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Informacje o spotkaniach i odczytach: 
 

w Katowicach,   ul. Francuska 33 A

w Krakowie,   ul. Chopina 19

w Koszalinie,  ul. Andersa 26

w Warszawie,  ul. Inżynierska 3/5

we Wrocławiu,   ul. Wandy 7/11

Działalność w innych miastach

Bydgoszcz
Częstochowa

Gańsk
Jelenia Góra

Lublin
Łódź

Opole
Poznań

Radom
Szczecin
Słupsk

Świdnica
Wałbrzych

http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-katowicach/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-katowicach/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-krakowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-koszalinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-warszawie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-we-wroclawiu/
http://http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-krakowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-bydgoszczy/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-czestochowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-gdansku/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-jeleniej-gorze/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-lublinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-lodzi/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-opolu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-poznaniu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-radomiu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-szczecinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-slupsku/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-swidnicy/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-walbrzychu/
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Nasze dialektyczne pole życiowe, nasza Zie-
mia, składa się z różnych warstw albo sfer. 
Patrząc z serca, z centrum Ziemi, można by 
dostrzec, że są one umiejscowione  jedna nad 
drugą. W każdej warstwie panują określone 
warunki i znajduje się życie, które współdziała 
z innymi warstwami, jednak w oddzieleniu od 
nich. Niektóre z tych warstw leżą pod nami, 
inne nas otaczają. 

Weźmy na przykład obszary zbadane przez na-
ukę: materialną troposferę, stratosferę albo tak 
zwaną jonosferę. Przy pomocy tych definicji od-
różnia się od siebie różne stany otaczającej nas 
atmosfery. Na ogół niewiele jednak wiadomo o jej 
warstwach, a ich istnienie stwierdza się na pod-
stawie różnych zjawisk. Ustalono na przykład, że 
w atmosferze, wiele tysięcy metrów nad Ziemią, 
znajduje się warstwa, która między innymi odbija 
normalne fale radiowe, zatrzymywane  przez roz-
maite promieniowania.
W kosmologii transfiguryzmu warstwa ta określa-
na jest mianem najwyższej sfery cieplnej. Panu-
je w niej napięcie stałe i można ją porównać do 
ludzkiej istoty aurycznej, w której znajduje się tak 
zwany firmament magnetyczny. Jest to sieć nie-
zliczonych punktów magnetycznych, które odgry-
wają w ludzkiej istocie niezwykle ważną rolę.
Najwyższa sfera cieplna Ziemi posiada również 
taki magnetyczny firmament. W sferze tej znaj-
dują się dziesiątki tysięcy magnetycznych jąder 
sił, magnetycznych ognisk, które połączone są 
ze wszystkimi innymi warstwami. Absorbują one 

z pojedynczych warstw wszelkie promieniowania 
i magnetyczne prądy, których syntezę wypromie-
niowują potem w przestrzeń kosmiczną, ale rów-
nież pochłaniają siły z tej przestrzeni, a dalej emi-
tują je do wewnątrz, do wszystkich warstw.
Ciało magnetyczne najwyższej sfery cieplnej za-
wiera ponadto tak zwaną karmę świata, z którą 
łączą się królestwa minerałów, roślin, zwierząt 
i ludzi. Wszystkie substancje odżywcze, które 
potrzebne są w obrębie kuli, planety, przyciągane 
są z firmamentu magnetycznego, z najwyższej 
sfery cieplnej. To ciało magnetyczne jest więc 
potężnym aparatem przemiany sił naszego pola 
życiowego. Jest więc zrozumiałe, że ciało to re-
guluje stosunki pomiędzy nami, ludźmi, a świa-
tem z jego królestwami oraz Układem Słonecz-
nym i Zodiakiem. W ten sposób zapewnia wielką 
równowagę między Ziemią jako kulą, jako więk-
szym ciałem i innymi ciałami niebieskimi. Wszyst-
kie ciała niebieskie posiadają takie magnetyczne 
firmamenty, które odróżniają jedną planetę od 
drugiej, ponieważ nie są one jednakowe. Wielki 
motor życia planety jest doskonały w swym dzia-
łaniu, a w gospodarce natury nigdy nie będzie on 
cierpiał na brak paliwa, gdyż, jak wiemy, w nie-
skończonej reakcji łańcuchowej element A prze-
chodzi w element B i tak dalej, aż wszystko znów 
powraca do punktu wyjścia.
Tempo spalania albo przetwarzania materii w siłę 
i siły w materię określane jest przez magnetycz-
ny firmament planetarny, który realizuje złożone 
przez przestrzeń interkosmiczną wraz z działają-
cymi w niej wielkimi przewodzącymi siłami  „za-
mówienie” na zabezpieczenie w niej równowagi.

Cały Układ Słoneczny jest ciałem sił, magnetycz-
nych promieniowań oraz niekiedy nadzwyczaj 
silnych słonecznych wiatrów, o których zapewne 
już wcześniej słyszeliście.
Magnetyczny firmament naszej planety jest tak 
naprawdę bogiem natury, całkowicie dostrojonym 
do wszystkiego w naszym Układzie Słonecznym.
Już od lat zwracamy uwagę na fakt, że magowie 
natury, czyli fizycy atomowi, grzeszą przeciwko 
podstawowym prawom wszechświata, ponieważ 
ingerują w podstawowe prawa wielkiego moto-
ru życia. Między innymi przetwarzają na drodze 
naukowej uran w energię. Wyczerpują oni zaso-
by uranu, zabierając z niewidzialnego łańcucha 
jeden pierwiastek, bez którego łańcuch ten nie 
może się obejść. I choć zabiegi te znajdują się 
dopiero w stadium początkowym, to już teraz na-
ruszenie magnetycznego firmamentu najwyższej 
sfery cieplnej ma olbrzymi zasięg. Magnetyczne 
punkty sił tego systemu będą wykazywać symp-
tomy kryzysu i będą one odreagowywać ludzką 
ingerencję.

Wiadomo, że istnieją dwa magnetyczne oddzia-
ływania: przyciągające oraz odpychające. Firma-
ment przyciąga i wchłania całą energię, uwalnia-
ną przez magów natury, jednakże tylko tyle, ile 
z niej będzie mógł wypromieniować z powrotem 
do przestrzeni kosmicznej. Gdyby na przykład 
najwyższa sfera cieplna emitowała więcej ener-
gii, niż mogłoby zostać przyjęte, wówczas sfera 
ta zakłóciłaby magnetyczne stosunki w całym 
wszechświecie. A pierwszym tego skutkiem by-
łyby między innymi zakłócenia w obiegu i w róż-
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nych aktywnościach Księżyca. Widać stąd, że 
firmament nie może dać sobie rady z nieregular-
nie uwalnianą energią, wobec tego wypycha ją 
do naszej zwykłej atmosfery życiowej, a konse-
kwencją tego jest przeładowanie atmosfery tak 
zwaną elektrycznością statyczną. W naszych 
czasach rozwija się wielkie ogniste napięcie, 
które będzie powodować coraz więcej różnorod-

nych zjawisk. 

Można by przy tym powierzchownie stwierdzić 
albo zapytać: Jaką szkodę może to wyrządzić 
ludzkości oprócz tego, że napędzi trochę stra-
chu? Tymczasem skutki są bardzo wyraźne.
Przeładowanie energią elektryczną w naszym 
polu życiowym oznacza jednocześnie inten-
sywne zakłócenie indywidualnego pola magne-
tycznego człowieka oraz zakłócenie relacji mię-
dzy nami a najwyższą sferą cieplną. Z czasem 

wszystkie relacje między człowiekiem a planetą, 
którą on zamieszkuje, zostaną całkowicie zabu-
rzone, a napięcia przybiorą na sile.
Staje się zrozumiałe, że z powodu tych wzrasta-
jących napięć, których każdy człowiek będzie 
doświadczał w codziennym życiu, pojawią się 
również poważne choroby oraz powstaną wielkie 
konflikty. Zarówno w życiu narodów, jak i w życiu 

pojedynczego człowieka trudności będą się co-
raz bardziej potęgować, a stosunki między war-
stwami Ziemi zostaną wzajemnie zakłócone.
Da się to już zauważyć między innymi w niespo-
tykanie gwałtownych wybuchach wulkanicznych. 
I choć firmament planetarny czyni wszystko, aby 
zachować równowagę w  makrokosmosie, cho-
ciaż Ziemia i jej sfera cieplna dokładają wszel-
kich starań, by utrzymać równowagę z wszech-
światem, to nadal powstają wielkie konflikty, 
które wywołują groźne w skutkach następstwa, 

również w Układzie  Słonecznym. Staje się ja-
sne, jak bardzo to nagromadzenie nieprzetwo-
rzonej w normalny sposób energii elektrycznej 
prowadzi ludzkość do kryzysu, co więcej,  ma to 
miejsce już od lat.
Jak wiemy, przeładowanie punktu magnetyczne-
go siłą wywołuje iskrę. Iskry te przechodzą w ku-
liste błyskawice i docierają do wyższych warstw 

powietrza naszej atmosfery. Takie ogniste kule 
zmieniają się w rozprzestrzeniające się wyłado-
wania, a wszystko i wszyscy, którzy znajdują się 
w ich zasięgu, muszą część tej energii wchłonąć. 
To z kolei wywołuje naszą reakcję, a ta staje się 
przyczyną kolejnych wydarzeń w życiu ludzkości 
i dalszego rozwoju w poszczególnych warstwach 
Ziemi.
Choć firmament planetarny czyni wszystko, aby 
utrzymać kosmiczną równowagę, to jednak po-
jawiają się w niej zaburzenia, którym w naszych 
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czasach nie da się już zapobiec. Magnetyczne 
ciało naszego życiowego pola tak bardzo zma-
ga się od wewnątrz z tymi osobliwymi działania-
mi, że konflikt ten staje się widoczny również 
na zewnątrz we wszechświecie. Jednakże nasz 
ziemski konflikt grozi równocześnie konfliktem 
interkosmicznym.
Już wiele razy wskazywaliśmy na to, że wszyst-
kie ciała niebieskie tworzą razem żyjącą jed-
ność, która powstaje dzięki niezliczonej liczbie 
magnetycznych prądów i sił. Chcielibyśmy teraz 
powiedzieć o tej jedności nieco więcej.
Wszystkie metale, jakie pojawiły się w naszej 
przestrzeni życiowej w różnych warstwach, na-
leżą do różnych rodzin i według nich zostały 
poklasyfikowane, podobnie jak rodziny roślin. 
Oznacza to, że jeśli na przykład rozszczepi się 
atomy uranu, co uwolni jego radioaktywne siły, 
to te radioaktywne promieniowania będą zupeł-
nie inne niż w innych minerałach, by wymienić 
choćby neptun czy pluton.
Wspomnieliśmy również, że pewna liczba pro-
mieniowań i sił utrzymuje w ruchu motor życia na-
szej planety. Można to sobie wyobrazić w nastę-
pujący sposób: określone warstwy naszej Ziemi 
są całkowicie wypełnione różnymi minerałami, 
siłami i materiałami. Promienie, które docierają 
do nas z zewnątrz, z całego świata i z przestrze-
ni znajdującej się ponad magnetycznym ciałem 
Ziemi, wszystkie te promieniowania, które prze-
nikają do środka, przetwarzają minerały i przez 
to uwalniają określone siły w określonym sto-
sunku. Motor życia naszej planety utrzymywany 
jest w ruchu dzięki tym wszystkim promieniowa-
niom i siłom. Dzięki temu materia nieustannie 

przetwarza się w siłę, a siła w materię. Jest więc 
tak, że rozmaite planety wzajemnie sobie poma-
gają w życiowych procesach, chronią się i służą 
sobie nawzajem. Obdarzają się życiem i są od 
siebie w pełni zależne. Żadne ciało niebieskie 
Układu Słonecznego nie jest do pomyślenia bez 
drugiego, dlatego planety i księżyce tego syste-
mu stanowią jedno ciało w dosłownym i bardzo 
szczególnym znaczeniu tego słowa.
Pomyślmy tylko o żelazie, którego pokładów 

znajdujemy tak wiele na Ziemi i bez którego 
w ogóle nie można sobie wyobrazić życia. Tak 
jak uran nieustannie przetwarza się w naturze, 
wypromieniowuje i wskutek tego uwalnia siły, 
z których między innymi tworzy się rad, podob-
nie też dzieje się z żelazem. 
Ale dzięki czemu uran staje się radem? Dzięki 
promieniowaniu Urana, który w ten sposób za-
opatruje znaczącą część naszej gospodarki pla-
netarnej.
Przemiana żelaza w naturze dokonuje się, jak 
wiemy, pod wpływem promieniowania Marsa. 
Proces ten określany jest mianem polaryzacji 

i oznacza, że siły żelaza mogą zostać wyzwo-
lone w sposób naturalny, ponieważ atomy że-
laza ulegają wpływowi promieniowania Marsa. 
Dla ludzkości ma to kolosalne znaczenie i sta-
nowi wielką korzyść, ponieważ nasz osobisty 
system magnetyczny przejmuje tego rodzaju 
promieniowania i w ten sposób między innymi 
określa ciepłotę naszego ciała. Żelazo znajdu-
je się również w produktach spożywczych, co 
pozwala zrozumieć proces jego przetwarzania, 
zachodzący w naszym organizmie. A jaki wpływ 
na nas ma uwalniająca się siła atomu żelaza? 
Siła ta wytwarza ciepło. Umożliwia ona ciepło-
tę naszej krwi, niezbędną do pobudzenia życia. 
Poprzez ciepłotę krwi i jej następstwa możliwa 
ponadto staje się nasza świadomość wraz ze 
wszystkim, co się z tym wiąże.
Badanie i określanie polaryzacji minerałów 
oraz analiza ich aktywności stanowi odrębną 
dziedzinę wiedzy. Nie możemy tutaj rozwinąć 
tego tematu bardziej szczegółowo, ale możemy 
stwierdzić i wyobrazić sobie, że to, co czynimy 
na Ziemi z minerałami, nie jest tylko prywatną 
sprawą właściciela kopalni czy dyrektora fabryki, 
kraju, narodu, lecz jest to sprawa o bezwzględ-
nie interkosmicznym znaczeniu. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że wszystkie planety zamiesz-
kuje ludzkość tego samego upadłego rodzaju, 
co nasz, choć o innej niż my postaci z subtelnej 
materii, a w wielu wypadkach również znacznie 
od nas inteligentniejsza, stanie się oczywiste, że 
stwarzamy niebezpieczeństwo nie tylko we wła-
snym domu, ale w ten sposób zagrażamy także 
naszym sąsiadom i członkom kosmicznej rodzi-
ny. Nasza zagłada oznaczać może również ich 
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zagładę. Dlatego też bardzo interesują się tym, 
co tutaj robimy i z pewnością będą ingerować 
w ten iluzoryczny porządek na Ziemi. Dzieje się 
to zawsze wraz z nadejściem nowego dnia ob-
jawienia w bardzo szczególny sposób. Ludzkość 
musi nauczyć się utrzymywać swój dom w czy-
stości, innymi słowy troszczyć się o planetarny 
system magnetyczny, który zamieszkuje.
Stwierdzamy więc, że człowiek tak bardzo nad-
używa swoich sił rozumowych, iż znajduje się 
na dobrej drodze do naruszenia podstaw całego 
wszechświata, ponieważ siły rozumowe człowie-
ka nie są zgodne z niezmiennymi prawami Uni-
wersum. Negują one w szczególności prawa, 
które utrzymują Układ Słoneczny w równowa-
dze. Ludzkie zdolności rozumowe działają prawie 
stuprocentowo na płaszczyźnie eksperymental-
nej, tymczasem rozum powinien całkowicie słu-
żyć Duszy Duchowej i wyższemu życiu. Dlatego 
naglącą koniecznością jest ingerencja zarówno 
w kosmiczne, jak i w interkosmiczne poczynania 
człowieka.
Wielu naukowców dostrzega to niebezpieczeń-
stwo. Ostrzegają oni bezustannie swoich kole-
gów, jak dotąd jednak, z różnych powodów, bez 
skutku.
Dlatego siła Plutona wkrótce spolaryzuje wszyst-
kie eteryczne fluidy ludzkości i tym samym popro-
wadzi magnetyczny system człowieka w jedynie 
właściwym kierunku, tak, że nie będzie on już 
mógł wyrządzać dalszych szkód planetom i ca-
łym ich rodzinom.
Dzięki promieniowaniu Urana uran stanie się ra-
dem, promieniowanie Neptuna przemieni neptun 

w nieznaną siłę, a promieniowanie Plutona wy-
zwoli w plutonie niewypowiedzianą moc.
Promieniowania te, które obecnie są „poganiane” 
do działań mających na celu zapobieżenie złu, 
całkowicie zmienią obraz świata i ludzkości.
Wszystko to stanie się pod wpływem trzech pla-
net misteryjnych i to w bardzo krótkim czasie. 
Świat i ludzkość zostaną przez to fundamentalnie 
zmienione, a mniej więcej w tym samym czasie 
rozwinie się potężna rewolucja światowa, podob-
na tej, jaka miała miejsce w czasie zagłady Atlan-
tydy.

POLARYZACJA METALI
Działanie Ziemi, rozpatrywanej jako system magne-

tyczny, w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedla 
wszelką dysharmonię w organizacji Ziemi i w jej różnych 
warstwach. W najbardziej zewnętrznych warstwach 
ziemskiej atmosfery często szaleje magnetyczna burza 
emocji, powstająca z niepożądanych promieniowań, które 
do niej przenikają. Inaczej rozwija się życie – w tym ludz-
kie – przez absorbowanie docierających do Ziemi, do-
stępnych promieniowań. Poza promieniowaniami samej 
Ziemi istnieje wiele radiacji, które pochodzą z zewnątrz 
i są również korzystne oraz potrzebne do życia na Ziemi 
i do rozwoju ludzkiego. 
W jaki sposób te ziemskie radiacje wpływają na konkret-
ny rozwój ludzi? 
W górnych warstwach istnieje wiele różnych substancji: 
pierwiastków oraz znanych i nieznanych metali. Ziemska 
materia jest odzwierciedleniem całej materii gwiezd-
nej, z której składa się wszechświat. Warstwy ziemskie 
znajdują się w stałym, lecz – w naszym rozumieniu – po-
wolnym ruchu. W określonych momentach niektóre sub-
stancje są polaryzowane i aktywizowane przez promie-
niowania przenikające przez pas Van Allena. Nie pomagają 
tutaj dziury ozonowe, które pojawiają się w coraz to 
innych miejscach i które częściowo wywołane są przez 
nas. Na człowieka niewrażliwego na określone promie-
niowania oddziałują one na przykład poprzez żywność, 
wodę, skład powietrza, i tak dalej. Wiele składników mi-
neralnych oddziałuje w naszym systemie właśnie w ten 
sposób. Nowe promieniowania kosmiczne, które stają się 
aktywne, przyczyniają się do nowego rozwoju. Tak więc 
Uran działa poprzez pierwiastek uranu, który dalej prze-
kształca się w rad i inne substancje aktywne.
Pożywienie, atmosfera i również sam człowiek stopnio-
wo stają się coraz bardziej radioaktywni. Nawet ekolo-
giczne rolnictwo biodynamiczne nie jest w stanie tu na 
nic wpłynąć, ponieważ jest to jeden z tych procesów, 
który prowadzi do daleko idących zmian w życiu czło-

wieka. www.wikipedia.org   Uranium,  92U
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Gnostycka Ewangelia Pistis Sophia, 
przypisywana Walentynowi (2 wiek 
n.e.) jest pismem niezwykle zawoalo-
wanym.

Wyczerpujące objaśnienia Jana van 
Rijckenborgha do Księgi Pierwszej 
Pistis Sophii pozwalają poważnym 
uczniom zrozumieć zawarte w niej 
uwalniające gnostyczne przesłanie.

W książce tej Autor przedstawia spo-
sób, w jaki możliwe jest dla człowie-
ka, dokładnie tak jak dla Pistis Sophii, 
przeniknięcie za zasłonę Trzynaste-
go Eonu. Daje nam pełne objaśnienie 
nowej Siły Światła, która jest niczym 
wołanie, nowe zadanie życiowe, nowa 
misja. Misja ta musi jednak zostać 
spełniona, ażeby można było dostąpić 
nie śmierci, lecz jedynego prawdziwe-
go Życia.
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