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SPIS TREŚCI czwartego wydania monografii "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, 
która przemieściła kontynenty" (ISBN 0-9583380-6-X) 
 
 
Str:     Rozdział: 
 
A-1        A. Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii 
A-11/12     Rysunki A1 i A2 (zdjęcia krateru Tapanui) 
 
B-13      B. Kto i dlaczego symuluje UFOnautów, UFO, eksplozje UFO, itp. 
 
C-17      C. Materiał dowodowy potwierdzający wystąpienie w 1178 roku  
                  kataklizmicznej eksplozji koło Tapanui 
C-18          C1. Legendy Maorysów opisujące eksplozję koło Tapanui 
C-21          C2. Ogromny krater koło Tapanui 
C-30          C3. Interpretacja nazw maoryskich z okolic krateru Tapanui 
C-31          C4. Brak koło Tapanui organicznych artyfaktów datowanych przed 13 wiekiem 
C-32          C5. Historyczny brak lasów w centrum Wyspy Południowej Nowej Zelandii 
C-34          C6. Koncentryczny porządek w ułożeniu drzew powalonych wokół Tapanui 
C-35          C7. Olbrzymi ptak Moa i jego masowe wyginięcie około 1178 roku 
C-38                 C7.1. Telekinetyczne mutowanie jako wytłumaczenie  
                                    dla faktu nagłego pojawienia się super-ptaka Moa  
C-46                  C7.2. Nowozelandzcy giganci ludzcy 
C-53                  C7.3. Falowanie przestrzeni czasowej jako wytłumaczenie  
                                    dla nieustających do dzisiaj obserwacji ptaka Moa 
C-60          C8. Pola zmodyfikowane lub wzbudzone eksplozją Tapanui 
C-60                 C8.1. Zmiany pola magnetycznego w okolicach krateru Tapanui 
C-62                 C8.2. Pole telekinetyczne oraz spowodowana nim  
                                  aktywność biologiczna krateru Tapanui 
C-67                 C8.3. Pole telepatyczne zmodyfikowane następstwami eksplozji Tapanui 
C-74                 C8.4. Pole zaburzeń przestrzeni czasowej w kraterze Tapanui 
C-78          C9. Deficyt niektórych pierwiastków (np. selenu) w glebie okolic Tapanui 
C-79          C10. Napowierzchniowe depozyty złota w Otago 
C-82          C11. Ceramiczne kamienie i trinitite 
C-83                   C11.1. Trinitite 
C-84                   C11.2. Hipotezy wyjaśniające pochodzenie ceramicznych kamieni 
C-88                   C11.3. Dowodowe znaczenie kamieni ceramicznych z Tapanui 
C-88                   C11.4. Kamienie ceramiczne spoza Nowej Zelandii 
C-89          C12. Namagnesowane odłamki metalu znajdowane w okolicach krateru Tapanui 
C-90          C13. Gwałtowna zmiana klimatu Nowej Zelandii zaistniała po eksplozji Tapanui 
C-91          C14. Podsumowanie faktów dotyczących eksplozji Tapanui 
C-95/109           15 Rysunków (C1 do C15) z materiałem dowodowym na eksplozję Tapanui 
 
D-110     D. Materiał dowodowy że eksplozja koło Tapanui posiadała globalny charakter 
D-110         D1. Historyczne zapisy eksplozji Tapanui 
D-110                D1.1. Zapis mnicha Gerwazego z Kanterbury (Anglia) 
D-115                D1.2. Obserwacja Gengis Khana (Mongolia) 
D-117         D2. Dowody na globalne zmiany klimatyczne  
                          (tzw. Małą Epokę Lodową) po 1178 roku 
D-122         D3. Teoria autora że eksplozja Tapanui pochyliła skorupę Ziemi 
D-141                 D3.1. Jak obiektywnie potwierdzić  
                                     pochylenie skorupy Ziemi po eksplozji Tapanui 
D-143         D4. Hipoteza autora że okres średniowiecza wywołany został zakłóceniem  
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                         ziemskiego pola magnetycznego (tzw. ”hałasem telepatycznym”)  
                         z eksplozji Tapanui 
D-155               D4.1. Prognozy o nadchodzeniu ”neo-średniowiecza” się sprawdziły -  
                                  do dzisiaj owa złowróżebna epoka już zapanowała na Ziemi 
D-164         D5. Apel do czytelników o wskazywanie dalszych  
                         materiałów dowodowych dotyczących eksplozji Tapanui 
D-165               1 Rysunek D1 (równoczesna widzialność księżyca z Anglii i Nowej Zelandii) 
 
E-166     E. Hipotezy wyjaśniające pochodzenie krateru Tapanui 
E-166         E1. Oficjalna hipoteza "obsuwiska ziemi" 
E-168         E2. Hipoteza meteorytu uderzającego o Ziemię 
E-169         E3. Hipoteza eksplodującego gazu 
E-169         E4. Hipoteza autora o statku UFO eksplodującym koło Tapanui 
 
F-171     F. Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO 
F-173          F1. Atrybuty miejsc eksplozji magnokraftów 
F-182          Rysunek F1 (Cygaro-kształtny stos magnokraftów typu K6) 
 
G-183     G. Wehikuły UFO oraz ich niszczycielska energia 
 
H-184     H. Materiał potwierdzający hipotezę iż eksplozja wehikułu UFO  
                    trzeciej generacji (tzw. ”wehikułu czasu”) uformowała krater Tapanui 
 
I-193        I. Moralna wymowa celowego eksplodowania wehikułu czasu nad Tapanui 
 
J-195       J. Eksplozja tunguska 
J-196          J1. Podobieństwa pomiędzy eksplozjami w Tapanui i w regionie tunguskim 
 
K-203      K. Eksplozja UFO sprzed 12 do 13.5 tysięcy lat  
                     jaka zaistniała w okolicach rzeki Ren 
K-205            K1. Pomosty lodowe pomiędzy Australią,  
                            Nową Zelandią i Patagonią w Ameryce Południowej 
K-209            K2. Materiał dowodowy na istnienie pomostów lodowych  
                            przed poślizgiem skorupy Ziemi 13.5 tysiąca lat temu 
K-216            K3. Niektóre implikacje istniejących jeszcze 13.5 tysiąca lat temu  
                            pomostów lodowych pomiędzy kontynentami 
 
L-219       L. Jeszcze inne eksplozje UFO  
                     (t.j. poza eksplozją Tapanui, tunguską, oraz znad Renu) 
 
M-227      M. Filozoficzne następstwa badań Tapanui 
M-228           M1. Filozoficzne implikacje nieprzychylnego przyjęcia badań Tapanui 
 
 
N-234       N. DWANAŚCIE PRAWD O PRAWDZIE 
 
O-242       O. Aspekty akademickie tej monografii 
O-243            O1. Historia niniejszej monografii oraz jej wpływ  
                             na kształtowanie się poglądów autora 
O-264           O2. Przedmiot, cel, i tezy tej monografii 
O-270           O3. Osiągnięcia akademickie wynikające z badań eksplozji Tapanui 
 
P-274      P. Podsumowanie 
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R-276      R. Na zakończenie monografii ”freelance naukowca” 
R-280          Rysunek R1 (dwa zdjęcia lądowiska UFO K8 jakie obserwowałem przez 5 lat) 
 
S-281      S. Literatura uzupełniająca i poszerzająca treść niniejszej monografii 
 
T-284      T. Wykaz publikacji o kraterze Tapanui parafrazujących niniejszą monografię 
 
U-286      U. O autorze 
 
Z-287      Z. Załącznik (Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui, Indeks, itp.) 
Z-289          Rysunek Z1 (najbardziej edukacyjny szlak zwiedzania krateru Tapanui) 
 
 

Zestawienie rysunków 
do czwartego wydania monografii "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, która 
przemieściła kontynenty" (ISBN 0-9583380-6-X) 
 
 Ponieważ egzemplarze niniejszej monografii [5/4] planowane są do udostępniania za 
pośrednictwem Internetu, gdzie w niektórych przypadkach dołączenie ilustracji może 
stanowić problem, w poniższym zestawieniu rysunków i tablic dodatkowo podano w jakim 
innym opracowaniu autora dany rysunek lub tabela też są dostępne. Przykładowo symbol 
[1/3]-F1 oznacza iż dana ilustracja użyta też została w monografii [1/3] jako rysunek numer 
F1. Użycie symbolu ~ oznacza albo starszą wersję tego samego rysunku albo też rysunek 
bardzo podobny, zaś użycie symbolu   oznacza kolorową odbitkę danej fotografii. Zauważ, 
że w następujących parach monografii autora występują bardzo podobne do siebie 
ilustracje: [1/4] i [1/3], [1/3] i [1/2], [3/2] i [3], [5/4] i [5/3], [5/3] i [5/2], [6/2] i [6]. 
 
Rys. A1. Perspektywiczna fotografia całego krateru Tapanui. [5]-1; [5/2]-1; [5/3]-A1; 
Rys. A2. Wschodnie obrzeże krateru Tapanui. [5/2]-2; [5/3]-A2; [1/2]-O34; [1/3]-P4; [1w] K4; 
 
Rys. C1. Dwa zdjęcia lotnicze krateru Tapanui.   [5]-2; [5/2]-3; [5/3]-C1; 
Rys. C2. Kształt i wewnętrzna topografia krateru Tapanui. [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; 
Rys. C3. Trzy podstawowe odmiany eksplozji kraterujących. [5]-5; [5/2]-5; [5/3]-C3; 
Rys. C4. Kratery parabolicznye z eksplozji podziemnych. [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; 
Rys. C5. Złożone kratery tarczowe z eksplozji naziemnych. [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; 
Rys. C6. Podobieństwo Tapanui i Tunguskiej. [5]-9; [5/2]-8; [5/3]-C6; [1/2]-O35; [1/3]-P5;  
Rys. C7. Zniszczenia Nowej Zelandii od eksplozji Tapanui. [5]-3; [5/2]-9; [5/3]-C7; 
Rys. C8. Puszcza rodzima Nowej Zelandii około 1840 r. [5]-10; [5/2]-10; [5/3]-C8; 
Rys. C9. Drzewa powalone eksplozją Tapanui.   [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; 
Rys.C10. Tornado nad kraterem Tapanui.   [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; 
Rys.C11. Deficyt mikroelementów na Wyspie Południowej. [5]-13; [5/2]-13; [5/3]-C11; 
Rys.C12. Pokłady złota na Wyspie Nowej Zelandii.  [5]-16; [5/2]-14; [5/3]-C12; 
Rys.C13. Przykłady kamieni ceramicznych.   [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; 
Rys.C14. Namagnesowany odłamek z krateru Tapanui. [5]-27; [5/2]-16; [5/3]-C14;  
Rys.C15. Samorodek namagnesowanego „izotopu złota”. [5p/4]-C15; 
 
Rys. D1. Księżyc widoczny naraz w Anglii i w Nowej Zelandii. [5/2]-17; [5/3]-D1; 
 
Rys. F1. Cygarokształtny stos siedmiu magnokraftów (i UFO) typu K6. 
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Rys. Z1. Edukacyjny szlak zwiedzania krateru Tapanui  [5/2]-37; [5/3]-Z1; 
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Uwagi: 
 (1) Zanim niniejsza wersja tej monografii została wystawiona w internecie, spora 
liczba omawianych w niej tematów była już wcześniej prezentowana w internecie na 
totaliztycznych stronach - po ich przykłady patrz strony o nazwach ”ufo_proof_pl.htm”, 
”explain_pl.htm”, ”evolution_pl.htm”, czy ”soul_proof_pl.htm”. Tamte totaliztyczne strony 
ciągle powinny byc dostępne i do dzisiaj. Dlatego podczas omawiania tematów które są 
również dyskutowane na stronach internetowych totalizmu, przy niektórych z owych 
tematów podane również zostały nazwy stron internetowych na jakich dany temat jest 
także omawiany. Jeśli więc czytelnik zechce, może z owym tematem dodatkowo zapoznać 
się z internetu. Aby znaleźć internetowe adresy danych stron, wystarczy w jakiejś 
wyszukiwarce, np. w www.google.com , wpisać za słowo kluczowe nazwę strony której się 
szuka. Przykładowo, aby  znaleźć stronę o nazwie ”dipolar_gravity_pl.htm”, wystarczy w 
wyszukiwarce www.google.com wpisać słowo kluczowe ”dipolar_gravity_pl.htm” (tyle że 
bez cudzysłowiów). 
 (2) Niniejsza monografia [5/4] oryginalnie opublikowana była w 1997 roku - jak to 
wyjaśnia punkt #27 z jej podrozdziału O1. Do 2001 roku udostępniana ona była w 
papierowej formie poprzez rozsyłanie pocztą jej egzemplarzy. Od 2001 roku jest ona 
upowszechniana gratisowo w internecie - początkowo w formatach DOC i WP5 oferujących 
oddzielnie tekst i oddzielnie ilustracje. Dopiero w maju 2009 roku monografia ta 
przetłumaczona została na format PDF zaś ilustracje zostały włączone do jej tekstu. Aby 
zmniejszyć jej objętość do rozmiarów akceptowalnych przez internetowe serwery, wydatnie 
skrócone w niej musiały wówczas zostać dwa rozdziały które w pierwszym jej 
sformułowaniu opisywały bardzo dokładnie magnokrafty i wehikuły UFO. Pozwalenia na 
wydatne skrócenie owych dwóch rozdziałów dostarczyła świadomość, że dokładne opisy 
magnokraftów są już upowszechniane gratisowo w internecie w tomie 3 monografii [1/4], 
zaś równie dokładne opisy wehikułów UFO są nieodpłatnie upowszechniane w internecie w 
tomie 13 monografii [1/4]. Tam też zainteresowani czytelnicy mogą je znaleźć. Nie ma więc 
potrzeby aby opisy te były również włączone do treści niniejszej monografii [5p/4]. 
 
 


