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Przekazy Kosmicznego Sai Baby z 2009 r.

Z inspiracji Kosmicznego Sai Baby udostępniamy wszystkie przekazy z 2009 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  2009  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 6.01.2009 r.

w
Canyonleigh
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To  Ja,  Kosmiczny  Sai  Baba.  Znajduję  się  w  tym  pokoju  od  momentu
zaintonowania przez was OMmmm; właśnie ten dźwięk powoduje połączenie ze
Stworzeniem, ze Źródłem Stworzenia.

Jest to WYTWORZONA energia i z łatwością wypełniła ona ten pokój. Pokazał to
dźwięk  dzwonu.  Dźwięk  oczyścił  pokój...  Chcę  abyście  byli  świadomi  tego
pozytywnego  wpływu  Om...  Możecie  używać  go  w  każdej  sprawie  osobistej  w
dowolnej  chwili...  Możecie  używać  go  w  grupach...  Dźwięk  ten  bardzo  szybko
wniesie porządek w grupie ludzi, którzy trajkoczą.

Posiada  on  energię  oraz  świadomość  Stwórcy  Wszystkiego.  Chcę,  byście  to
zrozumieli i praktykowali.

Dźwięk  ten  ma  symbol,  który  wygląda  jak  cyfra  3  z  ogonkiem  z  boku.  ‘3’
reprezentuje  trzy  aspekty  Boga,  którymi  są  Stwórca,  postać  Stworzenia  oraz
energia, która musi zostać uwolniona i zniszczona. Istnieje także energia, która jak
klej utrzymuje wszystko razem. Wszystkie te  różne energie  maja swoje role  do
odegrania w Stworzeniu. Nietrudno byłoby to dostrzec i zrozumieć, gdyby usiąść i
nad tym pomedytować.

Wy  również  łatwo  poddajecie  się  działaniu  tej  energii  ...  lecz  wpływy  te  są
zaniedbywane jako oczywiste. Chciałbym, byście przemyśleli to ... i pomyśleli jaki
wpływ ma ta energia na was. Chciałbym, byście to doceniali ... każdego dnia, w
każdej chwili, każdej sekundzie waszego życia.

Bo  jest  ona  ŻYCIEM.  Słowo  ‘stworzenie’  przywołuje  słowo  ‘życie’.  I  tym  ona
właśnie jest.

Można  ją  opisać  na  wiele  sposobów  i  postaci;  można  nazwać  ją  esencją. Jest
wszystkim. Jest Absolutem i pochodzi z ... niczego, przychodzi z Pustki.

Pomyślcie  o tym moje  dzieci, pomyślcie  o tym. I pamiętajcie  o dźwięku Om...
Używajcie  go,  używajcie  go  często.  On  przyniesie  wam  skupienie,  sprawi,  że
szybko się skoncentrujecie.

W okresach prób i  niedoli  pomoże  wam bardzo. A mówiąc to nie  chcę, byście
myśleli, że nadchodzą próby i  kłopoty;  wszak, faktycznie, stawiacie  im czoła w
życiu codziennym.

To  prawda,  że  zmiany  nadchodzą,  ale  wy  po  prostu  dostroicie  się  poprzez
intonowanie ... Om, wiedząc, że jest to Bóg ... Bóg w was ... i Bóg wokół was. Nie
istnieje oddzielenie. Jest to miłość – pocieszająca, Absolutna.

Dziękuje wam, moje dzieci.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Uzupełnienie Valerie do przesłania:

Naszą  medytację  rozpoczęliśmy  od  tego,  że  ja  trzymając
Tybetański  Świątynny  Dzwon,  krótkim  drewnianym  prętem
trzymanym prawie prostopadle do jego podstawy wielokrotnie
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zataczałam  okręgi  wokół  dna  Dzwonu  –  dotąd,  aż
nagromadziła  się  energia  i  wytworzyła  dźwięk  OMmmm.
Wytwarzanie  zachodziło  jednak  powoli,  więc  przerwałam  i
poprosiłam  wszystkich  w  pokoju,  aby  zaśpiewali  (jeden  po
drugim)  ciągły  [długi]  dźwięk  Om.  Po  tym,  gdy  ponownie
zakręciłam przy dnie Świątynnego Dzwonu, natychmiast zaczął
on odgrywać silny melodyjny dźwięk Om. To uświadomiło nam
jasno,  że  energia  w  pokoju  podniosła  się  na  wyższe
częstotliwości, a także że zjednoczyła wszystkich, jednocześnie
przykrywając  nas  przepięknym  odczuciem  uniwersalnej
miłości...

Otrzymałam też wgląd, że podstawowy dźwięk Om jest sednem
każdego dźwięku, niezależnie od tonacji. Istnieje ciąg siedmiu
podstawowych  dźwięków,  z  których  wszystkie  zawierają
znamię dźwięku Om. Tęcza zawiera siedem kolorów Światła,
które także są dopasowane do wibracji Om – Tworzenia.

We wszystkim jest dźwięk, ale nie zawsze słyszalny dla naszych
fizycznych uszu.

Nota  bene:  Zauważyliśmy,  że  gdy  po  rozmowach  z  różnymi
ludźmi,  próbowaliśmy  jeszcze  raz  wywołać  dźwięk  ze
Świątynnego  Dzwonu,  znów  z  trudem  dawał  się  wzbudzać.
Wtedy  ponownie  wszyscy  zaintonowaliśmy  Om  wspólnie  i
dopiero  po  tym  Dzwon  czysto  zadźwięczał.  To  wspaniały
sposób na odczytywanie energii w pomieszczeniu.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 3.02.2009 r.

w
Canyonleigh

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jak właśnie powiedziała Valerie, rozmawiałem z nią
telepatycznie i powiedziałem, że jestem w tym pokoju już od jakiegoś czasu. Być
może  byłem  trochę  niegrzeczny  zauważając,  że  kobiety  potrafią  rozmawiać.
Faktycznie, rozmawianie pozwala każdemu zrozumieć oraz poznać myśli innych
ludzi; jest pomocne w zrozumieniu. To dobrze, że ludzie rozmawiają ze sobą i że
dzielą się swoimi myślami ... w delikatny, słodki sposób, tak, że spotkania mogą się
odbywać  ze  zrozumieniem  z  różnych  punktów  widzenia  i  że  z  podwyższoną
świadomością może dochodzić do rozstrzygnięcia różnych punktów widzenia.

Spotkania  mogą  posunąć  sprawy  do  przodu  i  doprowadzić  do  konsensusu.
Nadszedł czas, aby ludzie przeszli do myślenia o Złotym Wieku, w którym wszyscy
nawzajem  szanują  się,  słuchają  siebie,  dbają  o  siebie,  tzn.  opiekują  się  sobą
wzajemnie. Gdy jedno jest w potrzebie, inni zbierają się, by pomóc.
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Ziemia  ta  posiada  dość  zasobów,  by  wystarczyło  dla  wszystkich.  A  z  wyższą
świadomością  możliwe  jest  przejawianie  energii  wolnej od  ciemnego cienia,
który odciąga od Boga. Pozwoli to na swobodny wzrost różnym rzeczom; pogoda
będzie spokojniejsza.

Wśród wszystkich zapanują pokojowe uczucia. I w taki właśnie sposób nadejdzie
ten nowy Złoty Wiek. A jest to wiek, w który obecnie wkraczamy.

Już teraz ludzie mogą próbować zrozumieć. Mogą mieć zdanie i przemyślenia o
rzeczach, o tym jak coś powinno zostać naprawione. Lecz bez przekrzykiwania się
lub odsuwania innych w cień w przekonaniu, że własna droga jest jedyną.

Jeśli  każdy  otworzy  umysł,  swoje  myśli  i  uważnie  wysłucha każdego, w  końcu
stwierdzicie,  że  wszystkie  myśli  zaczną  się  jednoczyć.  I  będzie  gotowość  do
współpracy. A także do łączenia się uczestników tego spotkania i na całym świecie
z Twórczym Źródłem Wszystkiego. Znajdziecie odpowiedzi i rozwiązania każdego
problemu, jaki pojawia się wśród ludzi na ziemi.

Nie ma potrzeby walki – z pewnością nie tej zbrojnej. Nie ma tu miejsca na gniew
czy strach.

Bóg przychodzi z Twórczego Źródła Miłości. Wszystko przejawione, co nie jest
miłością, zostało wytworzone przez inne formy, które odeszły od tego Źródła.

Teraz  potrzeba  wyłącznie  zjednoczenia  ze  Źródłem  Stworzenia.  Wówczas
wszystkie problemy zostaną rozwiązane – przyroda uspokoi się; będzie obfitość
na  obszarach  z  roślinami  i  zwierzętami.  W  rzeczywistości  obfitość  zstąpi  albo
wstąpi na was wszystkich.

Nie  będzie przemieszczeń, tak jak windą w górę  i  w dół, lecz raczej zmiana w
myśleniu.  I  wiara,  która  jednoczy  z  Twórczego  Źródła  Boga,  które  –  jak  już
wcześniej mówiłem – istnieje w was wszystkich. Wszystko na tej Ziemi posiada
wewnątrz siebie to Twórcze Źródło Boga.

Niezależnie w jaki sposób wolicie połączyć się z tym Źrodłem, zróbcie to proszę,
ale uszanujcie je, ponieważ ma ono Moc. Ma Moc uzdrawiania wszystkiego. Jest to
Uniwersalna Miłość.

Dziękuje wam, moje dzieci.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 3.03.2009 r.

w
Canyonleigh

Tu  Kosmiczny Sai Baba. Jak zawsze, cieszy  mnie  przebywanie  z  wami i  to, że
wiem, iż  jestem mile  widziany. Rozkoszuję  się  tymi chwilami, które  spędzamy
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razem. Jest wiele rzeczy, którymi muszę się z wami podzielić. Mówię w imieniu
Kosmicznej Świadomości    ...     Mam swoją formę ... Jak już wcześniej mówiłem,
istnieje wiele światów, jest wiele Istot w innych światach.

Dzisiaj chcę mówić na temat Błękitu. Błękit w waszej atmosferze widać w dzień
jako  niebo.  Jest  to  blady  błękit  lub  ciemniejszy  błękit,  a  nocą  dojrzewa  do
głębokiego nocnego błękitu. Lecz ten błękit jest barwą, która ma energię.

Są  istoty,  które  posiadają  błękitnawą  białą  skórę.  Niekiedy  nazywa  się  je
Błękitnymi Ludźmi. Ci Błękitni Ludzie w innym czasie przybyli na tę planetę,
którą nazywacie Ziemią. Błękitni Ludzie, z którymi mogę siebie kojarzyć, przybyli
na tę Ziemię, a nazwaliśmy ją Mu.

Znaliśmy tę planetę jako Mu. Mówię o czasie, kiedy oni przyjęli fizyczne ciało i
których nazwalibyście Gwiezdnymi Ludźmi.

Przyszliśmy  z  całkiem  innego  punktu  we  Wszechświecie.  A  przyszliśmy,  by
przynieść  Boskie  Światło  i  Boską  Energię  oraz  Boskie  Nauki  w  ten  zakątek
galaktyki;  do  tego  zakątka  waszej  galaktyki,  który  jest  waszym  systemem
słonecznym.

Wcześniej przyszliśmy na planetę znaną jako Wenus [gdzie] osadziliśmy punkt
Światła   ...   osadę     ...    społeczność     ...     miasto, świat, który stanowili Błękitni
Ludzie. Znane są mity i legendy, które mówią o ludziach o błękitnej skórze. Oni
rzeczywiście istnieli. Był to czas, który ziemskiej świadomości jest naprawdę dość
trudno pojąć. Działo się to w odległej przeszłości, jednak tamten wpływ ciągle jest
obecny.

Dlatego,  że  tamci  ludzie  później  przyszli  na  Ziemię  (Mu,  jak  ją  nazywamy) i
ustanowili  na  tej  ziemi  cywilizację.  Błękitni  Ludzie  przylecieli,  i  odlecieli,  w
swoich gwiezdnych statkach po to, aby pomóc ustanowić tę planetę i uczynić ją
odpowiednią do życia fizycznych istot.

Szczyt  rozwoju  tej  cywilizacji  przypada  na  czasy,  które  moglibyście  nazwać
Czasami  Atlantydzkimi  ...  ...  ale  także  wcześniej.  Jest  wiele  rzeczy, o  których
mógłbym wam opowiedzieć w związku z tą cywilizacją, która stała się znana jako
Czasy Atlantydzkie. Informacja ta przechowywana jest też w legendach i mitach.
Dzisiaj  tego  nie  zrobię,  ale  zamierzam kontynuować  ten  wątek  na  następnym
spotkaniu.

Te  istoty,  Błękitni  Ludzie,  nie  byli  zbudowani  z  takiego  ciała  jak  wasze.  Nie
składali się z takich samych fizycznych cząsteczek jak ludzie na Ziemi, jak wy na
tej ziemi. Częstotliwość każdego atomu, który jest podobny do waszej komórki,
była nieco wyższa;  wibrował szybciej. Tak więc  opisałbym ich, tych  Błękitnych
Ludzi, jednym z których byłem ja, jako Świetlne Istoty. To byli Gwiezdni Ludzie i
mieszkali na tej ziemi.

Wciąż  jest  ich tutaj  wielu. Żyją w  wymiarze, który  możecie  nazywać czwartym
wymiarem albo światem astralnym. Są ciągle tutaj. Znajdują się w obszarach, o
których  podpowiedzielibyście,  że  nazywano  je  Szambalą.  Jest  to  miejsce  o
Wyższej Częstotliwości, które  chociaż istnieje na tej Ziemi jest niewidoczne dla
ludzi  z  ziemskimi  oczami.  Czasami  widzą  ją  za  pomocą  wewnętrznego  oka,
zależnie w jakim stopniu są otwarci. Każdy na tej ziemi posiada zdolność widzenia
w  Czwartym Wymiarze  za  pomocą  wewnętrznego  oka. Może  tam zajrzeć  jeśli
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chce. Wielu doświadczyło przelotnego widzenia czwartego wymiaru. W czwartym
wymiarze jest wiele życia ... albo cywilizacji, jeśli wolicie. Ale są one bardzo różne
od tego, co rozumiecie przez cywilizację. Życie istnieje w czwartym wymiarze i, z
punktu widzenia Gwiezdnych Ludzi, trzecim, w którym znajdują się ludzie Ziemi.
W czwartym wymiarze żyją ludzie Światła. Wszystko to jest jednością na tej Ziemi,
tej planecie.

Dla nas nie ma oddzielenia. Jest wiele rzeczy na tej Ziemi, których ludzie Ziemi
nie są w stanie zobaczyć. Z punktu widzenia człowieka Ziemi (a jest to widzenie
ograniczone), miewa on przelotne postrzeganie czwartego wymiaru. Jednak nie
zawsze  jest  gotów  przyjąć  realność  istnienia tego czwartego wymiaru. Te  dwie
częstotliwości są odrobinę różne. Ale oba wymiary zaczynają się zbliżać do siebie,
gdyż  układ  słoneczny  i  sama  Ziemia  kierują  się  do  ustawienia  zgodnego  z
Centralnym  Słońcem.  W  miarę  postępu  tego  procesu  energia  Uniwersalnego
Stworzenia przychodzi na tę Ziemię i faktycznie wywołuje zmiany. W ten sposób
czwarty i trzeci wymiar staną się jednym.

Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Chciałbym kontynuować tę, nazwijmy to, lekcję
na temat tego, czego zrozumienie większości ludzi Ziemi nie przychodzi łatwo.

Ja, Kosmiczny Sai Baba, cieszę się, że mogę tu być i o tym mówić... Jest jeszcze
wiele  do nauczenia się  i  zrozumienia. Dziękuję  wam, moi  drodzy ludzie,  moje
dzieci.

Dziękuję, moje dzieci.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Uzupełnienie
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 7.04.2009 r.

w Moss Vale

Jestem Kosmiczny Sai Baba. Jestem tutaj obecny od pewnego czasu. To właśnie
moja energia była w tym pokoju i to ją czuliście tak silnie

Przyszedłem dzisiaj, aby kontynuować wystąpienie – opowiadanie  o Błękitnych
Ludziach.

Było to w dawnych czasach na tej ziemi, które powszechnie znane są jako Upadek
Atlantydy. To czasy, gdy ziemia niemal  uległa  zniszczeniu. Jest wiele  zapisów,
które istniały przed tym okresem, a które napisali Błękitni Ludzie, ale wszystkie
zostały zniszczone ... a przynajmniej większość z nich została zniszczona.

Niektóre zostaną z czasem ujawnione, ale generalnie nauka i uczeni zasadniczo
nie  uznają  istnienia  Błękitnych  Ludzi.  To  były  czasy  Atlantydy. Cywilizacja  ta,
która istniała tu na waszej ziemi była bardzo zaawansowana.

Wiele zaawansowanych budowli istniało na tej ziemi. Technologia i architektura
przyszły na tę ziemię z innych światów. Z innych planet aby zaistnieć na waszej
ziemi.

Wszystko  to  zostało  stracone,  gdy  ziemia  prawie  umarła.  Technologia,  która
istniała od setek lat przedtem, była taka, jaką moglibyście ewentualnie zobaczyć
na  waszych  filmach  fantastyczno-naukowych.  A  w  rzeczywistości  to  właśnie  z
tamtych  czasów  pochodzą  te  wspomnienia.  Wspomnienia  tych,  którzy  są
inspirowani  do  kręcenia  takich  filmów  i  pisania  książek,  powiedzmy,
fantastyczno-naukowych. Ale  te  Istoty  w  rzeczywistości,  faktycznie  żyły  w  tym
szczególnym czasie, o którym mówię – w okresie Atlantydy.

Na tej ziemi istniało wiele dużych miast. Pokrycie ziemi lądami nie było wtedy
dokładnie takie jak teraz. Dlatego wiele z tego znalazło się pod wodą i jest zakryte
przed waszymi naukowcami. Ale nastąpią zmiany i zostaną one ujawnione.

Są  już  ujawniane  w  pamięci  ludzi,  w  świadomości  ludzi.  Jak już  mówiłem, są
ludzie na ziemi, których Misją jest świadome pamiętanie i opowiadanie o życiach
na tej ziemi w znacznie bardziej zaawansowanym stanie bytu. A był on całkiem
inny.

Ponadto, w tamtych czasach istniały na tej ziemi także Istoty, które wyglądały jak
wyprostowane stworzenia podobne do małp. Nie miały one tej zdolności do życia i
wytwarzania  instrumentów,  które  istniały  w  okresie  Atlantydy.  Było  to  dzieło
naukowców,  którzy  posiadali  ciało  zbudowane  ze  Światła.  Wyprostowane
stworzenia podobne do małp były zbudowane z ziemi. One odziedziczyły ewolucję
tego,  co  zaszło  na  tej  ziemi.  Ci  ludzie  istnieli  od  czasu,  który  nazwalibyście
Lemurią.

Po  Upadku  Atlantydy, po  tym jak ziemia niemal  umarła, to  właśnie  ci  ludzie,
wyprostowane stworzenia podobne do małp rozwinęli się do postaci Człowieka.
Ale nie były zbudowane ze Światła. Były zbudowane, jak powiedziałem, z ziemi.

Aby przetrwać  tę  straszną  katastrofę, która zdarzyła  się  na  tej  ziemi, istoty  te
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zeszły  do  grot  i  pod  ziemię.  Z  upływem  czasu  i  gdy  atmosfera  zaczęła  się
przerzedzać, mogły wyjść na powierzchnię i znów doświadczać słońca. Aż do tego
czasu  słońce  było  zablokowane  –  przez  dość  długi  okres.  Bardzo  trudno  było
wtedy przetrwać. Światła było naprawdę niewiele.

Bardzo brakowało pożywienia. Odżywiały się głównie zwierzętami, które ocalały.

Wyszły  wszakże  ze  swoich  jaskiń,  wyszły  na  światło  zaraz,  jak  słońce  zaczęło
ponownie słać światło na ziemię i rodzić zieleń - kwiaty, drzewa, owoce, warzywa.
Mogły zacząć jeść to, co naprawdę chciały jeść przede wszystkim.

Lemurianie odżywiali się przede wszystkim pożywieniem wegetariańskim. Musieli
uciec się do jedzenia zwierząt, aby przetrwać czas ciemności. Z czasem, gdy słońce
pojawiło się na ziemi, mogli wrócić do jedzenia warzyw, owoców, ziół i listowia.
Ryby ciągle żyły w morzu i mogli też je jeść. Były również skorupiaki, które mogli
jeść.  W  taki  sposób  zdołali  przetrwać.  Ale  niektórzy  dalej  polowali  i  jedli
zwierzęta. A niektórzy też zgubili drogę, w takim sensie, że stali się całkiem dzicy i
zaczęli jeść jeden drugiego.

Nie  tego  uczyli  ich  Gwiezdni  Ludzie. Dlatego  wtedy  wielu  Błękitnych  Ludzi  z
gwiezdnych  światów  powróciło  i  pozostało  na  ziemi  w  tym,  co  nazwalibyście
Astralem lub czwartym wymiarem. Ciągle jeszcze jest tutaj wielu. Są tacy, którzy
poświęcili się, decydując się na pozostanie do czasu, aż ludzie, te małpo-podobne
stworzenia,  które  zostały  pobłogosławione  światłem  Chrystusa,  poznają  i
zrozumieją  swoje  prawdziwe  narodziny,  które  nastąpiły  pod  wpływem  Boga,
Chrystusowego Światła Miłości i będą zgodnie z tym żyć na tej ziemi.

Ten czas teraz na waszej ziemi zmienia się bardzo szybko i to się stanie ... dojdzie
do tego, że wyprostowane stworzenia podobne do małp, które wyewoluowały do
postaci człowieka staną się następnie Bogiem-Człowiekiem w najprawdziwszym
sensie.  W  ewoluowaniu,  które  zachodziło  na  tej  ziemi  tkwi  dużo  informacji.
Chciałbym, żeby  każdy pomyślał  o  tym. Po  to, aby  jego dusza,  która  jest  jego
wewnętrznym słońcem, mogła nim kierować, pomagać mu i dać mu zrozumienie,
tak by  mógł odrzucić przeszkody, których ciągle się trzyma i pójść naprzód ku
chwale Boga, którym w istocie jest.

Na dzisiaj to wystarczy, moje dzieci. Przyjdę ponownie. Dziękuję wam za to, że
jesteście takimi kochanymi istotami i pomagacie w przekazaniu tej wiedzy innym.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 5.05.2009 r.

w Moss Vale

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj z wami, ponieważ
wiem, że jestem mile widziany. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o Matce Energii.
Matce pochodzącej od Stwórcy Wszystkiego.

Matka, która żywi i opiekuje się ... energia, która utrzymuje, pieści was, zaspokaja
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każdą emocjonalną potrzebę, jest to energia wytworzona przez to, co stworzyło
wszystko.

Energia,  która  przypływa do  nas  ma trzy  źródła. Stwórca  jest  jednym z  nich.
Następne źródło to energia Niszcząca. Jest potrzebna, ponieważ bez możliwości
upadku czy psucia się rzeczy nie byłoby miejsca na tworzenie rzeczy nowych. Ale
istnieje  jeszcze  energia,  która  trzyma  to  wszystko  razem.  Chciałbym,  abyście
postrzegali ją jako Matkę. Matka jednoczy.

Matka podnosi na duchu. Jest tym, kto sprawia, że wszyscy są szczęśliwi. Jest tym,
kto wyzwala również poprzez łagodność łez, gdy nazbierało się zbyt wiele smutku.
Wreszcie to Matka sprawia, że czujecie się dużo lepiej po tym uwolnieniu poprzez
łzy. To siła, która nigdy nie zaginie.

Jest ona częścią dzieła stworzenia. Znajduje się w każdej żywej istocie. Żyje także
w kwiatach i samej Ziemi. Sama Ziemia jest Matką. Opiekuje się i żywi wszystkich,
którzy na niej mieszkają. To jest ta Matka.

Są tacy, którzy  przyszli  ze  Świata Światła i  którzy  reprezentują Matkę. Istnieje
wiele historii, które opowiada się o świętej Matce. Wszystkie są po to, by ludzie
mogli rozpoznać i uświadomić sobie, że ta obecność zawsze jest – zawsze jest z
nimi, nawet jeśli czasami są bardzo zagubieni i wystraszeni. Ale ta Matka zawsze
jest obecna i pielęgnuje ich, trzymając ich, podnosząc, opiekując się nimi.

To właśnie Matka energia jest tym, co trzeba obecnie rozpoznać na tej ziemi. Po
to, by nie dążono do wojen. Tego rodzaju zamęt nie jest już potrzebny, ponieważ
przy  pomocy Matki energii może  dochodzić  do rozwiązań między ludźmi, jeśli
tylko szanują się i kochają nawzajem. Matka ta właśnie, ta siła Matki pochodzi ze
Źródła Wszystkiego, Źródła Wszelkiego Stworzenia.

Ta energia jest tym, co przychodzi z nowymi narodzinami w dowolnej postaci – w
owadach,  w  ptakach,  w  gadach,  w  zwierzętach  i  w  ludziach.  Nowonarodzone
dzieci przychodzą z tą Matczyną energią. Ta energia Matki jest symbolizowana i
reprezentowana  w  żeńskich  osobnikach  wszystkich  gatunków.  Tak  się  dzieje
nawet u kwiatów i innych żywych form na ziemi.

To jest energia, która przychodzi  z  pomocą i  obejmuje, koi, pielęgnuje, leczy  i
podtrzymuje.  To  energia,  która  pomaga  rzeczom  wzrastać.  Nie  jest  trudno
zobaczyć ten mały embrion tworzący się i rosnący w łonie matki. Taka właśnie jest
energia miłości i współczucia Matki.

Chciałbym zapewnić  wszystkich  na  tej  ziemi, że  sami są  tą  Matką, nawet jeśli
urodzili się jako mężczyźni, ponieważ są oni Bogiem, a Bóg przychodzi z Matką,
Ojcem i  opieką. Bóg pochodzący  ze  Źródła Wszelkiego  Stworzenia to  Milość  i
Współczucie.  To  Uniwersalna  Miłość.  Chciałbym,  żeby  wszyscy  to  uszanowali,
darzyli  czcią  i  wzięli  sobie  do  serca.  I  żeby  w  odpłacie  podzielili  się  tym ze
wszystkim  dookoła.  Cokolwiek  robicie,  jakąkolwiek  pracę  wykonujecie,
wykonujcie  ją z  miłością i  wiedzcie, że dokonuje się ona dzięki Matce, trosce i
umiłowaniu tej pracy.

Mam nadzieję, że dałem wam tutaj szerszy obraz i  zrozumienie Matki. Badźcie
błogosławieni w tym dniu, moje dzieci.

Ja, Bóg, Błogosławię was.
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 2.06.2009 r.

w Moss Vale

Jestem Kosmicznym Sai Babą. Bardzo cieszę się, że tu jestem. I zapraszam was na
to spotkanie, gdyż wiem, że zawsze jestem mile widziany.

Dzisiaj będziemy mówić o Wietrze, wietrze zmiany. Dużo dzieje się na tej ziemi.
Wpływa to na naturę  waszej  pogody, dosłownie  na  wasz  wiatr.  Może  on wiać
bardzo mocno, aż po tornado czy cyklon. Odnotowano, że jest teraz mocniejszy
niż normalnie. Charakter waszej pogody ulega zmianie – to prawda.

Wcześniej mówiłem o zgraniu słońca, zgodnym ustawieniu słońca, słońca waszego
Układu Słonecznego, z centralnym słońcem galaktyki, a także jądra słońc z jądrem
Wszelkiego Stworzenia. Wszystko to dzieje się teraz.

Jest to czas wstrząsów, ale jeśli będziecie się trzymać siły pochodzącej od Boga ze
Źródła,  pójdziecie  z  wiatrem  zmiany.  Nie  ma  się  czego  obawiać  –  ludzie
przetrwają. Ma to wiele wspólnego z duszą; zależy od tego, co dana dusza wybrała.
Nie chcę wywoływać niepokoju tą uwagą, ale wiele się dzieje w aspekcie zmian,
zmian  klimatu,  które  zachodzą  tu  na  tej  ziemi  –  sami  możecie  to  widzieć  w
telewizji i gazetach. Jest to zamierzone.

Słońce waszego Układu Słonecznego wydziela promieniowanie, które ma wpływ
na  zmiany  klimatyczne.  Obecnie  jest  spokój,  ale  promieniowanie  stanie  się
silniejsze.  Ta  zmiana  jest  na  lepsze.  Kiedy  owo  zgodne  ustawienie  nastąpi  w
okresie, według waszej rachuby, lat 2012 – 2013, sam klimat będzie już łagodny.
Razem z tym uspokoją się też zmiany w każdym na tej ziemi. Życie będzie toczyć
się dalej. Jest to cykl. To już działo się wcześniej na tej planecie ziemi.

Tak więc, nie ma potrzeby bać się. Proszę, proszę, nic się nie bójcie.

To, o co naprawdę was proszę, to abyście nastawili się na Boga, na Źródło Całego
Stworzenia.  Ponieważ  to  pomoże  wam poradzić  sobie  z  tymi  zmianami,  które
zachodzą na tej ziemi. Możecie zażyczyć sobie podłączenia się do spokoju Boga,
Boga-Stwórcy  poprzez  własny  wybór  i  stan  umysłu.  Tym  sposobem
wytworzycie spokój, który jest wewnątrz was i pochodzi od Boga-Stwórcy. Mam
nadzieję, że rozumiecie moje przesłanie.

Moim dzisiejszym przesłaniem jest abyście nie wpadali w panikę. To, co dzieje się
na tej ziemi, na tej planecie, jest zamierzone. Nic tego nie zmieni, nic tego nie
może zmienić. Można ten proces wspomóc, by szybciej osiągnął stan spokoju, jeśli
wszyscy uznają, że są Bogiem i są zdolni do uspokojenia, że tak powiem, wód.

Przeszliśmy do Wód, albo wody, z  której składa się  wasze  fizyczne  ciało. Ono
zawiera 98% płynu†, albo wody. Jest ono pełne związków chemicznych i białka,
ale jest to woda. Ona wpływa na wasze emocje, a właśnie wasze emocje wtedy
mogą stać się niczym zimowa zamieć śnieżna, mogą wymknąć się spod kontroli.
Musicie tylko uspokoić się poprzez skupienie się na Bogu wewnątrz was i na
Twórczym  Źródle  Wszystkiego.  Połączenie  wewnętrznego  Boga  i  tego  Źródła
uspokoi was. Wasze emocje uspokoją się.
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Ogień ze słońca, z międzygalaktycznego słońca i z jądra słońc jest też częścią was.
Jest to życie. Jest to siła, która daje  życie  na tej planecie. Bez  niej nic  by nie
wyrosło,  albo  bardzo  niewiele.  Wewnątrz  was  jest  Świetlna  Siła,  wasze
wewnętrzne  słońce, wasza  dusza,  która  ma łączność  z  waszym sercem i  która
sprawia, że  ono  ciągle  bije  i  daje  wam życie  w  czasie  waszego  pobytu  w  tym
ziemskim  wymiarze.  Ją  też  można  uspokoić  po  prostu  przez  wspomniane
codzienne skupianie i łączenie się ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia w imieniu
Boga. Jest to tak proste dzięki temu właśnie, kim jesteście.

Jest  też  Ziemia  –  Ziemia,  która  chowa  was,  opiekuje  się  wami  i  daje  wam
miejsce, w którym możecie żyć w ziemskim fizycznym ciele. Trzeba o nią dbać,
opiekować się nią, dziękować jej za to, że tak dobrze się wami opiekuje.

Bądźcie łaskawi i wdzięczni za wszystko, co było wam dane w czasie przebywania
w ziemskim ciele na tej planecie ziemi.

Wszystko zostało stworzone przez Boga, Zatem wy wszyscy jesteście Bogiem.

Ja, Bóg, Błogosławię wam.

 † 98% płynu — później Valerie otrzymała od Kosmicznego Sai Baby wyjaśnienie, że właśnie tyle
znika przy spaleniu ciała – reszta to popiół (dop. tłum.).

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 7.07.2009 r.

w Moss Vale

To  jestem  ja,  Kosmiczny  Sai  Baba  i  przebywam  tutaj  już  od  jakiegoś  czasu,
sluchąjąc co macie do powiedzenia, a jest to dla mnie bardzo interesujaące.

Dzieliliście  się  ze  sobą swoimi myślami na temat tego, co robiliście  i  robicie  i
doszliście do wniosku, że jest wiele podobieństw w waszej pracy. I to jest prawdą.
Mamy wielu Pracowników Światła na całym świecie, na tej Ziemi, z którymi mamy
regularną  łączność.  Jest  teraz  ważne,  aby  ludzie  Ziemi  zrozumieli,  że  nauki
zawarte w religiach na Ziemi pochodzą z Gwiezdnych Światów.

One nigdy nie miały dzielić, a ich zadaniem było raczej łączyć. Istnieje Jeden Bóg,
Źródło wszelkiego Stworzenia, który jest Miłością i Współczuciem.

My,  którzy  pochodzimy  ze  Świata  Światła,  jesteśmy  zaangażowani  w  godzenie
wszystkich religii  na tej ziemi, ponieważ u początku każdej z  nich jest prawda.
Czasami  następowały  zmiany,  a  obecnie  informacje  są  przekazywane  różnym
Pracownikom Światła, żeby mogli zrozumieć jak dochodziło do tych zmian i aby
mogli o  nich napisać, podzielić  się  wiedzą i  zrozumieniem, tak by z  kolei  inni
zainteresowali  się  i  poznali  wpływy,  które  doprowadziły  do  zdradzenia  Boga,
Źródła Wszystkiego.

Chcę przez to powiedzieć, że nie pozwolono, by Nauki pochodzące od Gwiezdnych
Ludzi zostały przedstawione zgodnie z zamysłem.

Niemniej,  Prawda jest w was. Prawda jest we wszystkich. Prawda jest  w sercu
każdego. Trzeba jedynie usiąść i w spokoju przemyśleć różne sprawy, o których
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się  mówi.  Poprzez  wnikliwą  analizę  można  zdecydować  samemu,  co  jest
prawdziwe, a co nie jest.

Bo dusza każdej jednostki na tej Ziemi, która przebywa w ziemskim ciele, odbywa
podróż  z  Bogiem.  Bóg  jest  z  każdą  z  nich,  Bóg  jest  Stworzycielem,  Źródłem
Wszelkiej Wiedzy. Wystarczy tylko usiąść w ciszy, z  myślą, że chcecie otrzymać
Prawdę, wiedzę ze Źródła Wszystkiego, a będzie ona wam dana.

Może ona nie przyjść w sposób, jakiego oczekujecie. Może nawet przyjść od kogoś
innego,  z  innego  świata,  ktoś  inny  może  ją  przekazać,  ale  gdy  wnikliwie  to
przeanalizujecie, będziecie wiedzieli, że ta wiadomość jest dla was.

Wielka Miłość jest obecnie na ziemi. Wielu ludzi zdecydowało się wkroczyć  na
drogę Miłości i Współczucia oraz nie spierać się ani nie poróżniać z innymi, ale
raczej szanować się nawzajem i akceptować różnice. Bo to jest jedyna droga do
Zjednoczenia  różnych  ras  na  tej  ziemi.  W rzeczywistości  nie  ma  między  nimi
różnicy,  wszyscy  są  istotami  ludzkimi.  Miłość  ludzkości  jest  w  każdym.  Od
każdego zależy czy to okaże i będzie zgodnie z tym żył.

Ta Siła, jeśli mogę tak powiedzieć, jest dobra; jest to uprzejmość, łagodność, chęć
dzielenia  się  –  te  cechy  są  we  wszystkich.  Znane  jest  to  pod  nazwą  Bożego
Sumienia. Wiecie, kiedy nie idziecie za podpowiedziami najgłębszego miejsca w
sercu.  Zachęcam  wszystkich  do  słuchania  swej  intuicji,  swego  Wewnętrznego
nauczyciela, tego jeszcze cichego wewnętrznego głosu i do podążania za nim.

Wybór należy do was.

Nie dajcie się więc zwieść w sprawach informacji, które mogą przyjść. ’Wyłączcie
się’, że tak powiem, na jakiś czas, aby przetrawić tę pożywkę dla myśli, a potem
użyjcie swej zdolności rozróżniania i wtedy przyjdzie zrozumienie.

Taką wlaśnie drogą nauki przychodzą poprzez duszę do waszego serca, a stąd do
umysłu. Tak właśnie ma być, bo tak zostało to pomyślane. Energia, która zawiera
tę  wiedzę  oraz  miłość  Boga  jest  w  was.  Jest  ona  w  ‘Matce’  planecie,  którą
nazywacie ziemią, albowiem bez niej bylibyście zgubieni.

Odbywacie wędrówkę na niej, podróżujecie razem z nią, ponieważ nic nie stoi w
miejscu. Istnieje ruch, który trwa cały czas – w waszym Układzie Słonecznym, w
Galaktyce oraz we Wszechświecie.

Moje  dzisiejsze  przesłanie  dla  was  brzmi:  jesteście  wszyscy  dziećmi  Boga.
Chciałbym abyście to uznali, przyjęli i o tym wiedzieli.

Niech Bóg was błogosławi, moje dzieci. Ja Bóg, błogosławię was.

Uwagi Val

Ten dzień i miesiąc to 7,7

— obie cyfry sumują się do 7, które oznacza cykle.
— cyfry roku sumują się do 11, które oznacza wejście w nowy
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wielki cykl.

Dzisiaj Księżyc uległ zaćmieniu.
Disiaj Słońce uległo zaćmieniu.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 4.08.2009 r.

w Moss Vale

To ja, Kosmiczny Sai Baba i jest mi przyjemnie przebywać tutaj wiedząc, że jestem
mile widziany przez wszystkich was piękni ludzie  – wy, piękne świetlne  istoty,
którzy zstąpiliście w fizyczne ciała. Rozpoznajecie ... myślę, że mnie rozpoznajecie
... mam nadzieję, że tak.

Albowiem w Świecie Światła znamy się wzajemnie. Światło w innych Światach jest
bardzo ważne. Jest ono bardzo realne i  choć w ziemskim ciele  nie  możecie  go
zobaczyć, to jesteście go świadomi każdym zmysłem istniejącym w waszym ciele.

Możecie  to  nazwać  też  wewnętrznym  zmysłem.  Jest  to  wewnętrzne  słyszenie,
wewnętrzne widzenie oraz wewnętrzny węch i smak, a także dotyk, który posiada
wewnętrzny zmysł  uleczania i  wiedzy. Wszystkie  te  rzeczy  są w każdym na tej
ziemi.  Każdy  ma  możliwość  rozwinięcia  w  sobie  tej  wewnętrznej  wiedzy  i
wewnętrznego zmysłu.

A jeśli to zrobicie, na zawsze staniecie się świadomi otaczających was wpływów.
Wpływy  te  czasami  przychodzą  przez  wasz  głos.  Niektórzy  ludzie  mawiają
„Właśnie powiedziałem coś i nie wiem skąd to do mnie przyszło,” co znaczy, że
oni powiedzieli to nie myśląc o tym. Mogę was zapewnić, że na innym poziomie
świadomości myśleliście o tym.

Istnieją  inne  poziomy  świadomości  cały  czas  działające  poprzez  wszystkich.
Ważne jest, by baczyć na to, co mówią ludzie, na to co wydobywa sie z ich krtani.
Aczkolwiek wszelka komunikacja w innych światach odbywa się telepatycznie – z
umysłu do umysłu – to istnieją też  takie  pośród ras Kosmicznych, na różnych
poziomach, które przekazują telepatycznie myśli, ale mają inne plany.

Dlatego chciałbym zachęcić was wszystkich do rozwagi; w innych światach istnieją
rożnorodne  poziomy  wibracji,  częstotliwości  Światła.  Zachęciłbym  każdego  do
sięgania do najwyższego punktu Boskiego Światła, jakie jesteście zdolni na siebie
włożyć. Używam słowa ‘włożyć,’ co oznacza, że może ono być wkomponowane w
wasze ciało fizyczne i otaczające je Świetlne ciała.

Jesteście bowiem Świetlnymi Istotami na tej ziemi. Jesteście Duchami – jesteście
Duchami przede  wszystkim i  nade  wszystko. Ponieważ  bez  Ducha, bez  waszej
Duszy, w waszym umyśle, ciało fizyczne nie mogłoby w ogóle istnieć zbyt długo. W
rzeczy  samej  fizyczne  ciało  ma  świadomość,  która  jest  do  pewnego  stopnia
niezależna od waszego ducha, ale nie rozwijałaby się ona o ile wy, jako duch nie
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zdecydowalibyście się wejść w ciało fizyczne. Rozumiecie. Możecie więc myśleć o
nim jako o ‘domu’ dla Ducha, którym w rzeczywistości jesteście.

Jesteście  stworzeni  w  Duchu  i  Duszy,  przez  Boga.  Nie  ociągajcie  się  więc  –
chodźcie z Bogiem w waszym fizycznym ciele. Jesteście Bogiem, ponieważ nie ma
żadnego rozdzielenia.

Jedynie emocje, które rodzą się w was, mogą czasami zablokować pełne Światło, z
którego naprawdę jesteście. Zatem, jeśli będziecie nad sobą pracować, oczyszczać
te  emocje,  te  emocjonalne  reakcje,  które  z  was  wychodzą  –  oddajcie  je  z
powrotem Bogu, by je przeistoczył i by stały się Światłem, prawdziwym Boskim
Światłem, którym wy jesteście – wtedy zawsze będziecie zdolni mówić z Miłością i
Współczuciem. Będziecie myśleli z Miłością i Współczuciem i działali z Miłością i
Współczuciem.

Możecie być Promieniem Słonecznym – tęczą, jeśli wolicie – i dotykać każdego
dookoła Miłością, Miłością Boga, Uniwersalną Miłością Wszystkiego.

Dziękuję wam moje kochane dzieci.

Ja Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 9.09.2009 r.

w Sydney

Pozdrowienia.  To  jestem  ja,  Kosmiczny  Sai  Baba  i  jest  mi  naprawdę  bardzo
przyjemnie przebywać tutaj, wiedząc, że jestem mile widziany.
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Czuję to w waszych sercach. Łączę sie z  wami wszystkimi w waszych sercach –
ponieważ jest to Źródło Tworzenia, które znajduje się w was, które pochodzi od
Boga. Znajduje się ono we wszystkich.

Każdy rodzi się z Boską miłością. Niektórzy tracą to połączenie i robią złe rzeczy,
lecz mimo to są Boscy i łatwo im zawrócić, zmienić życie, sposób myślenia oraz
postrzegania siebie i Boga. To jest dar – to dar Chrystusowej Energii, która jest we
wszystkich.

Energia  Chrystusowa  to  pole  energetyczne  pochodzenia  Boskiego  –  Boskie
Światło. Pochadzi ona z Piątego Świata, do którego ta ziemia zmierza. Wszyscy
podnoszą swoją świadomość, aby wejść w ten stan bytu w Piątym Świecie.

Nie  wierzcie,  że  nigdy  dotąd  tam nie  byliście,  gdyż  byliście  – w  podróży swej
Duszy. Wasza wędrówka obecnie na ziemi odbywa się w Trójwymiarowym ciele.
To jest życie ... gra ... doświadczenie ... uczenie się ... dzielenie ... opiekowanie ...
przebywanie z innymi, by stwierdzić, że wszyscy ludzie na tej ziemi są tutaj po to,
żeby pomagać sobie nawzajem.

Ponieważ  gdy  się  łączycie,  energia  rozprzestrzenia  się.  Na  ziemi  następuje
podnoszenie  świadomości. To samo dzieje  się  również  z  waszą matką – waszą
matką ziemią, która pielęgnuje was i opiekuje się wami. A pytanie „Gdzie byłbyś
bez niej?” powinno zrodzić w was wiele innych pytań.

Bo przecież wasza dusza wchodzi do ciała na ziemi i odchodzi z niego. Jednak ona
również  poznaje  Kosmiczne  Światy  i  wchodzi  w  ciała  innych  ras  Kosmosu.
Częstotliwości tamtych Światów są różne. One istnieją w was, są częścią was i w
rzeczywistości  wnikają  w  waszą  fizyczną  istotę.  Gdybyście  więc  zbadali  to,
znaleźlibyście wiele odpowiedzi, takich jak dlaczego reagujecie na coś w określony
sposób podczas swej wędrowki tutaj na ziemi.

Jesteście Wielowymiarowymi Istotami.

Chciałbym, abyście o tym pomyśleli.

Z całą pewnością nie  jesteście  tylko  fizycznymi ziemskimi  istotami. Posiadacie
fizyczność  w  innych  światach  oraz  doświadczyliście  wielu  form życia  i  ciał  w
różnych  częstotliwościach,  różnych  wymiarach.  Jak  powiedziałem,  jesteście
Wielowymiarowi.

I  Stwórca  jest  waszym  Źródłem.  Wszyscy  zostaliście  pobłogosławieni  Energią
Chrystusową. Chciałbym, byście o tym pamiętali.

Energię Chrystusową można opisać inaczej ... można powiedzieć, że jest ze Źródła
i że pochodzi z  Miłości. Pochodzi z  Boskiej Uniwersalnej Miłości oraz przenika
was i jest wam dana, byście mogli z niej czerpać, dzielić się nią między sobą, ze
swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, którym współczujecie, a nawet z
ludźmi w innych częściach tej planety ...

Dla  Uniwersalnej  Miłości  nie  istnieją  żadne  ograniczenia.  Jest  jej  wokoło
wystarczająco  dużo  dla  wszystkich.  Jedynie  umysł  może  uznać,  że  jest  to
niemożliwe.

Powtórzę,  że  chciałbym,  byście  myśleli  o  sobie  jako  o  Boskich  Istotach,
pochodzących  z  Uniwersalnej  Miłości  i  posiadających  możliwości
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rozprzestrzeniania tej miłości bez ograniczeń.

Myślę, że rozumiecie o czym mówię. To jest bardzo proste. Jeśli istnieją sprawy
powodujące  kontrowersje  lub  raniące,  zamiast  działać  w  złości  możecie
powstrzymać  się  do  czasu  aż  się  uspokoicie  i  przedyskutować  cały  problem,
wyjaśniając wasz punkt widzenia i wysłuchując drugą stronę, tego co w tej sprawie
myśli i jak czuje. Stwierdzicie, że nastąpiło nieporozumienie, albo ...

Jeżeli nie ma nieporozumienia, a tylko mocne przekonanie różniące się bardzo od
waszego, prosiłbym was o uszanowanie go. Szanujcie różnice między sobą ...

Albowiem  wszyscy  jesteście  braćmi  i  siostrami.  Wszyscy  jesteście  istotami
ziemskimi,  jesteście  tym  samym.  Nie  ma  powodu  do  walki  i  agresji  lub
wzajemnego gniewu.

Wzywajcie Uniwersalną Miłość i pamiętajcie o potędze modlitwy. Możecie usiąść
cicho i poprosić o pokierowanie lub wręcz o pomoc. Otrzymacie je niezwłocznie.
Tylko  od  was  zależy,  czy  dokonacie  wyboru  i  zaczerpniecie  z  Uniwersalnej
Miłości.

Dziękuję wam moje dzieci. Dziękuję wam za to, że tu jesteście ...

Ja Bóg, Błogosławię was.
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Byłam podekscytowana, ponieważ pokazuje ono Sai Babę ze skrzydłami nad sobą.
Zwróćcie uwagę rownież na latające elementale.

Zdjęcie zostało wykonane przez Colleen Beattie.

Lampki rozbłysły, gdy robiono to zdjęcie.

Niewielka ilość  wibhuti  pojawiła  się później  na  marmurowej
ławce  w  kuchni.  Gdy  ścieraliśmy  ten  proszek,  na  naszych
oczach  powoli  zastępował  go  nowy.  Trwało  to  przez  około
godzinę.  W  tym  czasie  ludzie  pytali,  co  to  było  i  jak  tego
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używać. Dziękuję Ci, Babo, za tę wspaniałą Lilę!

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 6.10.2009 r.

w Sydney

To ja, Kosmiczny Sai Baba i jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj wiedząc,
że jestem mile widziany. Doceniam to, że jesteście tutaj wszyscy z powodu tego
Przekazu.

Przekazy obecnie odbywają się systematycznie, że tak powiem, i dlatego jest tu
was więcej  niż  jedna  osoba. Używam energii  zgromadzonej tutaj  oraz  podczas
innych spotkań jak czarodziejskiej nici i roztaczam ją w miejscach wokół ziemi,
które potrzebują pewnego oczyszczania.

Energie nagromadzają się czasem jak ciemne chmury – tak, że nie ma miejsca na
zmianę. Z tą nową energią przychodzącą na tę planetę (w obecnym czasie istnieje
potrzeba tej nowej energii, Energii Chrystusowej, trzeba żeby się rozprzestrzeniła)
... mając więc te ciemne chmury oraz tę energię pochodzącą ze spotkań, jesteśmy
w stanie rozproszyć tę ciężką energię i pozwolić Energii Chrystusowej zmieszać
się z nią i ją rozproszyć, jak również zmienić ją.

Inną  sprawą  jest  to,  co  dzieje  się  w  ludzkich  umysłach.  Każdy  ma  prawo
podejmowania swoich własnych decyzji.  To jest błogosławieństwo  oraz  dar dla
każdej duszy, która przyszła do ciała na tę planetę ziemię. Ale jeśli wybiorą oni
drogi dalekie od wpływu Boga, to jest to ich wybór i będzie to honorowane przez
siłę, która jest ... Jednak zmiany na tej ziemi składają się na postęp w kierunku
Złotego  Wieku.  A  pochodzi  to  od  Energii  Chrystusowej,  od  Złocistej  Energii,
zielonego złota, które jest sercem i miłością Boga.

Niektórzy  ludzie  będą  trochę  zagubieni  i  pomoc  dla  nich  będzie  miała  inny
charakter. Lecz dzisiaj, teraz na ziemi wszyscy ludzie i wszystkie żywe istoty na
niej przechodzą w kierunku Złotego Wieku. Zmiany nastąpią.

W zmianach jakie zajdą wszystkie rzeczy będą wzięte po uwagę, wszystkie sprawy
będą uszanowane. Należy to do Uniwersalnej Miłości.

Opiekowanie się sobą nawzajem będzie naturalną rzeczą wśród ludzi. W końcu
naturalnym będzie to, że ludzie będą słuchać siebie nawzajem, szanować punkt
widzenia drugiej osoby – zgadzać się lub nie zgadzać, lecz nie walczyć czy kłócić
się.  Znajdą  się  sposoby  na  rozwiązywanie  problemów  wymagających  uwagi,
takich,  które  mogłyby  spowodować  podziały.  Ale  do  podziałów  nie  dojdzie,
ponieważ wszyscy ludzie, którzy znajdą się w tym Nowym Porządku lub Nowym
Świecie Złotego Wieku porozumieją się, dojdą do zgody.

Będą oni szczęśliwi, będą uprawiać, będą budować, będą tworzyć rzeczy. Leczenie
będzie łatwiejsze. Będą nowe metody, które dotąd nie były używane na tej ziemi i
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szybko  przyniosą  takie  zmiany  fizycznemu  ciału,  że  będzie  bardzo  łatwo
zdrowiało.

Narodzą się dzieci wysoce uzdolnione medialnie oraz bardzo świadome. Dzieci te
poprowadzą starsze pokolenie za rękę w Nowy Świat.

Do momentu, gdy Słoneczne Połączenie ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia nie
dokona się, droga będzie trochę wyboista, jeśli mogę to tak ująć. Nie chcę, byście
się martwili ani bali ... Wszyscy ludzie na ziemi mają przypisane istoty z innych
światów, z innych częstotliwości, które towarzyszą im w każdej chwili. Cały czas
jesteście prowadzeni.

Wielu doświadczyło tego i wie. Inni mogli to odsunąć od siebie, myśląc, że to tylko
ich  wyobraźnia.  Zapewniam  was  jednak,  że  wszyscy  są  prowadzeni,  mają
podpowiedzi.  Od  was  zależy  czy  podążycie  za  tymi  podpowiedziami.  [Jeśli
podążycie,] sprawi to, że wasze życie na tej ziemi będzie dużo łatwiejsze.

Bądźcie więc wnikliwi, uważajcie na swoje decyzje. Jeśli mogę coś zasugerować,
trzeba, by ludzie modlili się, by modlili się częściej. Niech modlą się do Boga o
Źródło Wszelkiego Stworzenia i proszą o porady. I będzie ona dana. Nie trzeba
niczego więcej, wystarczy poprosić. Taka informacja była przekazana już tysiące
lat temu i ciągle jest aktualna.

Energia Chrystusowa powraca. Już tu jest. Jest dostępna dla wszystkich, ponieważ
jest  to  źródło  energii.  Bądźcie  tego  świadomi.  Popłyńcie  z  nią,  szanujcie  ją,
uznajcie ją i kochajcie z nią.

Przyszedłem dzisiejszego wieczoru z wielką miłością, z Uniwersalną Miłością oraz
z wieloma istotami z innych światów, które są tutaj ze mną. Wiem, że ich obecność
odczuwacie. Chciałbym, byście teraz posiedzieli chwilę i wdychali ich obecność –
w siebie, do swej wewnętrznej istoty, do swego serca – i wiedzieli ponad wszelką
wątpliwość, że nigdy nie byliście i nie jesteście sami.

Ja Bóg Błogosławię was, moje dzieci.

Ja Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 1.11.2009 r.

w  Nowra
Spiritualist
Church

Kosmiczny Sai  Baba porozumiał się  ze mną telepatycznie  mówiąc, że dziś ktoś
inny  będzie  przemawiał  przeze  mnie.  Nigdy  nie  wiem,  co  się  wydarzy,  więc
wytrzymajcie jeszcze przez chwilę.

Poinformował On (Kosmiczny Sai Baba), że pojawi się Archanioł Michał, a potem
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będzie mówić Archanioł Maria, która jest aniołem Maryją, tą samą energią, którą
reprezentuje Matka Boska. Nieczęsto przekazuję przesłania od niej, więc jest to
miła niespodzianka. W istocie prezentacja ta jest dość niezwykła.

(Proszę obejrzeć wideo na Youtube na tej stronie, gdzie można usłyszeć z jaką
siłą  prezentuje  się  Archanioł  Michał.  Bywa on czasem bardzo  głośny  i  trochę
dominujący, więc ostrzegłam publiczność, dodając, że nie ma się czego obawiać.)

Potem pojawił się Archanioł Michał i bardzo głośno przedstawił się:

"To  ja,  Archanioł  Michał  ...  nie  bójcie  się.  Przychodzę  jedynie,  by  pokazać
obecność Archaniołów ...

To  z  nimi  pracujecie  tak  często  w  celu  uzdrowienia  na  ziemi  i  jest  to,  moi
ukochani, bardzo cenione. Przyszedłem tylko na krótko, by powiedzieć wam, że
wasze modlitwy zawsze są w taki czy inny sposób wysłuchiwane. Dziękujemy wam
za modlitwy za ziemię i ludzi na niej."

Rozłożył ramiona wyciągając je do wszystkich w wielce dramaryczny sposób i
powiedział: "Po prostu poczujcie ... moją energię." I odszedł.

Potem, początkowo z  pewną energią  Michała w  moim głosie,  przedstawiła  się
Archanioł  Maria,  a  głos  jej  stopniowo  miękł,  aż  w  końcu  przeszedł  w  głos
żeński.

"To  ja,  Archanioł  Maria.  Jestem  tym  drugim  aspektem  energii  Archanioła
Michała.

W  waszym  ziemskim  rozumieniu  aspekty  męski  i  żeński  są  rozdzielone.  W
światach Anielskich  nie  są  rozdzielone. Jednak  przedstawiam się  jako  kobieta,
ponieważ  energia  ta  przez  wieki  oddziaływała  na  tej  ziemi  przejawiając  się  w
postaci ewolucji człowieka, pomagając podnieść świadomość ziemi i jej ludzi za
pomocą tej delikatnej, kochającej, opiekuńczej i odżywczej energii, która pochodzi
ze Źródła Stwórcy Wszystkiego.

Niektórzy ludzie odnoszą się do tego aspektu jako do Bogini. Bóg i Bogini to to
samo.  Oni  są  Zjednoczeni.  Jest  to  symbolem  tego  co  wszyscy  czujecie,  będąc
rozdzieleni jako mężczyzna i kobieta. Musicie dojść do zrozumienia i szanować się
nawzajem, szanować różnice oraz zharmonizować się z sobą, by móc być jednym.

Mówię o energii, ponieważ wszyscy jesteście energią. Wszyscy jesteście pięknymi
istotami.  I  niezależnie  jakim  dzieckiem  przyszliście  podczas  narodzin  z
Matczynego łona, czy jako dziewczynka czy chłopiec, pamiętajcie, że na początku
to jest zawsze ta JEDNA energia.

Wasza podróż  na ziemi w ludzkim ciele  ma na celu zrozumienie  i  poradzenie
sobie z tymi różnicami między Energią Męską i Żeńską.

Energie  te  niekoniecznie  stanowią o istocie  ludzkiej.  Na energię  męską można
patrzeć jako na siłę napędową. A energię żeńską można postrzegać jako tę, która
otrzymuje  i  koi  oraz  trzyma  razem.  Energie  te  reprezentują  wiele  rzeczy  w
waszym świecie tutaj na ziemi.

Siła napędowa może czasem wydostać się spod kontroli, jeżeli po drodze nie jest
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łagodzona i pielęgnowana. Tak samo jak opiekuńcza energia żeńska może czasem
ulec zatraceniu, ponieważ może stać się tak bojaźliwa, że wręcz zgubi swoją drogę.
Ważne jest, by te dwie siły zeszły się.

Myślę,  że  jeśli  zwrócicie się  do swych serc, zaczniecie rozumieć to, co próbuję
powiedzieć.

Czas wojny, gdzie jest walka, ból lub zabijanie jest czasem, który musi odejść ...

Nie znaczy to, że musicie przestać być wojownikami, jeśli chodzi o obronę tego, w
co wierzycie. Ponieważ, będąc mężczyzną czy kobietą, możecie to robić.

Jeśli  jesteś kobietą, musisz czerpać z tej siły napędowej, aby trzymać się  i stać
spokojnie, a nie dać się przewrócić.

Jeśli  jesteś mężczyzną, możesz  trzymać się  tej  delikatnej energii  i  pozwolić  jej
złagodzić ową siłę napędową.

Na ziemi macie wybór – niszczyć lub tworzyć. Stwórcze źródło jest w was – jest to
Bóg, Bóg Matka-Ojciec wewnątrz was.

Chciałabym, byście  pomyśleli  o  tym. Kosmiczny Sai  Baba poprosił  mnie, abym
dzisiaj do was przemówiła, ponieważ chce, by było wiadome, że Bóg w istocie nie
jest tylko rodzaju męskiego, ale reprezentuje obydwa aspekty.

Mam nadzieję, że rozumiecie, co mówię. Wszystkie Anielskie istoty prezentują się
jako  rodzaju  żeńskiego, gotowe dawać  miłość  i  opiekę  ...  A  więc,  moi  drodzy,
niezależnie czy są one z wami w innych światach czy na tej ziemi, są z wami i są
tutaj,  by  wam pomagać kiedykolwiek  o to poprosicie.  A mam nadzieję,  że  nie
zawahacie się tego czynić, ponieważ w modlitwie zawiera się prawdziwa potęga.

Niech Bóg was Błogosławi, moje Dzieci, niech Bóg was Błogosławi."

Potem, gdy Maria odeszła, pojawił się Kosmiczny Sai Baba...

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Zaplanowałem na dzisiaj małe przedstawienie, że tak
powiem,  ponieważ  będzie  wam  trochę  ciężko  zaakceptować  instnienie
Archaniołów oraz Aniołów, którzy pracuja razem z wami. Ale chcę was zapewnić,
że są oni bardzo rzeczywiści. A więc, bez dalszego przemawiania, chciałbym tylko,
abyście  zwrócili  się  do  swych serc  i  sami poczuli  tę  energię,  która jest  w tym
pomieszczeniu.  Jak  zostało  powiedziane, jest  tu,  w  tym pomieszczeniu  bardzo
ciepło.  I  w  rzeczywistości  tak  jest  ...  od  miłości  pochodzącej  od  wszystkich
Anielskich  Królestw,  która,  chciałbym  to  dodać,  w  ogóle  nie  ma  swojej  stałej
siedziby.

Dziękuję wam, moje dzieci.

Ja Bóg Błogosławię was, moje dzieci,

Ja Bóg, Błogosławię was.
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Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 16.12.2009 r.

w
Bomaderry

To  ja,  Kosmiczny  Sai  Baba  i  jest  mi  bardzo  przyjemnie  przebywać  tutaj  oraz
wiedzieć, że jestem mile widziany. Możliwość przychodzenia tutaj, przemawiania
do wielu, takich jak wy, którzy macie miłość w waszych sercach i troskę o Ziemię i
ludzi na niej, sprawia mi przyjemność.

Jest to czas rozrachunku, ponieważ zbliża się koniec waszego roku. Jest to czas
rozrachunku, podsumowania, że tak powiem, tego, co żeście zrobili w mijającym
roku – aby przygotować się  na dokonanie  zmian na Nowy Rok a jednocześnie
podziękować Bogu i wszystkim za to, co zostało wam dane.

Czas świąt, obchodzenia Bożego Narodzenia nawiązuje do czasu, kiedy narodził
się Jezus na tej Ziemi. Wasze kalendarze uległy pewnym zmianom w porównaniu
z  tamtymi  czasami,  lecz  tym,  co  naprawdę  się  liczy  jest  czas  myślenia,
rozrachunku i dawania.

To czas, gdy rodziny gromadzą się razem oraz dzielą się z  sobą – i kochają – i
otrzymują łaskę od Boga.

Jest wielu potrzebujących ludzi na tej Ziemi. Wszyscy obecni w tym pokoju są
świadomi potrzeby istnienia jakiegoś sposobu dawania tak, by  ludzie  mogli się
dzielić oraz opiekować sobą nawzajem. Muszą zostać podjęte decyzje typu "Dobro
dla Wszystkich" w miejsce dobra dla nielicznych.

Odbywające się konferencje w świecie – takie jak ta w Kopenhadze, ale także inne
– stwarzają szanse na spotkanie i uzgodnienia pewnych spraw, które muszą być
zmienione na tej Ziemi.

Sama Ziemia cierpi – potrzebuje opieki, potrzebuje szacunku ... uznania ... Wszak
mógłbym zadać pytanie: "Gdzie bylibyście bez niej?"

Ona jest waszą Matką i bardzo ważnym jest, abyście się zawsze nią opiekowali. Bo
przecież jesteście Duszami, które stale powracają do fizycznych ciał, przechodząc
z  jednego  życia  do  następnego.  Jest  to  podróż  waszej  Duszy.  Dla  wszystkich
fizycznych istot, które rodzą się na tej Ziemi jest to podróż. Jest po temu powód i
ma to swój cel.

Zrozumienie  tego  jest  możliwe,  lecz  by  tego  dokonać,  potrzebna  jest  wasza
inicjatywa, wasze zainteresowanie. Zaciekawienie tą waszą podróżą na Ziemi ... i
jej przyczyną.

Jeżeli pozwolicie waszemu duchowi poprowadzić się, zostaniecie skierowani ku
wielu źródłom pomocnych informacji.

Ale nie lekceważcie potęgi modlitwy; jedyne co macie zrobić to Pytać.

Mówiłem o tym już wcześniej i chcę powiedzieć raz jeszcze. Jeśli Spytacie w imię
Boga – unieście swe serca – odpowiedzi przyjdą. Być może nie tak szybko, jak
byście tego chcieli, jednak nadejdą. Zapamiętajcie to przesłanie, przesłanie tego
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czasu, tej Świątecznej okazji, oraz końca waszego roku, które brzmi: MÓDLCIE
SIĘ oraz DZIĘKUJCIE Bogu – za samą waszą obecność na tej Ziemi.

Dziękuję wam, Moje Dzieci, za pozwolenie na moje przyjście, by przemówić do
was dzisiejszego wieczoru.

Ja Bóg Błogosławię was, moje dzieci.
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