KWANTOWA SYNCHRONIZACJA
Logos Galaktyczny Elleusis
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Maj 2010
Z Kwantowego Centrum Wszechświata przesyłam światło oraz energię duchowego wzrostu,
które hierarchowie Wszechświata pragną wam przekazać za pośrednictwem mojej świetlistokwantowej wibracji.
Zdajecie sobie aktualnie sprawę z wydarzeń zachodzących na waszej planecie oraz przyczyn i
skutków ewolucyjnych wstrząsów, których doświadczacie. Istnieje wiele sposobów wzrastania i
wewnętrznej przemiany, na temat których otrzymujecie informacje przekazywane wam przez różne
duchowe źródła. Jako duchowi działacze jesteście zaniepokojeni przyszłością ludzkości i planety
Ziemi, ponieważ sytuacja ta oddziałuje na was i pozostajecie uwikłani w jej ewolucyjne następstwa.
Istnieje wiele przepowiedni, przekazanych przez cywilizacje, które zamieszkiwały waszą planetę,
mówiących o tych zmianach jako o cyklicznych procesach ewolucyjnych zachodzących na Ziemi.
Pamiętajcie jednak, że przepowiednie tych dawnych kultur i ich wizjonerów nie są zdeterminowane.
Mogli oni jedynie dostrzec kierunek, jaki może obrać ludzkość w przyszłości, w konsekwencji
interferencji działających na waszej planecie sił inwolucyjnych oraz z powodu zahamowania
duchowego rozwoju ludzkości. To, co dzieje się w sferze geofizycznej, magnetycznej i wibracyjnej
oraz społeczno-politycznej nie jest zjawiskiem nowym, lecz powtórką błędów popełnianych przez
człowieka, który myśli, że posiada klucz do życia i ewolucji oraz moc ich modyfikowania.
Wasza wiedza technologiczna rozwijana jest przez osoby mające charakter wysoce inwolucyjny,
których celem jest zdobycie kontroli nad rodzajem ludzkim jak również nad innymi światami. Tego
rodzaju działania stanowią symptomatyczną dysfunkcję psychologiczną i wyraz wielkiego
szaleństwem tych, którzy nie mają łączności z planem boskim, ani nie znają praw życia i ewolucji.
Jesteście wynikiem kosmicznego doświadczenia ewolucyjnego, w które ingerowały cywilizacje
inwolucyjne. Ich celem jest zdobywanie informacji, jak również kontrola i eksploatacja waszych
zasobów energetycznych. Istnieją również inne czynniki, lecz te wyżej wymienione są najbardziej
znaczące. Teraz macie już wiedzę w tej kwestii. Ciągle jednak istnieje wiele spekulacji na ten temat.
Oczywiście to, co dzieje się na planecie oddziałuje na wszystkich dlatego, że jesteście
zbiorowością połączoną ze sobą na poziomie energetycznym, wibracyjnym i ewolucyjnym. To
połączenie ma charakter globalny, co umożliwiają wytworzone przez was w tym celu mechanizmy.
Tym niemniej, postęp naukowo-technologiczny nie jest skierowany na dobro zbiorowe, lecz na
kontrolę i eksploatację człowieka oraz zasobów energetycznych planety. Istnieje na waszej planecie
sektor, który pragnie mieć monopol i całkowitą kontrolę nad Ziemią i w tym celu rozwija nowe,
umożliwiające to technologie, nie biorąc pod uwagę ich ubocznych skutków.
Każdy z was musi stawić czoła ciemności oraz inwolucyjnym skłonnościom znajdującym się w
waszym wnętrzu, a które charakterystyczne są dla większości. Aktualnie następuje podział na
wibrujących w świetle oraz na wibrujących w ciemności, a wy doświadczacie tego skutków. Ci, którzy
chcą żyć w świetle, muszą to udowodnić w praktyce swoim wzorowym postępowaniem oraz

duchowymi wartościami, w przeciwnym razie nie będą mogli prawdziwie rozprowadzać światła i
rozpraszać ciemności oraz negatywizmu panującego na waszej planecie. Nie wystarczy chcieć być
częścią światłości. Należy działać konsekwentnie i spójnie z nią. Obłuda i oszustwo są duchową
chorobą nagminnie występującą w grupach działaczy duchowych. Dlatego duchowa hierarchia
wszechświata pragnie, abyście usunęli je z waszego życia i mogli zestroić się z wodnikowymi
wzorcami ewolucyjnymi i wibrować we współdziałaniu z nimi.
Kwantowe dostrojenie jest procesem ewolucyjnej mutacji, który pozwoli wam zintegrować się z
wzorcami duchowymi i rozpuścić dysfunkcyjne dynamiki uniemożliwiające posiadanie właściwej
perspektywy. Kiedy mówię o dostrojeniu kwantowym, odnoszę się do procesu transmutacji, który ma
moc uaktywniania w waszym wnętrzu energetycznych i wibracyjnych kodów piątego wymiaru.
Stosowane przez was praktyki i duchowe terapie nie zadziałają, jeśli nie będą szły w parze z
zestrojeniem kwantowym oraz nie będą wspierać wodnikowych wzorców ewolucyjnych. Instalujemy
obecnie z wyższych kosmicznych poziomów światła ewolucyjny konwerter, który pozwoli Ziemi
modulować i instalować częstotliwość piątego wymiaru. W wyniku tego nastąpi proces selekcji
energetyczno- wibracyjnej. Ci, którzy nie zintegrują pięciowymiarowych kodów wibracyjnych będą
doświadczać wstecznej dynamiki i dysfunkcji niższych ciał, co w konsekwencji doprowadzi do ich
utraty. Te osoby będą katalizatorem, którego Ziemia użyje dla swojej regeneracji i rozpuszczenia
skupisk negatywnej energii, nagromadzonej w polach przyczynowych i elektromagnetycznych na
skutek niewłaściwego używania zasobów energetycznych i łamania praw życia i ewolucji kosmicznej.
Proces transmutacji, którego doświadcza Ziemia jest bardzo intensywny, a stopień nasilenia
tego procesu i jego przebieg będzie zależeć od tego, co uczynicie teraz, aby się z nim w pełni
zsynchronizować. W przeciwnym wypadku będziecie musieli odejść. Jak widzicie, temat jest o wiele
poważniejszy niż sądzą wasi naukowcy. Oczywistym jest, że nie postępują właściwie i, chociaż
działają pod kierunkiem rządów, są bezpośrednio odpowiedzialni za chaos i cierpienia mające miejsce
na Ziemi.
Dostrojenie kwantowe stanowi procedurę, której powinniście użyć dla uwolnienia się od pojęć,
wartości, zachowań i niewłaściwego postępowania, wpojonych wam przez wasz system społeczny,
wychowawczy i kulturowy. Wszystko, co wam jest przekazywane i zapisywane w pamięci stanowi
produkt konspiracji sił inwolucyjnych oraz tych, którzy dysponując na waszej planecie polityczną i
ekonomiczną władzą sprawują nad wami kontrolę. Nawołujemy więc, abyście wszyscy razem i każdy z
osobna zaczęli uaktywniać kwantowe dostrojenie w swoim życiu, co pozwoli wam na całkowite i
bezwzględne uwolnienie się od wartości i mylnych pojęć współczesnego społeczeństwa. Dostrojenie
kwantowe jest synonimem wewnętrznej przemiany. Pozwoli wam przejawić usposobienie duchowe
sprzyjające rozwojowi takich wzorców jak zgoda, spójność, braterska współpraca i solidarność
pomiędzy ludźmi; zapewni sprawiedliwą dystrybucję dóbr oraz prawidłowe zastosowanie zasobów
energetycznych, co z kolei przyczyni się do dobra wszystkich oraz utrzymania równowagi i harmonii
ze środowiskiem oraz innymi gatunkami. Jest sposobem bycia, które prowadzi do aktywacji
kwantowego światła istniejącego w waszym ciele świetlistym zasilanym z Boskiego Źródła, o ile z
Nim współdziałacie.
Kwantowa synchronizacja stanowi uzyskanie perspektywy życia manifestującej się poprzez
równowagę wewnętrzną, dobrobyt i harmonię z planetą, włączając w to wszystkie sfery bytowe
człowieka. Jest to holistyczny, ewolucyjny punkt widzenia, który przyczynia się do uaktywnienia
waszej wrażliwości, duchowego postępowania oraz zrozumienia, że jesteście częścią systemu
kosmicznego rządzonego przez specyficzne parametry ewolucyjne, z którymi należy się zestrajać.
Egoizm, eksploatacja, manipulacja, przemoc oraz inne duchowe wady nie mają swego miejsca w
dynamikach ewolucji duchowej. Szacunek dla kosmicznych praw życia i ewolucji stanowi fundament
dla tych, którzy zrozumieli cel swego istnienia, jak również istnienia wszechświata. Bycie duchowym

działaczem oznacza przyjęcie na siebie odpowiedzialności i zobowiązań. To, że jesteście operatorem
duchowym powinniście udowodniać w każdej chwili waszego życia poprzez swe wzorcowe
postępowanie. Nie ma już miejsca na duchowe demagogie, podstępne dynamiki oraz osobiste
motywacje nie idące w parze z bezwarunkową służbą, braterską współpracą i komunikacją
terapeutyczną między istotami ludzkimi. Utrudniają one tylko wasz duchowy wzrost i rozwój
wrażliwości.
Kwantowe zestrajanie się jest codziennym aktem wewnętrznego odnowienia, w którym
dokonujecie samooceny i ustanawiacie nowe cele, by przezwyciężać swe duchowe cienie. Jest to
umowa z waszą Istotą Światła, która obserwuje was w sposób anonimowy. Nadzoruje wewnętrzny
wzrost oraz stopień przejawianej i rozwijanej przez was uczciwości oraz szczerości, w celu odzyskania
utraconej siły, światła i duchowej mądrości. Wasze uczucia, zachowania i reakcje są narzędziami
używanymi dla waszej transformacji i uaktywniania wodnikowych kodów ewolucji albo wzmacniania
dynamik inwolucyjnych, od których nie jesteście jeszcze w pełni wolni ani na nie uodpornieni.
Zachęcamy was więc usilnie do zastosowania kwantowego dostrajania, aby wodnikowe kody i
pięciowymiarowe wibracje zostały zainstalowane na planecie i zadomowiły się również w waszym
wnętrzu. Ziemia wymaga masy krytycznej duchowych operatorów, aby alchemiczna, ewolucyjna
transmutacja mogła dokonać się w parametrach harmonii, odnowy i kosmicznego, ewolucyjnego
zestrojenia. Wszyscy, bez wyjątku, jesteście zaproszeni, aby być częścią nowej wodnikowej cywilizacji
i aby światło, miłość i współpraca z wyższymi cywilizacjami wszechświata stały się dominującą
atmosferą na Ziemi.
Oto przesłanie, które hierarchia duchowa wszechświata pragnie przekazać wam, abyście działali
z poziomu waszego wyboru oraz wolnej woli i w konsekwencji byli logistycznym wsparciem, którego
wszechświat i planeta Ziemia potrzebują w tych trudnych momentach waszej ewolucji.

