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Przekazy Kosmicznego Sai Baby z 2008 r.

Z inspiracji  Kosmicznego  Sai  Baby  udostępniamy  wszystkie  przekazy  z  2008  roku  do
pobrania w formie jednego pliku, który można czytać lub wydrukować. Kosmiczny Sai Baba
prosił, aby czytelnicy pamiętali, że  przekazy te  przychodzą drogą channelingu (poprzez
medium Valerie  Barrow) i  są  umieszczane  w  Internecie  w  celu  wspierania duchowego
postępu  czytających.  Tak  więc,  przedkładamy  przekazy  z  całego  2008  roku  w  postaci
e-książki jako duchową strawę; można ją wydrukować i udostępniać innym.

Z Miłością Kosmicznego Sai Baby

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 31.05.2008 r.

w
Canyonleigh

To Ja, Sai Baba. Przedstawiam się jako Kosmiczny Sai Baba, gdyż chcę aby wiedziano, że
rzeczywiście przychodzę z Kosmosu. Chciałbym, aby zostało zrozumiane, co mam na myśli
pod pojęciem Kosmos.

Pokazałem Valerie, w jaki sposób przyjdę do niej. Jest to bardzo proste, gdyż istnieję  w
ciele także w Indiach, albo w Bharacie, jak je nazywamy. Tak więc, bardzo łatwo jest mi
połączyć się z ciałem Valierie, korzystać z niego jako instrumentu i przez nie mówić.

Niektórzy mogą mieć wątpliwości  co do mojego akcentu, gdyż nie  używam hinduskiego
akcentu, lecz raczej akcent, który, powiedzmy, zaadoptowałem z krtani Valerie. Język, jaki
używam w światach gwiazd bardzo różni się  od tego, co używam tutaj  na ziemi. Z tego
powodu  wyjaśniam,  dlaczego  mam  taki  akcent,  jaki  słyszycie  w  tej  chwili  podczas
korzystania z tego instrumentu.

Wiem, że Valerie nieco obawia się w tej chwili, gdyż rozumie tę moc a także zdaje sobie
sprawę z możliwej krytyki pod jej adresem. Obiecałem jej jednak i zapewniłem, że będę
ochraniał – będę ochraniał ją przed odczuciem, że powinna zaprzestać to robić.

Wszak to Ja pragnę przemawiać poprzez ten instrument.
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Chciałbym, aby zostało ogłoszone jako oświadczenie, że to Ja życzę sobie mówić przez ten
instrument,  gdyż  mam wiele  do  podzielenia  się  z  wami.  Postrzegam was  jako  małych
ziemian. Zaangażowałem się  w pomaganie wznoszenia świadomości  WSZYSTKICH istot,
włącznie z samą matką ziemią, do wyższej energii wibracji czy częstości. Ta energia jest na
miarę świętej energii Chrystusa, energii Kryształu (ang. Crystal) lub, jeśli wolicie, Christos.

Nie chcę z tego robić rozwlekłego ogłoszenia, ale wiedzcie, że Valerie ma moje pozwolenie
na odgrywanie tej, nazwijmy to Sztuki Scenicznej.

Każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości wzywam do zadawania mi pytań. Jestem łatwo
dostępny w Indiach, ale także w sercu każdego.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję i Ja, Bóg, błogosławię wam.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 8.06.2008 r.

w
Nowra

To Ja – Sai Baba. Chciałbym, aby wiedziano, że objawiam się poprzez ten instrument jako
Kosmiczny Sai Baba.

Mam  wiele  do  powiedzenia  z  Kosmosu  i  chciałbym,  aby  ludzie  o  tym  myśleli.  Aby
zaakceptowali  istnienie  Świata  Światła  i  Istot  Światła,  Anielskich  Sfer,  które  nie  mają
stałego  miejsca  zamieszkania,  ale  też  Świetlistych  Istot,  które  mają  stałe  miejsce
zamieszkania.  One  mają  formę,  mają  język.  Mają  życie,  które  jest  inne  niż  to,  jakie
przeżywają Ziemianie na ziemi. Ale jest to życie. W Kosmosie jest wiele światów i wiele ras.
Ras istot, które wyglądem bardzo różnią się od Ziemian. Ich myślenie niekoniecznie jest
bardzo różne. W Kosmicznych Światach żyją istoty, które wyglądają znacznie bardziej na
zwierzęta.  Ale  nie  znaczy  to,  że  nie  są  inteligentne  –  nie  znaczy  to,  że  nie  potrafią
wytwarzać technologii, które są bardziej zaawansowane niż to, co wy macie tutaj na świecie
ziemi.

Ale niektóre ciągle zmagają się w swoich sercach. Zmagają się z sensem Życia. Jak wiem, są
wśród was tacy, którzy zmagają się z tym samym myśleniem o sensie życia, o czym przecież
sami wiecie, gdyż spotkaliście ich wielu. Jeśli potraficie pomyśleć w szerszej perspektywie,
Życie istnieje na powierzchni ziemi, wewnątrz ziemi, w wymiarach, których nie możecie
łatwo zobaczyć  fizycznymi oczami, chociaż istnieje  na tej  ziemi i wreszcie  żyją  istoty  w
innych światach i innych wymiarach.

Istnieje Hierarchia. Ta Hierarchia nadzoruje wiele z tego, co dzieje się we Wszechświecie.
We Wszechświecie istnieje wiele [istot], które [obecnie] przebywają na tej ziemi, a które
mogą  tego  nie  akceptować,  i  Ja  to  szanuję.  Chciałbym  jednak,  abyście  rozważyli  tę
możliwość zanim usuniecie ją ze swojego umysłu.

Waszym umysłem rządzi wasz fizyczny mózg, a ten mózg jest trochę tak jak komputer,
który w ciągu waszego życia tu na ziemi został załadowany informacjami, które mają na
was wpływ zanim tu przyszliście, podczas waszego tu pobytu i tam, gdzie się udajecie  po
pobycie tutaj.

Cała ta informacja znajduje się wewnątrz  waszego umysłu. Jest jednak też świadomość,
która chętnie na was wpływa – ona pochodzi od Boga wewnątrz was.

Każdy, każdy na tej ziemi jest oświecany przez Światło Boga. Jest to wpływ, który jest na
was wywierany przez cały czas. Jeśli się z tym pogodzicie, łatwo możecie się do tego źródła
podłączyć. Jeśli  zechcecie  z  nim walczyć, wpływ nie  będzie  łatwo słyszalny.  Od was to
zależy,  jest  to  wasz  wybór.  Tego wyboru  powinniście  dokonać  podczas  pobytu  tutaj  w
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fizycznym ciele na ziemi, znanym jako Ziemianin. Macie ten wybór.

Jesteście błogosławieni, gdyż macie możliwość rozwoju. Nie chodzi o rozwój fizyczny, lecz
o charakter, który zabieracie, gdy wracacie do Świata Światła. Pamiętajcie o tym. Wiedzcie,
że nie chodzi o rzecz materialną, ale o wasz charakter.

Rozjaśniajcie go, wyostrzajcie, wsłuchujcie  się weń jak w szczególny klejnot i uczyńcie z
niego lśniący klejnot, który będziecie  mogli zwrócić do Świata Światła. To, co zdarza się
wam w życiu tu na tej ziemi, nie dzieje się z przypadku. Napisaliście projekt i uzgodniliście
z innymi, że spotkacie się w rozmaitych przedziałach czasu życia, które spędzacie na  tej
ziemi.  Te  wpływy  tworzą  Sztukę  Sceniczną  i  właśnie  dzięki  tym  wzajemnym
oddziaływaniom  możecie  sprawiać,  że  wasz  charakter  rozwija  się,  wzrasta  i  nabiera
mądrości.  Słuchajcie  Boga wewnątrz  was,  który  przychodzi  z  miłością  i  współczuciem.
Pochodzą one od Stwórcy Wszystkiego. Możecie połączyć się z  Nim i zrozumieć Go jako
Matkę Ojca Boga. Z tą uwagą, Moje dzieci, odchodzę.

Ja, Bóg, błogosławię wam.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 9.06.2008 r.

w
Burradoo

Jestem Sai Baba. Chcę, aby było wiadome, że  to Ja przedstawiam się  poprzez Val, jako
Kosmiczny Sai Baba. Ona już powiedziała, że będę to robił przez resztę jej życia. I jest to
prawda.  Już  ją  zapewniłem,  że  będę  ją  ochraniał,  gdyż  może  spotkać  się  z  krytyką.
Poinformowałem ją też, że zawsze będę dostępny dla każdego, kto chce wyrazić wątpliwość
w fakt, że to Ja mówię i korzystam z jej instrumentu.

Chcę,  by  wiedziano,  że  jestem  z  Kosmosu.  Nie  zostało  to  przyjęte  poważnie,  chociaż
wielokrotnie o tym wspominałem. Istoty żywe znajdujące się w Kosmosie są bardzo realne.
W rzeczywistości są bardziej realne niż w przypadku małych Ziemian na tej ziemi. Życie na
ziemi jest bardzo krótkie. W Kosmosie, zależnie od rasy, w której ktoś się inkarnuje, życie
mierzone ziemskim czasem trwa o wiele dłużej. Bardzo się różni.

W Kosmosie istnieje wiele ras, jest tam wiele form i języków. A wyglądem bardzo różnią się
od Ziemian. Z tego powodu Ziemianom jest dość trudno to zaakceptować. Są to inne Istoty,
o innym wyglądzie,  wobec  których  kiedyś  staniecie.  Każdy  na tej  ziemi  ma  możliwość
dostępu do Kosmicznej Świadomości, która znajduje się wewnątrz niego. W każdej osobie
na tej ziemi istnieje różny poziom świadomości.

Świadomość ta istnieje  wewnątrz jej duszy – w świadomości duszy albo, jeśli wolicie, w
nad-duszy.  Ma  ona  swoje  dzieje  –  historię  jego  i  jej;  zawiera  wiedzę  wewnętrznej
przestrzeni osoby. Przestrzeń ta posiada wiedzę o tym, kim człowiek naprawdę jest.

Wielu Ziemian zmaga się z pytaniem, kim w rzeczywistości są. Ale mogę was zapewnić, że
tę informację można uzyskać wewnątrz jaźni. Wymaga to niewielkiej zmiany w połączeniu
do  ich  świadomości,  ale  jest  to  możliwe.  Każda  ziemska  Istota  na  tej  ziemi  została
uświęcona Świadomością Chrystusa. Świadomość Chrystusa to Świadomość Boga.

Tak więc, każdy na tej ziemi, w rzeczywistości wszystko na tej ziemi jest Bogiem. Jedyną
rzeczą, która powstrzymuje wszystkich przed zrozumieniem, że są Bogiem jest opór, który
z jakiegoś powodu pielęgnują w sobie. Dla większości powodem tym jest strach. Jeśli to
pokonacie  i znajdziecie  wewnątrz swojego serca miłość Boga, otworzycie  się  na wszelką
informację, jakiej wam potrzeba, aby wiedzieć i rozumieć, kim naprawdę jesteście.

Każdy jest Bogiem – pamiętajcie o tym. Niektórzy mogą się z tego śmiać, ale jest to prawdą.
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Wy tutaj, w tym pokoju, wiecie i rozumiecie, co przez to mam na myśli.

Przyszedłem przedstawić się, gdyż chcę, by było wiadomo, że  ten instrument wyjdzie na
zewnątrz  i  pomoże  mi  rozpowszechnić  przesłanie  o  Kosmosie,  Hierarchii,  Anielskich
Sferach i Monadzie wewnątrz każdej Świadomości Boga.

Na ten wieczór  wystarczy;  odchodzę  – dziękuję  wam za umożliwienie  mi przyjścia, by
mówić.

Ja, Bóg, błogosławię wam.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 1.07.2008 r.

w
Canyonleigh

Tu Kosmiczny Sai  Baba. Chciałbym zaczekać chwilę, aż w Valerie  zostanie  przeniesiona
energia;  ten proces  właśnie  zachodzi.  Wyjaśniam tym, którzy  nie  mieli  do  czynienia z
przejmowaniem energii przez inną osobę, że jest to rzeczywiste.

Używam ten instrument jak, powiedzmy, radioodbiornik. Mogę go  podgłośnić  i  sciszyć.
Mogę też wezwać energie do tłumaczenia, gdyż Ja, jako Sai Baba, w Kosmicznych Światach
nie mówię językiem, który jest znany na tej ziemi. Korzystam z języka, który znajduje się w
mózgu Valerie. Mózg ten jest niczym komputer, w który załadowano język angielski†. Z
niego  korzystam.  Bo  w  rzeczywistości  nie  liczy  się  tak  bardzo  język,  lecz  energia  i
przesłanie, którego, mam nadzieję, ludzie będą słuchać i nad nim rozmyślać.

A niektórzy nawet nie wierzą, że życie istnieje po opuszczeniu fizycznego ciała. Chcę was
zapewnić, że tu chodzi o ducha, a wy jako duch nie powstajecie z życia ciała, w którym się
znajdujecie  –  to  duch  daje  ciału  życie.  Tak,  że  bez  ducha,  ciało  ległoby  martwe.  I
oczywiście, kiedy przychodzi czas, byście poszli dalej, duch opuszcza ciało. A wtedy ciało
już nie jest żywe. Jest to proste; jest to cud.

Jest  wiele  istot,  które,  jak  już  mówiłem  wcześniej,  żyją  w  innych  światach;  w  innych
światach w  obrębie  wszechświata. Ci, którzy  żyją  w innych światach, przeżywają swoje
życie, oddziałują na różne miejsca; mają życie, które przenosi się z jednego życia, jednej
rasy  w  Kosmosie  do  innej.  Tak  samo  dzieje  się  w  przypadku  ziemskiej  rasy.  Dusza
przechodzi z jednego ciała do innego.

Zatem, istnieją różne poziomy egzystencji. Te różne poziomy znajdują się wewnątrz was
wszystkich. Moglibyście  wrzucić do jednego worka życia, które przeżyliście  w ziemskim
ciele i nazwać to Ziemską Świadomością. Moglibyście zebrać w jedno wszystkie życia, które
przeżyliście w Kosmosie i nazwać to Kosmiczną Świadomością. Jest też świadomość, która
istnieje w Anielskich Sferach i która wcale nie ma swojego miejsca przebywania, lecz jest
‘stanem bytu’.

Świetliste  Istoty,  które  istnieją,  pochodzą  z,  nazwijmy  to,  częstotliwości  wiedzy  i
rozumienia; one żyją bez ograniczeń. Posiadają one zdolność zmieniania formy. Wy sami
mogliście doświadczyć wizji lub snu, w którym ukazała się wam czy przedstawiła energia.
Dzieje się tak dlatego, by was kusiło, aby sięgnąć do pamięci, by dowiedzieć się więcej. I w
rzeczy samej, jest wielu, takich jak wy tu w tym pokoju, którzy zgłębili tę świadomość, tę
Uniwersalną  Świadomość,  która  towarzyszyła  wam  w  podróży,  jaką  przeżywacie  w
ziemskim ciele. To cud, nieprawdaż? Sam cud. Jest to cudowne.

Zachęcam was do dzielenia się swoimi doświadczeniami, chociaż bywają one czasami dość
trudne do wyjaśnienia. Ale jeśli podzielicie się tą wiedzą z innymi, o których sądzicie, że nie
zechcą  słuchać,  stwierdzicie  najczęściej,  że  zapragną podzielić  się  przeżyciami,  których
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sami doświadczyli, ale nie chcieli o nich opowiadać z powodu obawy przed wyśmianiem.

Pomóżcie im, proszę was, pomóżcie im. A zapewniam was, że każdy na tej ziemi miewał
duchowe przeżycia.

Dzieląc się wiedzą, świadomością oraz miłością i radością, które za tym idą, pomożecie mi i
tym, którzy ze mną pracują.

Wszak my jedynie chcemy, abyście byli szczęśliwi.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję. Ja, Bóg, błogosławię wam.

 †  Angielski  —  w  oryginale  występuje  tutaj  słowo  Eeenglish,  które,  jak  wyjaśniła  Valerie,  zostało
wypowiedziane żartobliwie tak, jak powiedziałaby to osoba, której angielski nie jest językiem ojczystym (dop.
tłum.).
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 5.08.2008 r.

w
Canyonleigh

To Ja, Kosmiczny Sai Baba. Cieszę się na to spotkanie i możliwość zwrócenia się do was.
Chcę, abyście wiedzieli, że kocham was. Jak powiedziałem, jest mi miło być wśród was.

Kilka razy pracowałem przez Valerie i będę to robił dalej. Dla niej był to trudny czas i chcę
oświadczyć, że przyjąłem ją jako mój prawdziwy instrument.

Dużo mówi się  i rozważa o przyszłości, o tym, co dzieje  się  na Ziemi i  jej znaczeniu  w
Kosmosie. Ziemia odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż daje Duszom możliwość przychodzić z
rozmaitych  miejsc  we  Wszechświecie,  by  zamieszkać  w  ziemskim ciele,  odegrać  życie,
doświadczyć uczuć, doświadczyć nauk, doświadczyć miłości – miłości z partnerem, miłości
z rodziną i miłości wzajemnej. Dla Dusz, które nie przeżyły wszystkich tych rzeczy jest to
sposobność  dojścia  do  nowego ich  zrozumienia w cieplejszym ciele  i  poznania uczucia
miłości.

Taka  jest  rola  Ziemi.  Matka  Ziemia  przyjmuje  wszystkich  tych  ludzi,  ludzi  którzy
przychodzą i żyją na niej, aby ich żywić i pomóc im podłączyć się do jej miłości i opieki. A
wszystko to po to, by pomóc Wszechświatu zmienić się i istnieć w pokoju.

Tylko  ciepli  ludzie  doświadczają  miłości  w  swoich  sercach.  Dają  z  siebie  poprzez
uzdrawianie  swego  umysłu,  ciała  i  duszy.  Zmieniają  się.  Zmieniają  siebie  nawzajem  i
wszyscy  podążają  ku  światowemu  pokojowi,  ku  Uniwersalnemu  Pokojowi,  który
bezpośrednio łączy się z Matką Ojcem Bogiem Stwórcy Wszystkiego.

Te seanse będą odbywać się  w serii dat, które Ja podpowiem i  zorganizuję  dla  mojego
instrumentu. Każdy zostanie zapisany i umieszczony w witrynie internetowej. Ale będzie
też rozpowszechniany poprzez słowo mówione. I chciałbym, faktycznie pragnę tego, aby
zapisy te wychodziły na zewnątrz, rozchodziły się, trafiały do wszystkich ludzi, którzy są
otwarci na ich czytanie oraz słuchanie o pracy, jaką wykonuję za pomocą tego instrumentu.

Ślę wam wszystkim moją miłość i  chcę, żebyście  wiedzieli, iż  wszyscy jesteście  w moim
sercu i że zawsze będę się wami opiekował.

Z waszej strony wystarczy, że tylko wyciągniecie ręce i poprosicie.

Ja, Bóg, błogosławię wam, moje dzieci.
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 2.09.2008 r.

w
Canyonleigh

To  Ja,  Kosmiczny  Sai  Baba.  Z  zadowoleniem  korzystam  z  okazji  przyjścia  do  was  i
możliwości wypowiadania się.

Ten dzień jest początkiem zmiany. Jest to pora znana jako Wiosna. To właśnie w wiosennej
porze wszystko rozpala się siłą życia pochodzącą ze słońca i zaczyna rosnąć – po długim
zimowym śnie. Tak dzieje się tutaj, na południowej półkuli ziemi, bo czas doświadczania
wiosennych zmian tutaj jest inny niż czas takich zmian na północnej półkuli.

Ta strona Ziemi jest nieco pochylona ku Słońcu, gdy tutaj panuje wiosna. Z tego powodu
południowa półkula otrzymuje to ciepło i możliwość wzrostu.

Ta siła życiowa w wiosennej porze jest bardzo silna i wpływa na życie roślin, ale wpływa
także na całe życie na tej planecie. Wpływa na WAS, dlatego czujecie to dodatkowe ciepło
słońca i czujecie zmianę związaną z pojawianiem się w was nowego wzrostu, siły życiowej,
która unosi was, która napełnia was energią.

Ten wzrost prowadzi do mądrości, wewnętrznej mądrości w was – lepszego rozumienia,
szerszej wiedzy i, oczywiście, miłości. Miłość Boga, która jest w was otwiera się i rozchodzi
wszędzie  wewnątrz  was;  wychodzi  na zewnątrz,  sięga innych,  którzy  was  otaczają,  jak
również pomaga im wzrastać.

Znacie wpływ pór roku występujących na tej ziemi. Ale chciałbym też, abyście pomyśleli o
energii dochodzącej ze Słońca i jak ona wpływa na was w tym szczególnym czasie. Ten czas
na ziemi charakteryzuje obfitość.

Przebieg pogody na ziemi ulega zmianie; zmiany stają się coraz silniejsze. Następuje to na
skutek  zmiany  ustawienia  tego  systemu  słonecznego  względem  innych  słonecznych
systemów, które jak jądro zasilają Całe Stworzenie – wszystko, co rozumiecie i znacie w
waszym świecie, w waszym wszechświecie. Istnieje też wiele innych wszechświatów, ale wy
jako  Ziemianie  jesteście  do  pewnego stopnia ograniczeni. Możecie  próbować po  prostu
widzieć rzeczy takimi, jakie są z waszego punktu widzenia. Dzięki temu możecie zobaczyć i
zrozumieć tyle, ile jesteście w stanie. Jesteście ograniczeni, ale jesteście zdolni zobaczyć
szerszą perspektywę niż to, co możecie zobaczyć okiem fizycznym.

Nauka pomaga wam zrozumieć własne ograniczenia, gdyż sama nauka ma ograniczenia.
Ale wiedzy pochodzącej od naukowców będzie przybywać i oni sami będą potrafili widzieć i
rozumieć rzeczy z innego, wyższego punktu widzenia – punktu nie ograniczonego tylko do
tego,  co  można  zobaczyć  okiem  fizycznym,  lecz  raczej  przez  instrumenty  pozwalające
widzieć inne światy.

Bo  inne  światy  rzeczywiście  istnieją.  I  dopóki  ludzie  na  ziemi  nie  zrozumieją  i  nie
zaakceptują tego faktu, pozostaną ograniczeni i będą żyli w ignorancji. Nie jest to wyrok –
macie wybór.

Zatem, wznieście  się  w swoich umysłach do zrozumienia faktu istnienia życia w innych
światach, do wiedzy o życiu, które przeżywaliście w innych formach, w innych światach.
Wszak wasza dusza ma swoją historię  w świadomości  kosmicznej, a wiedza o tym, kim
byliście i dokąd zmierzacie jest już w was.

Proszę, przyjmijcie  to do wiadomości. Macie  moją miłość, moje  dzieci. Naprawdę mam
nadzieję, że posłuchacie mnie.
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Ja, Bóg, błogosławię wam.

Uwaga:  Wszyscy  zebrani  w pokoju medytacji  byli  owładnięci  wielką  siłą
obecnej energii – do tego stopnia, że nie mogli myśleć. Czuliśmy, że każde z
nas  otrzymało  osobiste  błogosławieństwo  Kosmicznego  Sai  Baby.  Na
potwierdzenie tego odkryliśmy kupkę BIAŁEGO WIBHUTI, która pojawiła się
u podstawy naszego świecznika.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 22.09.2008 r.

w Melbourne

Tu Kosmiczny Sai Baba. Przebywanie  tutaj  tego wieczora i świadomość, że  jestem mile
widziany sprawia mi przyjemność.

(A video of Valerie Barrow giving the transmission was placed on this page)

Obecnie po ziemi krąży wiele myśli. Ludzi nachodzi wiele myśli i możliwe, że są one, że tak
powiem, nieco nieuporządkowane. Myśl zaniepokojenia, myśl ... że ta energia pójdzie dalej
i  będzie  nie  do  opanowania.  Oddziaływanie  myśli  ...  wpływ  na  inne  myśli  w  waszej
atmosferze ... to niekiedy czyni mały zamęt. Istnieje potrzeba, aby wszyscy myśleli jasno i
starannie oraz skupiali uwagę na tym, co zamierzają zrobić i jak to chcą zrobić. Mówi się:
„Aby iść z Bogiem powinieneś pozostać w danej chwili, a także słuchać, czuć i działać w tej
chwili oraz pozwolić Bogu, by prowadził cię w każdej czynności.” Gdyby każdy wyszkolił
swój umysł  na skupianie się, na ziemi panowałaby harmonia – nie  byłoby zamieszania.
Wszak myśli wychodzą na zewnątrz i niemal splątują się ze sobą, a wraz z tym u ludzi na tej
ziemi  narastają  emocje.  Myśli  te  wpływają  na  emocje.  Ludzie  gubią  się,  działają
impulsywnie. Prowadzi to ciągu następstw i nietrudno wyobrazić sobie jak łatwo emocje
mogą przerodzić się w gniew, a nawet spowodować wojnę.

Na tej ziemi nigdy nie zapanuje pokój, o ile ludzie nie zaczną mówić, działać i chodzić z
Bogiem.

Tę jedną rzecz musicie  zrobić, aby wszyscy żyli w harmonii i z  Bogiem w sercu. Wtedy
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zapanuje pokój. Ludzie, oczywiście, będą różnie myśleć, ale będą musieli szanować myśli
innych i dochodzić do konsensusów i uzgodnień w sprawie wszelkich zmian niezbędnych w
organizacjach, rodzinie czy w czymkolwiek innym, gdzie podejmuje się decyzje, takie na
przykład jak w polityce. Pokój będzie panował, gdy każdy będzie szanował drugiego.

Dopóki  ludzie  nie  okażą  sobie  nawzajem szacunku  i  nie  uszanują  wzajemnych  różnic,
dopóty nie będzie harmonii.

Przychodzę z innego miejsca. Przychodzę z innego świata. Pochodzę z miejsca, w którym
panuje  harmonia.  My  szanujemy  się  nawzajem,  honorujemy  się  i  kochamy  –  w
Uniwersalny  sposób:  opiekując  się  i  rozumiejąc  jeden  drugiego.  Do  wzajemnego
porozumiewania się nie używamy strun głosowych – komunikujemy się telepatycznie – tak
jak wy to rozumiecie. Niemniej, mamy też protokół czy etykietę. Nie pakujecie się, że tak
powiem, do czyjegoś domu bez pukania bądź poproszenia o pozwolenie wejścia. Podobnie
my postępujemy w aspekcie rozmów. Tak więc, chciałbym zacząć nazywać nas Gwiezdnymi
Ludźmi (ang. Star People), gdyż przychodzimy z innych światów – przychodzimy z gwiazd.

Istnieją Istoty, wiele różnych Bytów, o czym już mówiłem. Tam, skąd przychodzę, istnieje
Hierarchia. O niej będę chciał opowiedzieć więcej kiedy indziej. Tymczasem, przedstawiam
siebie jako Gwiezdną Istotę. I chciałbym, abyście poważnie to potraktowali i przyjęli.

Przecież Gwiezdni Ludzie nie różnią się od Ludzi Ziemi. W rzeczy samej, istnieją między
nimi  bardzo  bliskie  związki.  Chciałbym  powiedzieć,  że  wszyscy  są  braćmi  i  siostrami.
Wpływy, jakie były wywierane na tę ziemię, oryginalnie pochodzą od Gwiezdnych Ludzi.
Gwiezdni Ludzie ciągle współoddziałują i pomagają w tym, co dzieje się na tej ziemi, ale
tylko wtedy, gdy Ziemianie proszą o pomoc. Jeśli prosicie o pomoc, jest ochoczo udzielana.
Chciałbym też,  abyście  zrozumieli,  że  my nie  możemy się  mieszać.  Nie  mamy zamiaru
wkraczania  w  światy  Ziemian,  zagarniania  czy  opanowywania.  Będąc  dalecy  od  tego,
chcemy jedynie, by zatryumfowała miłość i współczucie

Pomagamy także w dziedzinie nauki; pomagamy wprowadzić nowe technologie. Niektóre z
technologii,  gdyby  je  oddać  ludziom,  którzy  gotowi  są  ich  nadużyć,  sprowadziłyby
niebezpieczeństwo,  dlatego nie  jesteśmy skorzy przekazywać je  zbyt pośpiesznie, zanim
ludzie ziemi nie dojrzeją na ich otrzymanie, uszanowanie i używanie z rozwagą. Kiedy tylko
do tego się zobowiążą, zgodzimy się  ochoczo. Technologia, która wesprze ludzi na ziemi
pomoże im oczyścić środowisko, pomoże im na wiele, wiele sposobów. Do pewnego stopnia
zostało to już wam pokazane w waszych powieściach fantastyki naukowej. Bo jest to droga
ku waszej przyszłości.

Jesteśmy  w  pobliżu.  Zapewniam  was,  że  jesteśmy  o  wiele  bliżej  niż  myślicie.  W
rzeczywistości  jesteśmy w waszej  atmosferze, ale  wy nie  możecie  nas zobaczyć. Jest tak
dlatego, że nasze częstotliwości operują w nieco innym zakresie niż czyni to wasza ziemska
atmosfera.  Jednakże,  możemy  łatwo  zmienić  częstotliwości  tak,  żebyście  mogli  nas
zobaczyć  ... albo nie  widzieć  nas, zależnie  czy Istoty  na tej  ziemi są  gotowe  i  chcą  nas
zobaczyć, czy nie.

Przychodzimy z miłością i współczuciem. Mam nadzieję, że poważnie zastanowicie się nad
zaakceptowaniem nas ... jesteśmy gotowi do niesienia pomocy.

Dziękuję wam, moje ukochane dzieci. Dziękuję.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 7.10.2008 r.

w
Canyonleigh

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo miło być tutaj z wami.
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Wiele  rzeczy  powiedziano  o  możliwości  ukazania  się  na  waszym  niebie  statków
kosmicznych  14  października  2008  r.  Chcę  oświadczyć,  że  to  prawda.  Ale  czy  oni  się
faktycznie  ukażą,  czy  pozostaną  w  innym  świecie,  będzie  zależało  od  wszystkich  tych,
którzy są gotowi i chcą rozmawiać ze swymi braćmi i siostrami z Kosmicznej Świadomości,
z Kosmicznych Światów, ponieważ wielu z nich pochodzi z innych galaktyk.

Ten statek świetlny jest bardzo wielki, jest niczym stacja. Wasi naukowcy też już maja stacje
znajdujące się w waszej zewnętrznej atmosferze, dzięki czemu, gdy oglądacie Kosmos czy
Wszechświat, możecie widzieć sprawy wyraźniej. Tak samo jest z Gwiezdnymi Ludźmi.

Oni  przyglądają  się  temu,  co  się  dzieje  na tej  ziemi  i,  co  zawsze  starałem się  mówić,
przychodzą z miłością i współczuciem. Nie chcą przeszkadzać, pragną tylko pomagać.

I pomagają. Mówiąc 'oni' mam tutaj na myśli ludzi żyjących na ziemi, którzy mają łączność
z innymi światami. Ich dusze, historie ich dusz są powiązane z innymi światami. Tak więc,
chociaż  chodzą  w  ziemskich  ciałach,  mają  łączność  z  innymi  rasami  w  Kosmicznych
Światach.

Istnieje wielu, jak powiedzielibyście, Gwiezdnych Ludzi, którzy żyją w ziemskich ciałach.
Dzięki temu możemy lepiej wam pomagać. Są oni punktami Światła, przez które możemy
[was] obserwować. To nam pomaga wynajdować sposoby na wspieranie was. Ustanowienie
Pokoju na tej ziemi jest najważniejszym zadaniem do wykonania. Z nastaniem Pokoju na
tej ziemi Pókoj wyjdzie poza nią i przeniknie również Kosmiczne Światy.

Chciałbym  byście  to  przemyśleli.  Wszak  nie  jesteście  sami.  Nie  jesteście  sami  w  swej
podróży tutaj w fizycznym ciele. Zgodziliście się przyjść na tę ziemię, aby się zmienić, aby
zmienić energię na tej ziemi, aby podnieść czy wznieść świadomość, aby przywrócić ziemię
Rajskiemu Ogrodowi czy  Ogrodowi  Światła,  jako  że  było  jej  to  przeznaczone,  gdy  była
stwarzana.

Mówiłem, że  chciałbym powiedzieć  więcej  o  Hierarchii.  Hierarchia  ta  nadzorowała  to
wszystko  przez  czas,  który  dla  was jako  Ziemian nic  nie  znaczy.  Wy  macie  początek  i
koniec. Hierarchia nie istnieje w tych ramach. Zrozumienie tego może nastręczać pewne
trudności.

Stworzonych zostało wiele Światów, ale skupiamy się na świecie Ludzi Ziemi. Jest to tym,
co nazwałbym Trzecim Wymiarem. Czwarty Wymiar jest wymiarem znajdującym się zaraz
obok częstotliwości, w której teraz istnieje  Ziemia. Częstotliwość Ziemi powoli  wzrasta i
łączy się z Czwartym Wymiarem. One wzajemnie na siebie oddziałują.

Z punktu widzenia Gwiezdnych Ludzi oddzielenia nigdy nie było. Oni postrzegają Trzeci i
Czwarty wymiar jako ten sam.

Jednak  w  ziemskim ciele  możecie  łatwo  rozpoznawać  i  widzieć  tylko  Trzeci  Wymiar.
Gdybyście zobaczyli znacznie więcej, bylibyście zdezorientowani. Macie przebłyski, wglądy,
przeczucia, a przede wszystkim macie wiedzę. Wiecie, że istnieją inne światy. Wszyscy w
tym pokoju wiedzą, że inne światy istnieją.

Trzeci Wymiar z Czwartym stanowią to, co potrafi leczyć a także wyjść naprzeciw reszcie
Kosmicznych światów, aby uzdrawiać.

Nawet wśród Kosmicznych Światów są takie, które potrzebują więcej Światła Miłości oraz
Współczucia, niż jest już dostępne w, że tak powiem, Świetlnych Istotach czy Gwiezdnych
Ludziach.

Dzisiaj nie zamierzam mówić zbyt wiele. Chciałbym tylko powiedzieć, że wiem, iż jestem
mile widziany i że z tego powodu jestem bardzo, bardzo zadowolony.

Ja, Bóg, błogosławię was.
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 26.10.2008 r.

w Nowra

Tu Kosmiczny Sai Baba. Przyjemnie mi być tu dzisiaj z wami. Zwracam się dzisiaj do was
nie  z  przypadku.  Powiedziałem  mojemu  instrumentowi,  że  od  czasu  do  czasu  będę
aranżował spotkania. To jest jednym z nich.

Dużo mówi  się  o  Gwiezdnych Ludziach i  na temat  tego,  czy  oni  istnieją.  Poprzez  ten
instrument wielu  ludziom przekazywałem, że  istnieje  wiele  światów – wiele  światów w
kosmosie – i że możecie nazywać ich Gwiezdnymi Ludźmi. Ale istnieje też Hierarchia, o
której właśnie chciałbym dzisiaj mówić.

Poprzednim razem wspomniałem, że chciałbym opowiedzieć więcej o Hierarchii. Istnieje
Hierarchia Istot, które są mądre. Pochodzą z miejsca, gdzie energia albo częstotliwość jest o
wiele  wyższa ... bądź szybsza, jeśli  wolicie. W rzeczy samej energia ta działa w punkcie
bliższym Matce-Ojcu-Bogu – Stwórcy Wszystkiego. I z tamtego punktu bardzo łatwo jest
przyswoić  wiedzę,  rozumieć  i  wiedzieć.  Tak więc,  to  właśnie  ci  z  Hierarchii  działają  w
Kosmosie,  oni  pomagają i  wpływają na tych, którzy  nie  – ujmijmy to  tak  – rozumieją
całościowo ... tak jak my.

Zauważcie,  że  mówię  my.  Jestem  częścią  tej  Hierarchii.  W istocie  powiedziałbym, że
jestem Liderem. Można powiedzieć, że zostałem zobowiązany. Mówię to wprost; nie jestem
tutaj po to, by szczycić się czy wychwalać – jestem od tego daleki. Ale jestem zaangażowany
w pomaganie wspomnianym istotom w Kosmosie zrozumieć, kim naprawdę są ... czyli to,
że są Bogiem. Tak samo jak Istoty w ziemskim ciele są Bogiem.

Są Bogiem duchowo, są Bogiem w fizycznym ciele. Wszak całe Stworzenie jest Bogiem.

Jeśli  słowo  Stworzenie  obejmiecie  umysłem  i  powiążecie  je  z  Bogiem,  spowoduje  to
rozpoczęcie procesu myślowego wewnątrz was, który doprowadzi do kwestionowania wielu
z tych rzeczy, w które przedtem wierzyliście.

Hierarchia istnieje. Są to Gwiezdni Ludzie. Pochodzą z  punktu bez granic. Są zdolni do
współdziałania  i  potrafią  zmieniać  swoją  postać  kiedykolwiek  zechcą.  Nie  ma  żadnych
ograniczeń.  To  co  mówię  znaczy,  że  mogą  przebywać  tu  lub  tam,  czy  gdziekolwiek.
Umysłowi w ciele fizycznym oswojenie się z tym może nastręczać pewne trudności.

Ale inna część was wie to i rozumie bardzo dobrze.

Punkt Światła, którym jesteście, a wszyscy jesteście Świetlnymi Istotami, pochodzi od Boga.
Pamiętajcie ... to jest Stworzenie.

Teraz, kiedy już obwieściłem siebie  jako Lidera Hierarchii, oświadczam, że przyszedłem
głosić, iż wszyscy jesteście Bogiem. I te inne rasy, które istnieją w Kosmicznych Światach
również są stworzeni z Boga.

Jednakże niektóre działają w częstotliwości, w której zgubili drogę. I myślę, że do pewnego
stopnia, dzięki przebywaniu w ziemskim ciele, możecie zrozumieć, możecie łatwo widzieć
tych, którzy zagubili drogę. Każdy powinien dojść do doświadczenia Miłości i Współczucia.
Miłość i Współczucie potrafi patrzeć ponad i poza osąd. Osąd każdego. Jeśli w swoim sercu
macie Miłość i Współczucie i dostrzegacie i rozumiecie to, że zostali Stworzeni przez Boga,
ale że zgubili drogę, dojdziecie do punktu wewnątrz siebie, który jest punktem współczucia.
Wszak, powiedzmy to sobie, wszyscy kiedyś byli w takim miejscu, miejscu zagubienia. Nie
jest to osądzanie. Jest to rozumienie, które próbuję dzisiaj wam przekazać.

Jest  to  sposób  na  znalezienie  w  sobie  przebaczenia.  Gdy  patrzycie  na  drugą  osobę,
niezależnie co wam lub komuś wyrządziła, zamiast osądzać postrzegajcie ją jako zagubioną
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– zagubioną duszę, jeśli  wolicie. Następnie  obdarzcie  ją  Miłością i  Współczuciem. Jeśli
przychodzicie  z  takiego  miejsca  [zagubienia],  osądzanie  nie  ma  sensu,  nikt  nie  rani
drugiego ... nigdy.

A właśnie  stamtąd  przychodzimy,  to  stamtąd  Ja przychodzę,  w  tej  Hierarchii.  Naszym
zobowiązaniem jest  pomagać  i  asystować  wszystkim Ziemianom na tej  ziemi,  gdyż  oni
noszą  w  sobie,  w  swojej  duszy  wiedzę  o  rasach  z  innych  światów.  Więc  jeśli  zdołają
uzdrowić siebie podczas tej ziemskiej podróży, skutkiem będzie także pomoc w zmianie  i
uzdrowieniu Istot, Ras, które istnieją w Kosmosie.

Mam nadzieję, że  przekazuję  wam dzisiaj coś do przemyślenia. Chętnie  korzystam z tej
okazji...

Kocham was, moje dzieci. Gwiezdni Ludzie i Ziemianie są braćmi i siostrami. Chciałbym,
abyście  nad tym pomyśleli. Przychodzę z  miłością ... i z  pułkiem Istot, które chcą tylko
pomagać. Musicie jedynie poprosić. Dziękuję. Dziękuję.

Ja, Bóg, błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 4.11.2008 r.

w
Canyonleigh

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Przychodzę dziś z wielką radością w mym sercu, ponieważ to co
się od dzisiaj dzieje doprowadzi do rozwoju wszystkich ludzi na tej ziemi.

Systemy się  zmieniaja, ponieważ jest taka potrzeba. Bankowość się zmienia, bo jest taka
potrzeba.  Kręgi  polityczne  się  zmieniają,  ponieważ  zachodzi  taka  potrzeba.  Istnieje
potrzebna  przywództwa  na  miarę  męża  stanu,  który  pomoże  poprowadzić  tę  ziemię  i
wszystkich jej mieszkanców do Nowego Wieku. Złotego Wieku.

Wiele mówi się o Złotym Wieku i co on właściwie oznacza.

Złoty  sugerowałby  bogactwo...  nawet  pieniądze  i  dobrobyt.  Ale  dobrobyt  można  także
postrzegać jako mierzony w wiedzy, we współczuciu i wzajemnej miłości.

Chodzi  tu  o  zmianę  charakteru każdej  duszy istniejącej  w ziemskim ciele  na tej  ziemi.
Dlatego  chciałbym  zwrócić  się  do  każdej  Istoty  na  tej  ziemi  jako  Duszy.  Dusza  może
wzrastać  i  rozwijać  się  pod  względem charakteru.  Wraz  z  tym rozwojem każda  Istota
otrzymuje bogactwo w postaci poznania i miłości Boga. Wszak poprzez ten wzrost przybliża
się ona do Stwórcy Wszystkiego, Stwórcy, który stworzył duszę taką jaką jest.

Wraz z tym wzrostem przestanie  istnieć wiele  rzeczy. Głównym celem będzie  wzajemne
liczenie się ze sobą, szanowanie się, pomaganie sobie, wzajemna miłość, chociaż niektórzy
mogą mieć pewne trudności z zaakceptowaniem się nawzajem.

Złoty Wiek jest właśnie wtedy, gdy ludzie nawzajem się szanują . To jest tym bogactwem
dostępnym dla ludzi  na tej  ziemi. Wraz z  tym wzrostem energia wyjdzie  na zewnątrz i
wpłynie na inne rasy istniejące w Kosmosie.

Innym aspektem Złotego Wieku jest wpływ słońca oraz wpływ duchowego słońca, które
istnieje  tak samo jak istnieje  każda dusza. Aura każdej duszy będzie  wtedy postrzegana
jako Złota. To również reprezentuje  Złoty Wiek, ponieważ aura nie  wszystkich dusz jest
Złota.

Duchowe słońce wraz z materialnym słońcem ludzi tej ziemi połączą sie z jądrem słońc,
które pochodzą ze źródła Stworzenia. Kiedy do tego dojdzie, wszystkie istoty na tej ziemi
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będą działały na częstotliwości, która wie wszystko i jest mądrzejsza. To będzie oznaczało
zmianę w każdej duszy, lecz nie będzie to już tak trudne, ponieważ nie będą one spowite
cieniem, który ciągle istnieje na tej ziemi.

Moje dzisiejsze przesłanie mówi o Złotym Wieku. On już się rozpoczął, ponieważ energia
już wpływa na atmosferę ziemską i przenika ją. Energia ta jest jak aura duszy. Jest to aura
ziemskiej duszy.

Energia  ta  stopniowo  przeniknie  wszystko,  powtarzam  wszystko  na  tej  ziemi.  To  jest
właśnie Złoty Wiek. Obecie w wielu miejscach na tej ziemi odbywają się przygotowania,
które są, że tak powiem, bramami otwieranymi na przepływ tych energii. Podobnie, wiele
dusz otwiera się na tę nową energię, która dociera na tę ziemię i która w rzeczywistości
zmieni częstotliwość na tej ziemi. Zostało to nazwane 'przyśpieszeniem' i tym istotnie jest.

Miary się zmienią i będą inne niż obecnie stosowane na tej ziemi.

Z wielką przyjemnością mówię o Złotym Wieku, ponieważ nadchodzi on już od dłuższego
czasu. Istniał  już na tej  planecie  w innym czasie. Zachodziła ewolucja i  teraz następuje
ponowne przejście do Złotego Wieku.

Zamknę dzisiejszą dyskusję, zostawiając was z myślą o Złotym Wieku i tym, co on dla was
oznacza. I z tym, co będzie on znaczył dla was i waszych przodków.

Przebywam tutaj dziś z wielką miłością. Kocham was, moje dzieci. Zaakceptujcie to, proszę.

Ja, Bóg, błogosławię was.

UWAGA:  Przesłanie  to miało miejsce 24 godziny przed ogłoszeniem nazwiska Nowego
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 11.11.2008 r.

w Moss Vale

Kosmiczny Sai Baba telepatycznie poinformował, że chciałby, aby przemawiał ktoś inny.
Powiedział, że ma na myśli Alcheringę i chciałby, aby to on dzisiaj mówił.

Kiedy wzywam Alcheringę, wewnętrznie postrzegam siebie siedzącą na  szczycie skały
znanej  jako  Uluru  i  trzykrotnie  wyśpiewuję  jego  imię.  Mówi  mi,  że  tam  mieszka.
Donośnym głosem oświadczył:

Jestem, Moja Droga. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj być, gdyż mamy przed sobą pracę
do wykonania. Przebywanie z  wami i  to, że  mogę  was zaprosić  do pomocy  sprawia mi
przyjemność. Jestem pewien, że jesteście do tego gotowi i chętni. Ale najpierw wyjaśnię.

Pierwsi Ludzie, australijscy Aborygeni dobrze wiedzą o moim istnieniu. Jestem znany jako
Alcheringa a poprzez znaczenie tego imienia mam związek z marzeniami sennymi albo z
Nieskończonym Cyklem Duchowym†, ale także ze Stworzeniem. I tak rzeczywiście jest, jest
to prawda – przebywam na tej planecie od kiedy powstała.

Jestem tą energią, która przewidziała tę planetę i jej stworzenie. Jestem tą Istotą, której
powierzono Stworzenie  tej  Planety. Przez  chwilę  wahałem się, gdyż  chciałbym również
wyjaśnić mój związek z Kosmicznym Sai Babą.

Kosmiczny Sai Baba wspomniał, że posiada pułk ludzi, którzy pracują z nim w Hierarchii.
Ja jako Alcheringa jestem częścią tego pułku.

Pułk mógłby oznaczać siłę  wojskową, ale  to nie jest siła militarna. Jest to pewna siła  ...
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przychodząca  z  mocą  i  tworzeniem.  Przychodzi  ona  z  potencjałem  i  celem  –  celem
stwarzania na tej planecie od jej powstania.

Istniał Plan, wielki plan, aby stała się ona Rajskim Ogrodem.

W istocie, nazwy nie są ważne, ale  pomagają ludziom zrozumieć. To energia jest ważna.
Początkowo  energia  tej  planety  miała  być  energią  harmonii  i  pokoju.  Miały  zostać
zaproszone dusze z wielu ras zamieszkujących Kosmos, aby przyszły stworzyć tutaj świat,
żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

Niestety, pojawiły się przeszkody i świat ewoluował nie całkiem tak, jak zostało pierwotnie
zaplanowane.

Jednakże, z punktu widzenia Hierarchii, podjęto pewne zmiany, aby zachować to, co działo
się na tej planecie i być może wykorzystać w sposób dobroczynny w kontekście Wyższego
Planu pokoju wewnątrz Wszechświata.

Tak więc, przychodziły tu przez wieki dusze z wielu kosmicznych ras. Dusze z Hierarchii
wywierały wpływ – pomagały inicjować zmiany na tej planecie.

Miała ona swoje problemy. Miała przykre przejścia ...

Ale teraz planeta ta dzięki rozwojowi wraz ze słońcem ... Słońce każdego cyklu słonecznego
wchodzi w zgodne ustawienie ze słońcami w Kosmosie i galaktykach, tworząc jądro słońc,
które sięga znów do źródła wszelkiego stworzenia.

Dość trudno jest to wyjaśnić tak, żeby na tym ziemskim świecie łatwo dało się zrozumieć,
ale możecie przyjąć istnienie tworzenia, a to właśnie teraz promieniuje na tę planetę.

Moją rolą jako Alcheringi jest zapewnienie zaistnienia potrzeby zmian w takiej postaci,
jaką nadano jej w edykcie Anielskiej Sfery czy Królestwa Aniołów.

Ta planeta nie zostanie zniszczona. Tak stanowi edykt, jak już powiedziałem.

Tak  więc,  jestem tutaj  można  powiedzieć  na  polecenie  Kosmicznego Sai  Baby,  ale
jestem tutaj chętnie i przyjmuję swoją rolę jako członek pułku.

Zgłosiłem się  na ochotnika. Moim zajęciem i  podróżą była  praca nad częstotliwościami,
które istnieją na tej ziemi i jej rozwojem, nad WSZELKIM życiem, które powstało na tej
ziemi, włącznie z gatunkiem ludzkim znanym jako Ziemianie.

Na  tym dzisiaj  poprzestanę,  gdyż  myślę,  że  jest  wiele  do  przyswojenia z  tego,  o  czym
mówiłem. Dziękuję wam, Moje Dzieci. Dziękuję. Niech Was Bóg Błogosławi.

Gdy Alcheringa odszedł, Kosmiczny Sai Baba dał znać, że chciałby coś przekazać i po
krótkiej przerwie powiedział:

Tu Kosmiczny Sai Baba. Chcę oświadczyć, że to ja zorganizowałem dzisiejsze
spotkanie. Mamy mnóstwo pracy do wykonania – mówić do tych wszystkich,
którzy chcą słuchać.

Posłałem Alcheringę, aby dzisiaj przemawiał do was, abyście dowiedzieli się, że
Alcheringa jest  znany w  Australii  jako Przodek.  Australijscy Aborygeni byli
pierwszymi  ludźmi  na  tej  ziemi.  Chciałbym  też,  abyście  wiedzieli,  że  oni
przebywają tutaj o wiele dłużej niż sądzą naukowcy.

Proszę, zaakceptujcie to. Dziękuję.

Ja, Bóg, Błogosławię was.
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† Nieskończony cykl duchowy — alcheringa, śnienie (ang. dreamtime, dreaming); w mitologii australijskich
Aborygenów jest to starożytny czas stwarzania wszystkich rzeczy dokonywanego przez świętych przodków,
których duchy istnieją do dzisiaj (dop. tłum.).

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 2.12.2008 r.

w
Canyonleigh

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi przyjemnie być tutaj i wiedzieć, że jestem przez was
mile  widziany.  Szansa  zaprezentowania  się  przed  wami  ma  dla  mnie  wielką  wagę...
ponieważ utrzymujecie wir Światła, który pozwala mi pojawić się tutaj.

Mamy obecnie czasy pełne problemów, lecz prowadzą one do zmian … a właśnie zmiany sa
potrzebne na tej ziemi. Na tej ziemi jest wiele  dusz w fizycznych ciałach, które zagubiły
drogę.  Zapomniały  o  przyrzeczeniu  jakie  dały, gdy  przychodziły  do  swojego  fizycznego
ciała, do ziemskiej rzeczywistości.

Trzeba więc  im o  tym przypomnieć  i  to właśnie  robimy. Grupa, która pracuje  ze  mną
przypomina tym ludziom dlaczego tutaj przyszli. A przyszli oni tutaj, aby pomóc ludziom
tej ziemi podnieść świadomość, by uświadomić im, że są Świetlnymi Istotami, że są Bogiem,
że są z Boga, że zagubili się wśród wielu doświadczeń w przeszłych życiach na tej ziemi.

Wielu  ludzi  nie  akceptuje  możliwości  spędzenia życia  na tej  ziemi w innym czasie. To
prawda, że wielu przychodzi z innych światów do fizycznych ciał ziemian po raz pierwszy,
ale i oni przychodzą w celu pomagania w podnoszeniu świadomości na tej ziemi.

Wszyscy ludzie będący obecnie na tej ziemi są tutaj, by pomagać sobie nawzajem.

To jest moje przesłanie. To jedyna rzecz, o jaką proszę każdego, kto chce słuchać. Jesteście
tutaj, by pomagać jedno drugiemu.

A wachlarz  pomocy, jaki macie  do dyspozycji w fizycznym aspekcie  jest szeroki. Nawet
poprzez geny – wasze DNA może być przenoszone do innych, by pomóc im wyleczyć się. I
do  tego  dojdzie.  Wasze  emocje  mogą  im  pomóc.  Dzielenie  się  emocjami  pomoże  im
wznieść się z miłością, uśmiechem i radością. One potrafią oddalić wszystko, co nie jest od
Boga.

Oto wasz umysł – wasze myśli wpływają na bieg spraw wokół was. Ma to wpływ na waszą
ziemską  jaźń.  Energia  myśli  wpływa  na  niektórych  ludzi,  chociaż  oni  mogą  tego  nie
dostrzegać.  Myśli  są  ważne.  Zważajcie  na  energię  waszych  myśli  –  jeszcze  zanim
sformułujecie  je  w słowa, ponieważ  energia  ta wtedy  już was opuściła i  już  wpływa na
innych.

Mówiłem już o energii myśli. Chciałbym zachęcić wszystkich do zważania na własne myśli.
Ich energia wydostaje się na zewnątrz i wpływa na ludzi; może się nagromadzić i drażnić
ludzi, którzy nie uświadamiają sobie tego faktu.

Ważne jest, by myśli były o Bogu, Miłości i Współczuciu.

Wielu nie rozumie tego. Właśnie dlatego proszę was o wysyłanie modlitw, które pomogą
energii wokół tej ziemi zmienić się w energię uzdrawiającą oraz pomogą ludziom ponownie
przemyśleć swoje sądy i przemienić myśli w myśli pozytywne – bez oceniania.

Mam wiele rzeczy, którymi chciałbym się z wami podzielić, dlatego zamierzam przychodzić
poprzez ten instrument, aby dzielić się  z  wami swoimi myślami. A na dzisiaj  chciałbym
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jeszcze,  byście  usiedli  cicho  i  otworzyli  swoje  serca,  ponieważ  chcę  wam  wszystkim
telepatycznie przesłać myśl . Chciałbym, byście potem podzielili się tą myślą z powrotem ze
mną.

Poproszę  Valerie,  by  przekazała  wam  informacje  w  moim  imieniu.  Teraz  odchodzę  i
dziekuję raz jeszcze za pozwolenie  mi na obecność wśród was. Obecne czasy są bardzo
ważne ze względu na zachodzące zmiany i właśnie modlitwa jest najbardziej teraz pomocna

Mam nadzieję, że ludzie pamietają o tym.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Uzupełnienie do przesłania:
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