
"Pieniądze" wypaczają bowiem ludzkie charaktery, wydobywają z ludzi na powierzchnię 

nabardziej barbarzyńskie zachowania, rujnują całą naszą cywilizację, wyniszczają naturę, 
oddalają ludzi od swych bliźnich i od Boga i wyrządzają ludzkości nieopisaną wprost ilość 
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jeszcze innych szkód oraz zła. Nic dziwnego, że filozofowie i myśliciele od wieków upominali, 
iż "pieniądze są głównym źródłem wszelkiego zła na Ziemi". Tymczasem wszystkie 

dotychczasowe ustroje polityczne na Ziemi NIE potrafiły się zdobyć na zarzucenie używania 
pieniędzy i na zastąpienie zmusznia "pieniędzmi" ludzi do pracy przez moc czegoś od nich 
znacznie lepszego i konstruktywniejszego, tj. przez poczucie "szczęśliwości" generowanej 

przyżywaniem zaprojektowanego przez Boga cudownego zjawiska "nirwany". Na szczęście już 
jednak widać pierwsze światło w przysłowiowym "ciemnym tunelu" przez jaki ludzkość się 
przedziera. Od 2006 roku publikowane są bowiem opisy ustroju politycznego jaki będzie 

znacznie lepszym niż wszystkie dotychczasowe ustroje. "Pieniądze" będą bowiem a nim 
zastąpione właśnie "szczęśliwością" zaprojektowanego przez Boga zjawiska nirwany. O tym 
niewypowiedzianie doskonalszym "ustroju nirwany" obecnie czytelnicy mogą poczytać ze 

strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm". Jeśli zaś Bóg na to nam pozwoli, 
wówczas na temat ustroju nirwany ukaże się też poświęcony jego wyjaśnieniu jeden z 
naszych wspólnych filmów edukacyjnych. 

 
 

(12. Końcowe napisy filmu)  
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