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Przekazy Kosmicznego Sai Baby z 2010 r.

Z inspiracji Kosmicznego Sai Baby udostępniamy wszystkie przekazy z 2010 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  2010  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 5.01.2010 r.

w
Bundanoon

Jestem tu i  jest mi bardzo miło tu być oraz wiedzieć, że  jestem też mile widziany. Dziękuję
wszystkim za dołożenie starań, aby dzisiaj tutaj być. Bo jest to początek nowego czasu – jest to
początek nowej dekady. Na Ziemi ciągle jeszcze zachodzą zmiany.

Kiedy  wasz  układ  słoneczny  wejdzie  już  w  harmonię  ze  słońcem  galaktycznym,  będzie
spokojniej.

Charakter waszej pogody będzie o wiele spokojniejszy – nie tak burzliwy jak obecnie. Uspokoi
się energia wewnątrz Matki Ziemi, uspokoi się energia w ludziach na Ziemi. Uspokoi się energia
we wszystkich innych żywych rzeczach na tej Ziemi, zjednoczą się, będzie w nich pozytywne
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myślenie, uczucia i ekspresja. Dotyczy to wszystkich 'bibliotek' istniejących na Ziemi.

Biblioteki Życia, Biblioteki Formy – a spokój ten może być wrodzony (niewyuczony). Chciałbym,
aby wszyscy byli spokojni. Energia w tym pomieszczeniu jest nieco, że tak powiem, wadliwa, ale
jeśli się uspokoi, łatwiej mi będzie do was wszystkich dotrzeć.

Dlatego chciałbym, abyście przyłączyli się do mnie w intonacji trzech Om i do tego dźwięku. Ten
dźwięk i wibracja pochodzi z początku Stwórczego Źródła Wszystkiego.

Czy zrobicie to dla mnie?

(Zaśpiewano trzy razy Om a energia przychodząca przez medium wyrażała się bardzo długim
intonowaniem każdego Om. Osoby obecne w pomieszczeniu mówiły, że zdecydowanie nie był to
głos medium. Zapis tego intonowania dostępny jest pod poniższym linkiem.)

Proszę wykonać trzy głębokie oddechy a poczujecie ogarniający was spokój. Pomagam wam w
tym.

Oddech, który wykonujecie jest od Boga. Jest Bogiem. Jest on od Stwórczego Źródła, które daje
wam życie.

Oddech  istnieje  w  wielu  rzeczach  – nie  całkiem w  taki  sam sposób  jak  w  przypadku  tego
Ziemskiego Ciała, ale  istnieje  w postaci oddychania. Dźwięk i  wibracja jest oddechem, który
wchodzi i wychodzi – jak fale oceanu, które pluskają na waszych wybrzeżach. To Matka Ziemia
pokazuje wam jak oddycha.

Wiatr oddycha. Czasami staje się niespokojny i zmienny – tak samo jak niekiedy wy. To nie jest
potępiający osąd. Jest to okazja dla jaźni do pozbycia się, nazwijmy to, zmiennych emocji.

Oddychanie zachodzi nawet w nieożywionych przedmiotach, gdyż nic nie trwa w bezruchu.

Istnieje wzrastanie, które zachodzi cały czas, a także pozbywanie się rzeczy niepotrzebnych.

Energia  reprezentująca  Śiwę, czyli  Niszczyciela,  jest  aspektem oddechu  Boga  i  pomaga  ona
odrzucić rzeczy niechciane.

Mam nadzieję, że jasno się wyrażam. Niszczyciel nie jest czymś, czego należy się bać, ale raczej
jest to konieczność we wszelkim życiu.

Mamy do czynienia z pojawianiem się i zanikiem i jest to wyrażane na wiele sposobów. Możecie
o tym myśleć jako o kwiecie i  nasieniu, które wybija się przez ziemię i wdycha się w życie z
całym swoim pięknem. Tak samo dzieje się z całą florą i fauną na Ziemi.

To samo dotyczy człowieka, ludzkości. Zaczyna się od nasienia i wdycha się i wybucha w ziemski
wymiar i rozkwita całym swoim pięknem. Bo wszyscy jesteście pięknymi istotami. Moi drodzy,
ziemskie Istoty przychodzą od Boga. Każdy na tej Ziemi jest Boską Istotą.

Jeśli coś was powstrzymuje i jest destrukcyjne dla waszego wzrostu, otrzymaliście zdolność do
przejęcia panowania nad własnym wzrostem, waszą własną świadomością, w ramach waszego
umysłu.  Jest  więc  ważne, byście  pamiętali  o  byciu pozytywnymi  we  wszystkim, co myślicie,
wszystkim,  co  mówicie,  wszystkim  w  waszych  sercach  –  względem  tego,  co  jest  dawane  i
zabierane. Ponieważ to też jest jak oddech – przychodzi i odchodzi, coś dajecie i coś bierzecie.

Róbcie  to  wraz  ze  Źródłem Stwórcy,  które  jest  Miłością,  Uniwersalną  Miłością,  która
istnieje  dla  Wszystkiego, co  zostało stworzone  przez  Boga. Wszystko  to współdziała,  tak jak
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pożywienie i woda, i oddech, i Ziemia, na której wszystko to się dzieje, która utrzymuje to, która
przyciąga to tutaj na waszej planecie.

Jesteście częścią znacznie większego Układu Słonecznego, Galaktyki i Wszechświata, i  jeszcze
więcej, gdyż istnieje wiele innych funkcjonujących Wszechświatów w innych częstotliwościach.
Wszystkie  one  są  wzajemnie  połączone.  Zostały  one  stworzone  przez  Boga  ze  Stwórcy
Wszystkiego, Stwórczego Źródła Wszystkiego.

Chciałbym, abyście rozmyślali  o tym i zdali sobie sprawę ze znaczenia tego ... żebyście mogli
oddychać i dawać oraz otrzymywać miłość, która jest zawsze dostępna – ona jest Absolutna.

Dziękuję wam, Moje Dzieci, dziękuję.

Ja Bóg Błogosławię was, moje dzieci.

 

         Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 2.02.2010 r.       

       

          w
Bombaderry 
     

To  ja,  Kosmiczny  Sai  Baba.  Przebywanie  tutaj,  by  móc  z  wami  rozmawiać  sprawia  mi
przyjemność. Wiele zmieniło się i  zmienia na tej Ziemi ...  w sprawach pogodowych – tutaj
trzęsienia ziemi traktuję jako element pogody, dlatego, że powodują one zmiany oraz
zawirowania w samej Ziemi. Będzie to trwało na tej Ziemi przez jakiś czas – dopóki nowy, że tak
powiem, korowód Światła nie zrówna się z Wyższymi Aspektami Kosmicznych Światów.

Światło spływa na Planetę Ziemię ... niweluje niepożądane energie infiltrujące Planetę Ziemię
oraz ziemskich ludzi i tego, co żyje na Ziemi.

Jest to pewnego rodzaju próba dla wszystkich istot, które egzystują na Planecie Ziemi. Słońce
Układu Słonecznego także się zmienia. Dożo obecnie zaczyna się tam dziać ... i będzie się działo
przez  pewien czas. W rzeczywistości  właśnie  to  jest  przekazywane  poprzez  słońce  na waszą
ziemię.

To się uspokoi. Wyobraźcie sobie staw przy młynie  ze spokojnymi wodami. To wszystko pójdzie
w tym kierunku – od obecnego stanu wzburzonych strumieni.

Świat Hierarchii obserwuje  i  nadzoruje  to, co  dzieje  się  na waszej  Ziemi. Jest to konieczna
przemiana, przez  którą wasz  Układ Słoneczny musi  przejść.  A my, pochodzący z  Hierarchii,
pomagamy zmniejszyć tę siłę obecnych zmian, by was chronić, by nie była tak dokuczliwa, jak
mogłaby być,  gdyby ludzie na tej Ziemi nie zaczęli zmieniać swego myślenia i nie chcieli łączyć
się wzajemnie w JEDNO.

Podczas  działania w  JEDNOŚCI obecny jest  Bóg. Bóg jest  we  WSZYSTKICH, lecz  pozostaje
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nieaktywny  w  wielu.  Boska  energia  przejawiająca  się  u  wszystkich  ludzi  oraz  fakt  bycia
świadomym  oraz  rozumienia  Boga  Stworzyciela  pomaga  łagodzić  'burzliwość'  owej  energii,
która powoduje te zmiany.

Nie  ma potrzeby  się  bać. Zachęcam każdego  do  modlitwy,  do  wzywania  Boskiej  Siły,  która
znajduje się wewnątrz was oraz do modlitwy do Boga Stworzyciela, Źródła Wszystkiego. Pomoże
to złagodzić te Przykre Przejścia, którym Ziemia teraz ulega.

Chciałbym, byście skupili się na samej Ziemi, ponieważ to właśnie ona rodzi tę nową energię.
Pomoże  to  wznieść  wszystko  do  Nowego  Świata,  Nowego  Złotego  Wieku,  który  należy  do
częstości piątego wymiaru.

W tej częstości piątego wymiaru ludzie będą po prostu „wiedzieli" – bez żadnych wewnętrznych
konfliktów. Będą wiedzieli jak szanować się nawzajem, jak dawać sobie i dzielić się, jak łączyć
się  ze  sobą oraz  respektować różnice  i  znajdować rozwiązania wszelkich sprzeczności,  które
mogą się pojawić.

W pięciowymiarowym pojmowaniu słowo „wojna" nie istnieje.

Ludzie będą mądrzy; odpowiednie energie będą ze sobą powiązane i wzajemnie się wzbogacać.
Bóg Stworzyciel jest Uniwersalną Miłością. Strach nie istnieje.

Więc, jeśli  wolno powiedzieć, „Po prostu wytrzymajcie jeszcze troszeczkę" a wszystko
wzniesie się do poziomu przymłynnego stawu spokoju, pokoju i miłości.

Nie zapomnijcie miłości, która została wam dana, by umożliwić wam życie na tej Ziemi  oraz
dzielić się z sobą.

Dziękuję wam, moje Dzieci, za pozwolenie na przyjście.

Niech Bóg was błogosławi ...

Niech Bóg was błogosławi ...

Ja, Bóg Błogosławię was, moje dzieci.

 

  Uzupełnienie

 

7-go  lutego  do  przekazu  w  Bomaderry  otrzymano  wyjaśnienie  i
podsumowanie  całego  przesłania.  Kosmiczny  Sai  Baba  mówi  o
'niespokojnym' charakterze pogody i o tym, kiedy ma się zakończyć.

"Wspomnieliśmy, Moja Droga, o roku 2012, końcu tego roku. Jednak zmiany
zachodzą teraz i będą trwały też po tamtym roku. Są one jak pory roku na
ziemi – pojawiają się od czasu  do czasu. W charakterze  pogody zachodzi
zmiana.  Podobnie,  w  cyklach,  dzieje  się  w  Kosmosie.  Wasz  cały  Układ
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Słoneczny przechodzi przez pewną, nazwijmy to, porę. Ale czas rozdzielający
te różne pory jest znacznie dłuższy niż to, co macie na tej ziemi. Możesz więc
to powiedzieć swoim przyjaciołom, Moja Droga."

(Gdy  Kosmiczny  Sai  Baba  to  mówił,  umysłem  widziałam  małe  cykle
wewnątrz  wielkich  cykli  –  tak  jakby  rzucić  kamień  do  olbrzymiego
holograficznego jeziora.)

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 2.03.2010 r.

w
Bomaderry

Jestem Kosmiczny Sai Baba. Od pewnego czasu czekałem na tę rozmowę z wami. Jednak, cieszę
się bardzo, że mile mnie widzicie. Być tutaj jest dla mnie wielką przyjemnością.

Charakter  'pogody'  trzęsień  ziemi  uległ  nasileniu  albo,  że  tak  powiem,  stał  się  bardziej
powszechny. Będzie ciąg dalszy, ale nie obawiajcie się. To wewnątrz Ziemi zachodzą zmiany, a
wraz z tym związana z nimi energia przenika do każdej żywej istoty na tej ziemi, włącznie z rasą
ludzi.

Sama ludzka rasa  także  dozna  małych  wstrząsów. Przyniesie  to  zmiany  – zmiany  w  każdej
pojedynczej istocie. Zatem, jeśli  'gdzieś tam' wielu ludzi ma kłopoty, zmartwienia, niepokoje,
poświęćcie im swój czas, bo wy macie zrozumienie tego, co się dzieje. Nie każdy to wie, dlatego
istnieje potrzeba dzielenia się tym zrozumieniem.

Nie musicie mówić w sposób niosący strach lecz raczej w sposób dodający otuchy. Zmiany, jakie
zachodzą na tej ziemi, zdarzyły się wiele tysięcy milionów lat temu na tej ziemi. Ziemia pójdzie
dalej i tak samo wszyscy ludzie, którzy się na niej znajdują.

Zmiany będą na lepsze. Ludzie będą mądrzejsi, będą wiedzieli i rozumieli energię Boga, który
znajduje się w każdym z nich. Będą wiedzieli, że nie ma sensu prowadzić wojny lub gniewać się
a raczej trzeba szanować zdanie każdego. Jeśli wystąpi konflikt i niezgoda, znajdą sposoby na
rozbrojenie sytuacji lub po prostu pogodzą się z nią i każdy pójdzie swoją drogą bez  urazy lub
złości.  Takie  zachowanie  można osiągnąć  – już  zostało osiągnięte  w  wielu  rasach Kosmosu.
Niektóre z tych ras wywarły na was wpływ i w tym kierunku właśnie zmierzacie...

Czasy  są  trudne,  dlatego  bardzo  ważna  jest  Modlitwa.  Wiem,  że  się  powtarzam,  ale  chcę
wszystkich  zachęcić  do skupiania się  na  Źródle  Wszelkiego Stworzenia. Możecie  je  nazywać
Bogiem, możecie nazywać Siłą, możecie nazywać Miłością. Jakkolwiek je nazywacie, skupiajcie
się na nim i wiedzcie, zdajcie sobie sprawę z tego, że jest ono prawdziwą Matką-Ojcem-Bogiem,
która  działa  przez  was  i  jest  zawsze  gotowa pomagać  innym,  którzy  znajdą  się  w  waszym,
nazwijmy to, otoczeniu.

Ziemia nie stoi w miejscu – Ziemia porusza się po okręgu, a dzieje się to o wiele szybciej niż
sobie uświadamiacie. W rzeczywistości, gdyby Ziemia zwolniła, wszyscy odlecielibyście z niej.
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Nauka potwierdzi, że tak jest. Dzięki temu obrotowemu charakterowi Ziemia przesuwa się do
cykli, które są podobne do cykli, które trwały w przeszłości. Przesuwa się także do cykli, które są
tym, co, mówmy, stanowi waszą przyszłość, chociaż to już się zdarzyło. Istnieją na tej Ziemi ci,
którzy  przyszli  z,  powiedzmy, waszej  Przyszłości  w  odniesieniu  do obecnego  waszego  czasu
teraźniejszego.  Przyszli,  by  wam pomóc,  pomóc  podnieść  Świadomość.  Wielu  Pracowników
Światła (ang. Light Workers) pochodzi z tego miejsca.

Nie obawiajcie się, gdyż z tego, co powiedziałem wynika, że wiele rzeczy już się wydarzyło a
Życie ciągle istnieje. Życie musi trwać. U niektórych następuje zmiana postaci, formy, a u innych
nie. Siła Życiowa, która znajduje się w was, trwa – trwa w fizycznym ciele, w którym się obecnie
znajdujecie i trwa po tym, jak opuścicie swoje ciało.

Wiele pozostaje do doświadczenia w Formie Duszy, gdyż tym w rzeczywistości jesteście. Dusza
może  przyjmować  formę lub być  Światłem. W każdym przypadku  zachowuje  zapis  tego, co
wcześniej zaszło i co nadchodzi. Zmiany mogą zachodzić wewnątrz tych cykli, które istnieją w
waszej Duszy. Do was więc należą wybory; wybory na lepsze, wybory, które przyniosą korzyść
wszystkim, wybory, które są życzliwe i wielkoduszne, i wiążą się z dawaniem. Nie musicie się
martwić, gdyż Przewodnictwo jest wewnątrz was, a wam pozostaje tylko słuchać.

Prowadzenie to przychodzi z Uczuciem, przychodzi z Uczuciem Miłości. Jeśli nie ma w was tego
uczucia, proponuję, abyście ponownie przyjrzeli się przewodnictwu, którego słuchacie.

Jest nieznaczna potrzeba pośpiechu, gdyż zmiany na tej Ziemi zachodzą szybko; z tego powodu,
wyborów trzeba dokonywać jasno i z pewną wewnętrzną mocą, tak abyście mieli tę energię ze
sobą podczas wdrażania nowego myślenia, które do was przychodzi.

Mam nadzieję, że wyrażam się zrozumiale. Jest to energia, Moje Dzieci, jest to energia od Boga
– Źródła Wszelkiego Stworzenia. Wy powinniście jedynie żyć jak łańcuch dla tej energii, a jego
ogniwa zostaną przyspawane pomiędzy wami wszystkimi.

Dziękuję, moje Dzieci. Dziękuję.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – Zapis z dnia 6.04.2010 r.

w
Bundanoon

Przyjść i mówić do was sprawia mi przyjemność.

Valerie  otrzymała podpowiedź, aby opowiedziała o Świadomości Duszy, która jest  wewnątrz
każdego  z  was.  Ma ona  swoje  dzieje,  swoją  historię.  Zawiera się  w  niej  wiele  rzeczy,  które
mogłyby pomóc wam zrozumieć siebie, gdyż jesteście osobami czy istotami wielowymiarowymi.
Wcześniej przeżyliście wiele wcieleń, zarówno tu na Ziemi jak i w innych światach Kosmosu.

Byłoby dla was pomocne zbadać to, gdyż to pomogłoby wam również zrozumieć co was czasami
pobudza, popycha. A także niewątpliwie [pomogłoby zrozumieć] sprawy, wobec których stajecie
i z którymi trudno wam sobie poradzić. Stwierdzilibyście, że pomocne jest widzenie tych spraw z
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innego  poziomu  świadomości  w  ramach  waszej  Duszy  –  poznanie  przyczyn,  dla  których
problemy te pojawiają się w tym czasie w waszym życiu.

Wasze życie biegnie cyklami, tak samo jak Słońca w systemach słonecznych w Galaktyce  i we
Wszechświecie. Problemy powtarzają się w waszym życiu w tym ziemskim ciele, w którym teraz
znajdujecie się i chociaż mogą dotykać was teraz, w tym życiu, pochodzą z innego czasu, o wiele
wcześniej nim tu przyszliście. Jest to okazja na rozwiązanie tych problemów, które – mówmy –
czepiają się  was. Niekiedy bardzo boleśnie. Dlatego nie  są to żarty.  We wszystkich rzeczach
istnieje zapotrzebowanie na współczucie i zrozumienie a im lepiej poznacie siebie, tym lepiej
będziecie rozumieli innych. W tym zawiera się cały sekret.

Wszak nikt nie jest doskonały; wielu pobłądziło – faktycznie wszyscy pobłądzili. Właśnie dlatego
tu jesteście – by znaleźć powrotną drogę do Źródła, do Źródła Wszelkiego Stworzenia, które jest
Miłością

Nie musicie doświadczać go przez zobaczenie;  jest to uczucie – poczucie tego kim jesteście i
czym jesteście we wszystkim.

Jesteście  Istotami Światła,  Ducha, jesteście  dziećmi Boga. Niektórzy  zgubili  drogę, a  inni  są
bardziej zagubieni od innych. Właśnie dlatego, kiedy wstępowaliście w ciało fizyczne, w którym
obecnie przebywacie, zgodziliście się pomagać innym. Dlatego też to poczucie jest w was silne.
Wszyscy jesteście tutaj aby pomagać sobie wzajemnie. A celem jest podniesienie świadomości na
tej Ziemi, gdyż jest wiele Dusz, które  tu przyszły i  które nigdy nie  doświadczyły  prawdziwie
ciepła i uczucia Miłości i Współczucia.

Tak więc, mogą być ludzie, których znacie  i  z  którymi, że  tak powiem, trudno wam znaleźć
wspólny  język, ale  jeśli  posłuchacie  moich  słów  i  nie  będziecie  osądzać, pomożecie  im. Nie
musicie brać na siebie ich bólu czy cierpienia lub zagubienia. Macie jedynie wysłuchać ich ... jeśli
chcą mówić. Jeśli  nie  chcą, poślijcie im myśli  Miłości i  Modlitwy z prośbą do Boga o
pomoc dla nich.

Bo  Istoty  Światła,  które  działają  poprzez  was  z  innych  światów,  ze  Świata  Światła,  nie
przychodzą tu aby dokonywać zmian na Ziemi o ile  nie są zaproszone; tak stanowią reguły w
Świecie Światła i w Hierarchii. Ważne jest, byście to rozumieli i o tym wiedzieli oraz abyście
gotowi i świadomie prosili o pomoc, gdyż my w każdej chwili jesteśmy gotowi pomagać – nigdy
nie jesteśmy zbyt zajęci. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętali. A my tylko cieszymy się i z
chęcią pomagamy, gdy jesteśmy o to proszeni.

Takie też jest przesłanie Istoty, którą znacie jako Jezusa, który powiedział „Musicie jedynie
poprosić.”

On  niósł  Lampę  Światła.  I  także  wy,  każdy  w  tym  pomieszczeniu  i  każdy  na  tej  Ziemi,
rzeczywiście  nosicie  Lampę Światła. Niekiedy  zakrywa ją cień, a jest  to cień wewnątrz  was,
wewnątrz każdej osoby, któremu trudno pozwolić temu Światłu świecić.

Dostrzeżcie w tym swój cel. Patrzcie na to jako na sposób na pomaganie ludziom; jest to energia
– nic nie musicie mówić, nie musicie nic myśleć – po prostu bądźcie.

Bądźcie Lampą Światła.

Dziękuję, moje Dzieci. Dziękuję za pozwolenie mi na przyjście tutaj i przebywanie z wami.

Ja, Bóg, Błogosławię was.
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Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 11.05.2010 r.

w  Harmony
Foundation
w
Bundanoon

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Przebywałem tutaj oczekując na wejście, gdyż wiem, że jestem mile
widziany.

Wiele zmian zachodzi na tej ziemi w obecnym czasie – zmian, które powodują zaniepokojenie
wśród ziemian. To, że zmiany nastąpią na tej ziemi jest zadekretowane.

Mówiłem już o tym wcześniej – ziemia, układ słoneczny wraz z całą Galaktyką są w ruchu – nic
nie stoi w miejscu.

Następuje ustawianie się w jednej linii z jądrem słońc, harmonizowanie, które sięga aż do źródła
wszelkiego  stworzenia.  Jest  to  cykl,  którego  doświadcza  wasz  układ  słoneczny. Zawsze  było
wiadome, że ma się to wydarzyć. Nie bójcie się, gdyż moje ciało w postaci Sai Baby jest tutaj, by
pomóc  złagodzić  problemy  oraz  energię,  która  powoduje  wiele  trzęsień  ziemi  oraz  erupcji
wulkanicznych.

Te rzeczy wydarzą się i zmieni się charakter pogody. Jednak moja obecność tutaj na tej ziemi
przyczynia się do zmniejszania ich drastyczności, bo poprzednim razem ziemia została  prawie
doszczętnie zniszczona z powodu tego, co się wydarzyło przed ... przed zapisanymi dziejami, o
czym wiedza tu na ziemi zaginęła.

Wiedza ta stopniowo jest udostępniana – i jest po temu powód. Chodzi o to, aby ludzie na tej
ziemi zaczęli rozumieć, co się stało na tej planecie oraz jej ewolucję ... czasy od jej początków ...
od samego jej stworzenia ... oraz dokąd zmierza. Wielu słyszało pojęcie Złoty Wiek i o niego
właśnie tutaj chodzi. W istocie Ziemia i Układ Słoneczny przechodzą w Złoty Wiek.
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Nie będzie w nim zakłóceń ani zamętu ... gniew nie będzie istniał ... nie będzie więc żadnych
wojen. Będzie jednak krótki czas na zmianę energii i zharmonizowanie ze Złotym Wiekiem. Już
wkrótce nadejdzie Punkt Zwrotny.

Chciałbym was uspokoić ... i chciałbym też wyrazić nadzieję, że wszyscy na Ziemi będą pracować
z Bogiem nad tym harmonizowaniem ... Jedyne co powinniście zrobić to modlić się, modlić się
do Źródła Wszelkiego Stworzenia i  prosić,  by  nadchodzące  obecnie  zmiany stały  się  czasem
spokoju i pokoju.

Gdyby każdy na tej Ziemi połączył się z wewnętrznym Bogiem w sobie, energia na tej Planecie
Ziemi zmieniłaby się natychmiast jak również i sama Ziemia zaś ‘Punkt Zwrotny’, do którego się
zbliżamy  stałby  się  spokojnym  stawem  zamiast  dziko  szalejących  fal.  Od  was  zależy  –  od
każdego na tej ziemi zależy połączenie z Bogiem, ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia. I módlcie
się, byśmy wszyscy łagodnie wkroczyli w wiek Pokoju i Miłosierdzia.

W ten sposób wszystko przebiegnie łagodniej.

Wojny wciąż szaleją i mają miejsce sytuacje powodujące zamieszanie. Wszystko to może  ulec
złagodzeniu oraz zmianie.

Gdy przeczytacie o czymś takim w gazecie lub zobaczycie na ekranie telewizyjnym, ... chciałbym
was wszystkich prosić o skoncentrowanie się na Źródle Wszelkiego Stworzenia oraz o prośbę o
Pokój i Harmonię dla tych ludzi, którzy chcą siać zamieszanie ... Wiedzcie, że jesteście w stanie
pomóc w przynoszeniu zmian na tej ziemi i wiedzcie, że ... to jest to, o co ja, ze Świata Światła
oraz ludzie ze Świata Światła prosimy was, byście zrobili. To bardzo proste, nie wymaga to wiele
czasu, lecz energia, która z tym idzie jest jak w powiedzeniu „Może Przenosić Góry”.

Nie chcę przesiadywać tutaj i być odbieranym jakbym wygłaszał kazanie. Mam nadzieję, że nie
myślicie, że tak właśnie robię. Daleki od tego, w rzeczywistości chcę  prosić was i  wszystkich
ludzi na ziemi, abyśmy wszyscy wkroczyli w ten Złoty Wiek z sercem, współczuciem, a przede
wszystkim z Miłością Boga.

Dziękuję  wam, Moje  Dzieci,  dziękuję  wam za  pozwolenie  na  przyjście  w  tym dniu. To  jest
specjalny dzień i dziękuję wam.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 15.06.2010 r.

w  Harmony
Foundation
w
Bundanoon

Już jestem – jestem Kosmiczny Sai Baba. To prawda, że przebywałem tutaj cały ten czas. W
istocie  chciałbym,  aby  wszyscy  wiedzieli,  że  zawsze  jestem z  wami,  że  nigdy  nie  opuściłem
nikogo ...
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Wezwijcie więc mnie po imieniu ... a poczujecie energię ... poczujecie moją energię. Pomoże ona
wszystkim wam połączyć  się  z  wewnętrznym Bogiem.  To  przesłanie  dociera  do  wielu,  Moi
Drodzy  – wiem, że  to  rozumiecie.  Bo moje  przesłanie  przeznaczone  jest  dla  wielu  ...  więc,
proszę, weźcie to pod uwagę.

Dzisiejszy  dzień  jest  dla  ludzkości  na  tej  ziemi  specjalny  –  jego  numer  6.6.6.  nie  jest
przypadkowy. W ludzkich umysłach i  systemach wierzeń jest  on czasem łączony z  pewnego
rodzaju złem ... lub czymś, co działa przeciw ludzkości ... lecz jest całkiem inaczej.

Łączy się on z rodzajem ludzkim ... istotami ludzkimi ...

Chodzi o podniesienie świadomości do liczby 9.9.9, która zawiera w sobie Kosmiczną energię
Boga. Jako Kosmiczny Sai Baba posiadam tę energię. Z tego powodu zachęcam was do wzywania
mojego imienia. Jednak możecie  wzywać [po prostu]  Boga i  będziecie  od razu połączeni  do
9.9.9, które tak naprawdę stanowi obrócony ciąg cyfr 6 – szóstka obrócona do góry nogami
daje cyfrę 9.

Różnica między 6 i 9 wynosi 3. Liczba 3 symbolizuje trzy aspekty Boga – Boga wewnątrz i
Boga na zewnątrz:

Jest Bóg, który stale podtrzymuje tę energię ...
Jest Bóg, który stale tworzy energię... oraz
Jest Bóg, który stale niszczy energię.

To pozwala rzeczom wzrastać a potem znów upaść by, powiedzmy, wrócić z powrotem do ziemi
a potem odnowić się i wzrastać ponownie. Gdy zachodzą te dwa procesy, Bóg, który panuje nad
wszystkim, steruje tą energią tak, by te wzorce się powtarzały. Takie wzorce są we wszystkim –
w  każdej  świadomości  każdej żyjącej  istoty. Lecz  u  ludzkości  łączy  się  to z  666. Chciałbym,
abyście to dostrzegli i wiedzieli. To Pentagram [gwiazda pięcioramienna] symbolizuje człowieka
na  ziemi,  który  ma  jedynie  doróść  do  6-tego  wymiaru  lub  6-tego  ramienia  gwiazdy
Dotetraedrycznej,  a  stanie  się  ona  Gwiazdą  Dawida,  co  prowadzi  do  9.9.9  was wszystkich.
Powinniście to przemyśleć, a zrozumienie przyjdzie.

Gwiazda Dawida przedstawiona jest jako gwiazda sześcioramienna. Łączy ona ze  Świetlnymi
Istotami, które zamieszkiwały ziemię w innym czasie. Wy wszyscy na tej Ziemi dziedziczycie tę
energię  –  to,  mówmy,  DNA  pochodzące  od  Świetlnych  Istot,  które  istniały  na  ziemi,  jak
powiedziałem, w innym czasie.

Można  je  opisać  jako  Błękitne  Świetlne  Istoty.  One  rzeczywiście  przybyły  z  Wenus,  lecz
przedtem przybyły z całkiem innego miejsca we Wszechświecie.

One są tutaj, nawet teraz, by pomagać podnosić świadomość na tej Ziemi, by nieść Światło do
tego zakątka Galaktyki, który zagubił się w ciemności. Lecz poprzez pracę tych Istot, całkowicie
oddanych tej pracy i pracy dla Boga, energia przechodzi do wzniosłego stanu.

Świat się zmienia, Galaktyka się zmienia i wasz Wszechświat się zmienia.

Planety dojdą do ustawienia zharmonizowanego, by temu pomóc. Przez to również wpłyną  na
ludzi tej Ziemi. I to się już dzieje – teraz, gdy to mówimy. Od wszystkich zależy czy połączą się z
Bogiem wewnątrz siebie, by zrozumieć i prawdziwie pomóc w doprowadzeniu do zmian, które
zachodzą na Ziemi – dla dobra każdej żyjącej istoty na tej Ziemi oraz dla samej Ziemi, Matki.

Mam więc  nadzieję,  że  będziecie  kontynuowali  modlitwy  ...  tak,  by  pomóc  dokonać  się  tej
zmianie.
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Niech Bóg was błogosławi, moje dzieci, niech Bog was błogosławi.

Ja Bóg, błogosławię was i dziękuję wam.

Uzupełnienie (od Valerie)

W dacie przekazu dzień jest liczbą 6 (= 1 + 5), miesiąc jest 6, a jeśli doda się
dzień, miesiąc i rok, otrzyma się 15 czyli 6. Stąd podana dla tego dnia liczba
czy numer 6.6.6.

Byliśmy jeszcze pod wpływem Kosmicznego Sai Baby i jego energii w tym
dniu, gdy rozmowa zeszła na temat dlaczego obecne były tylko cztery osoby.
Wiedzieliśmy, że był ku temu specjalny powód.

Ze  słownika  dowiedzieliśmy się,  że  'tetraedr'  oznacza  "przestrzenną  bryłę
ograniczoną  przez  cztery  trójkątne  płaszczyzny  czyli  trókątną  piramidę"
('hedra' w języku greckim oznacza podstawę zaś 'tetra' – cztery).

Symbolizowaliśmy zatem 4 podstawy (ścianki) piramidy.
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W słowniku nie mogliśmy znaleźć 'dotetraedronu' ale ktoś zauważył, że 'do'
na początku mogło oznaczać dwa. Więc oznaczałoby to dwa tetraedry –
jeden  zwrócony  ku  górze,  drugi  ku  dołowi  –  tworzące  w  rzucie  na
płaszczyznę  gwiazdę  sześcioramienną  (patrz  rysunek  poniżej).  Lub  4
splecione  ze  sobą  płaszczyzny  trójkątów  piramidy  –  tworzące  Merkabę
(można o niej przeczytać tutaj).
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Jedna  z  obecnych  pań nosiła  holograficzną  piramidę w krysztale – jedna
piramida  zwrócona  ku  górze,  druga  ku  dołowi  – obie  tworzące gwiazdę
wewnątrz okręgu.

Został  nam  także  przywołany na  myśl  obraz  Wirtuwiańskiego  Człowieka
(zielony tekst oznacza link i można na niego kliknąć, by zobaczyć ten obraz)
tworzący pięcioramienną gwiazdę opisaną okręgiem. Jeśli podnieść ten obraz
ponad jego głowę, do nieograniczonej świadomości, utworzy on 6-ramienną
gwiazdę (na myśl przychodzi także świadomość 6-tego zmysłu).
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Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 13.07.2010 r.

w  Harmony
Foundation
w
Bundanoon

"To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo miło być tutaj i wiedzieć, że jestem mile widziany.

Dzisiejszy  dzień ma, jeśli  można tak  powiedzieć, bardzo silny  wpływ  na  ludzi  na tej  ziemi.
Wpływ ten przychodzi ze Słońca w waszym układzie słonecznym, ale ma też związek z jądrem
słońc z Twórczego Źródła Wszystkiego.

Na tej Ziemi zachodzą zmiany. Jestem pewien, że wszyscy jesteście tego świadomi. Powodują
one wstrząsy na całej ziemi. Ich źródłem jest energia przychodząca teraz na waszą Ziemię, a
wszystko to się nasila. Świadomość tej Ziemi, każdej żyjącej na niej istoty zostanie podniesiona
przez Boską Energię Światła.

Pomoże to ludziom zrozumieć, kim naprawdę są, a są Istotami Światła. Tkwi to w ich duszy ... ta
wiedza jest w ich duszy. Dusza przychodzi z gotowym projektem tego, co dana osoba powinna
robić w swojej podróży na tej ziemi. Tkwi w niej też łącze do zobowiązań, jakich się  podjęła
zanim tu przyszła.

Życie i podróż na tej Ziemi tych dusz rozgrywa wiele rzeczy. Niektóre ze swych podróży odbyły
w innych światach – kosmicznych światach, w innych ciałach, które są całkiem niepodobne do
ludzkich,  a  mimo  to  mają  świadomość,  życie  i  formę.  Bardzo  często  życie,  które  miały  w
Kosmosie  bywało  wysoce  stechnologizowane.  Posiadały  zaawansowaną  wiedzę.  Ponieważ
spędzały  tamto  życie  w  innym wymiarze  w  Świecie  Światła,  możemy  powiedzieć,  że  miały
łączność z informacją, która przychodzi przez ich dusze a następnie przenika do ich fizycznych
ciał.

Dzieje  się  to  w  czasie,  gdy  się  rodzą.  Istnieje  jajo,  które  jest  zapoczątkowywane  w  chwili
zasiewania w celu stania się ludzką postacią wewnątrz matki. Jest tam pielęgnowane, a gdy jest
kształtowane, na pewnym etapie, w dziecko czy embrion wstawiane jest też kosmiczne jajo. I to
właśnie ono zawiera Boski Projekt tego, czym ma się stać jako osobowość na tej Ziemi, a także z
czym ma sobie radzić w tej fizycznej formie.

Ich dusza jest, można rzec, niczym Kosmiczne Jajo. Te dwa [jaja] formują postać życia, z którą
człowiek ma do czynienia, gdy już znajdzie się na Ziemi. Jak już mówiłem, dusza ma wiele żyć.
Istnieje  też  wiele  wpływów  – niekiedy  przejawiają  się  one  bardzo  wcześnie,  kiedy  dziecko
zaczyna rosnąć;  inne mogą przychodzić cyklicznie  i  są rozgrywane  przez całe życie i  podróż
ludzkiego ciała, do czasu aż dusza nie opuści go i nie powróci do Świata Światła.

Na ludzi cały czas ma wpływ Stwórcze Źródło. Bo ono jest też jak Kosmiczne Jajo, które zawiera
w sobie początek Stworzenia – jest to Bóg, Matka, Ojciec. I to właśnie ono wywiera wpływ na
Duszę; wpływ ten zachodzi później poprzez ciało fizyczne. W ciele fizycznym istnieje dwoistość,
a Wszystkich prosi się, aby pracowali ze swoim Polem Energii ludzkiego ciała, które nosi całą tę
różnorodną informację, która przenika od czasu do czasu, tak że mogą trwać w równowadze ze
swoją Duszą i Bogiem Stwórcą Wszystkiego. Bóg Stwórca, Matka, Bóg Ojciec wpływa na swoje
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stworzenie.

Każda pojedyncza fizyczna istota jest tworem Boga. Zatem wy wszyscy jesteście  Bogiem, ale
jesteście troszkę zagubieni w cieniu, który zakrywa część informacji zawartej wewnątrz Duszy.
To  nie  jest  przypadek  –  to  było  zamierzone  po  to,  aby  życie  i  ta  podróż  przebiegały  bez
nadmiernego  zamętu.  W  przeciwnym  przypadku  odbiłoby  się  to  na  osobowości  i  bardzo
utrudniło odróżnienie tego co jest i czego nie ma.

Rzeczywistość  jest  często  dyskutowana  i  mówi  się,  że  w  waszej  ludzkiej  postaci  nie  ma
rzeczywistości lecz raczej iluzja. Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. Bo w rzeczywistości nie
jesteście  ciałami  fizycznymi  –  jesteście  czymś  więcej  ...  jesteście  czymś  znacznie  więcej.  I
chciałbym, abyście na tym się  skupili  i  pracowali ze swoimi polami energii, co pomoże wam
zrozumieć, kim naprawdę jesteście. Możecie iść za swoją intuicją, która jest w waszym sercu.
Jest  to  wasz  wewnętrzny  nauczyciel.  Podpowiedź  przyjdzie  stamtąd  w  postaci  uczucia  –
będziecie  to  wiedzieli;  jeśli  poprosicie  o  przewodnictwo,  będziecie  wiedzieli,  gdy  przyjdą
odpowiedzi albo wskazówki.

Chciałbym, abyście wszyscy ... wszyscy pracowali nad tym aspektem was samych.

Jest wielu ludzi, którzy to robią, nawet nie myśląc o tym. Poznacie tych ludzi, gdy ich zobaczycie.
To są dobrzy ludzie; są to ludzie, którzy po prostu pomagają bez zastanawiania się. To są ludzie
współczujący, kochani ludzie, prawie boscy ludzie. Ale, oczywiście, oni nie od razu zgodzą się z
takim opisem. Jednak wy sercem poznacie tych pięknych ludzi, którzy istnieją na tej Ziemi. I
chciałbym, abyście skupili się na tych ludziach i utrzymywali z  nimi kontakty, współdziałali z
nimi, gdyż energia oddziałuje, wychodzi na zewnątrz i dotyka wielu ludzi.

Pomoże to rozpocząć zmiany na tej Ziemi ... bo Ziemia obecnie zmienia się bardzo szybko. Po
prostu wiedzcie,  że  jesteście  Bogiem. Wiedzcie,  że  energia  miłości  i  współczucia przychodzi
przez was – bezpośrednio ze Źródła Stwórcy Wszystkiego.

Wy jesteście  Stwórcami, i  to  wy  możecie  zapoczątkować  te  zmiany na  Ziemi ...  z  miłością  i
współczuciem. Tak naprawdę to jest wszystko, czego potrzeba na tej Ziemi, aby zaszły te zmiany
i  nastąpiło  przejście  do Nowego Świata Złotego Wieku, [w  którym] nie  ma strachu, nie  ma
wojen, nie ma niezgody, ponieważ zawsze osiąga się konsensus na zgodę, lub zgodę na istnienie
rozbieżności, a nigdy nie podnosi się w gniewie broni.

Złoty Wiek to miejsce, dokąd teraz zmierzacie. Są to nowe możliwości, nowa ścieżka – w swoich
sercach wszyscy będziecie połączeni w jedno. Jesteście dziećmi Boga, a Bóg zawsze was kocha.

Pomyślcie kim i czym dla was jest Bóg. Wtedy zrozumiecie, że jest to Uniwersalna Miłość – za
tym automatycznie pójdzie współczucie.

Dziękuję wam za wysłuchanie mnie dzisiejszego rana.

Ja, Bóg, błogosławię was i dziękuję wam."
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Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.08.2010 r.

w Moss Vale

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj wśród was oraz wiedzieć,
że jestem mile widziany.

Dzisiaj chciałbym porozmawiać ... chciałbym porozmawiać o problemach mających miejsce na
tej ziemi i o tym jak podczas ogądania waszej telewizji lub słuchania waszego radia czy czytania
gazet odnosi się wrażenie, że problemy pojawiają się jeden za drugim.

Jednak mogę was zapewnić, że te wszystkie rzeczy są jak energia, która zostaje uwolniona, by
zrobić  miejsce  dla  Nowego  Świata.  Nazywam  to  Nowym  Światem,  ponieważ  na  tej  ziemi
świadomość zostanie podniesiona, a gdy się to stanie, świadomość wszystkich ludzi na tej ziemi
oraz Matki Ziemi staną się takie, że ochoczo uznają oni miłość Boga Stworzyciela.

Przyrównywanie  tego  do  problemów  na  Ziemi  może  wydać  się  dziwne,  ale  istnieje  wiele
energii...  Jeśli  spojrzycie  na  problem  jak  na  energię,  nie  zwracając  uwagi  na  powiązania  i
szczegóły,  to  jest  to  sposób na uwolnienie  tej  energii,  która powstrzymuje  was  od przyjęcia
nowej energii, która przybywa na tę Ziemię.

Ta nowa energia, jak powiedziałem, oddziaływuje na każdego i na każdą żywą istotę ... podobnie
jak na samą Ziemię.

Ziemia zareaguje lepiej na nową energię niż reagowała w czasie ostatnich lat. Potrzeba więcej
zrozumienia jak się nią zaopiekować. To nastąpi automatycznie, gdy świadomość Istot, włączając
Ziemian, będzie  wyższa...  Będą wiedzieli  i  łatwo zrozumieją  jak się  Ziemią opiekować. I  nie
będzie więcej żadnych problemów.

Mówię o tym dlatego, że chcę byście nie rozpaczali w związku z tym, o czym donosi się wszędzie
na tej Ziemi. Bo w rzeczywistości jest to wyraz zmian, które już zachodzą.

Jest to trudny proces ... to jak narodziny ... w najlepszym wypadku przebiegają ciężko ... lecz gdy
te bóle przeminą, nowe dziecko narodzi się na tej Ziemi. Gdy mówię 'dziecko,' mam na myśli
narodziny świadomości, która jednoczy wszystkich.

Ludzie  będą rozmawiali  ze  sobą z  szacunkiem. Będą  dbali  o  siebie  nawzajem ...  będą  sobie
pomagali  bez  oczekiwania  czegokolwiek  w  zamian.  Będzie  im  łatwo  ...  dużo  łatwiej  niż  w
przypadku pogrążenia w problemach, poniważ one w końcu znikną ... lub rozproszą się.

Mam  nadzieję,  że  jestem  właściwie  rozumiany,  że  nie  ma  żadnego  powodu  do  strachu.
Wszystkie zachodzące zmiany są potrzebne ludziom, by zrozumieli ... by wewnętrznie zrozumieli
i  współpracowali  nad podnoszeniem świadomości  na tej  Ziemi, tak  by  wszystko  przebiegało
gładko.

Ludzie będą podejmowali decyzje, które nie krzywdzą, nie ranią innych, ani nie szkodzą samej
Ziemi. Mam nadzieję, że wyrażam się zrozumiale. My, ze Świata Światła, już działamy z tego
miejsca.  To  właśnie  stąd,  ze  Świata  Światła,  [wyniki  tych  działań]  zostaną  przeniesione  na
Ziemię [przekształcając ją] w żywy Świat Światła w Ziemskim Ciele.

Dziękuję wam moje dzieci, dziękuję wam za pozwolenie na moje przyjście tego dnia.

Ja Bóg, błogosławię was i dziękuję wam.
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Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 7.09.2010 r.

w Moss Vale

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo przyjemnie być tutaj wśród was. Jak już wcześniej
mówiłem w moich poprzednich przekazach, zachodzi na Ziemi wiele zmian i są one opisywane i
relacjonowane przez wasze media.

Niektórzy z was odczuwają te zmiany. Matka Ziemia kołysze się i trzęsie, a wy czujecie również
tę energię. Wrażliwi ludzie na tej Ziemi doświadczają tej energii razem z Ziemią.

Jednak naprawdę nie ma takiej potrzeby, ponieważ jeżeli modlą się za nią i przesyłają jej miłość,
to nie muszą brać na siebie energii jej, że tak powiem, cierpienia. Mogą być wolni od tego, jeśli
połączą się  ze  Światem Światła i  ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia. Prześlijcie Matce  Ziemi
miłość – to jej pomoże.

Świadomość na tej Ziemi podnosi się – energia na tej Ziemi przechodzi do częstotliwości, która
trochę ułatwi nadejście zmian – łatwiej niż będzie to w przypadku tych, którzy nie rozumieją, co
się z nią dzieje. Obecnie bardzo jest ważne, byście modlili się za Matkę Ziemię – to jej naprawdę
pomoże.  Bowiem my, z  Innych  Światów,  będziemy  także  w  stanie  jej  pomagać  – jeśli  nas
wezwiecie.  I  oto  właśnie  prosimy  was:  cały  czas  wzywajcie  nas, by  wam pomóc w  waszych
zmianach w was i w zmianach, które zachodzą w obrębie Matki Ziemi.

Każda osoba znajduje się w podróży mającej na celu połączenie się z  tymi zmianami. Jest to
bardzo  indywidualna  droga  dla  każdego  na  tej  Ziemi,  więc,  jeśli  mogę,  zachęcam  was  do
modlitwy za wszystkich ludzi na tej Ziemi – lecz nie do prób porządkowania na własną rękę jak
być powinno lub nie powinno. Pozwólcie zrobić to Bogu ze Źródła.

Podróż  na  tej  Ziemi  w  obecnym czasie  jest  już  zapisana  indywidualnie  dla  każdego.  Mam
nadzieję, że wyrażam się jasno.

To nie jest czas sądu, jak niektórzy mogą pomyśleć. Jest to czas zmiany, to czas przejścia – to ma
się wydarzyć. Nie jest to czymś, co ludzkość lub sama Ziemia sprowadziła na siebie – to miało się
wydarzyć.

W obrębie słońca, w jądrze słońc, które istnieją, następuje harmonizowanie poprzez zewnętrzny
świat ze Źródłem Wszystkiego. To zharmonizowanie  przyniesie  zmiany na tej  Ziemi. Jednak
zmiany te będą mniejsze jeśli wszyscy na tej Ziemi będą się modlić – modlić o łagodne zmiany z
miłością oraz dbać o potrzebujących.

Nie bierzcie na siebie decyzji o tym kto powinien, a kto nie powinien – to nie jest wasza rola.
Rolą Pracowników Światła, którymi jesteście na tej Ziemi jest jedynie modlić się o przyjście
Boskiej energii na tę Ziemię  oraz  aby ta Boska Energia Światła zakorzeniła się  na Ziemi. To
wszystko, co macie robić. To jest wszystko, o co byliście proszeni przed waszym przyjściem na tę
Ziemię jako dusza wchodząca w fizyczne ciało.

Jesteście ‘Czyniącymi Pokój’ – jest o tym napisane; jesteście Pracownikami Świała, co również
jest zapisane. Na to zgodziliście się na długo przed przyjściem na tę Ziemię w fizyczne ciało.

Jak mówiłem, zadanie jest proste. Macie jedyne wzywać Boskie Światło, aby móc zagruntować je
poprzez wasze ciała i stopy. Pomoże to wyrównać i zneutralizować energie, które obecnie na tej
Ziemi podlegają zmianom.
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Nie przyszedłem, aby nauczać – chcę jedynie przypomnieć wam; to wszystko. A ci, którzy są
przebudzeni i dostrzegają swoją rolę, będą tymi, których nazywamy Pracownikami Światła.

Praca z tymi ludźmi daje nam wielką radość; radujemy się także, gdy oni pamiętają o tym.

Wszyscy na tej Ziemi zawsze otrzymują miłość. Lecz ci, którzy chcą pracować z nami otrzymują
specjalny rodzaj miłości i pomocy. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno.

Na dzisiaj już wystarczy. Ale pamiętajcie, że duchem zawsze jesteśmy z wami. Wiedzcie o tym,
ufajcie i bądźcie przez to uświęceni.

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję za wysłuchanie.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.10.2010 r.

w  Paryżu,
Francja

„Jestem Kosmiczny Sai Baba. Bardzo mi miło być tutaj wśród was. Wyczekiwałem na ten dzień,
gdyż nieczęsto zdarza mi się zwracać do was z takiej odległości. Ale robię to z przyjemnością.

Świat zdaje się być ogarnięty chaosem. W rzeczywistości on się zmienia a chaos to sposób na
uwolnienie wszystkiego i przygotowanie na zmianę – zmianę w nowy świat, który nadchodzi. On
już  tutaj  jest  a  zmiany  zachodzą  –  dzień  w  dzień,  rok  w  rok.  Jest  taki  czas,  kiedy  ziemia
zharmonizuje się z centralnym słońcem i z jądrem słońc oraz z innymi planetami, które łączą się
z owymi słońcami. Chciałbym, abyście o tym pomyśleli ...

Bo  na  tych  innych  planetach  znajdują  się  istoty.  Wasz  świat  nauki  nie  doszedł  jeszcze  do
zrozumienia  tego,  ale  dojdzie.  Technika  obecna  w  tych  innych  światach,  na  tych  innych
planetach, u tych innych istot jest daleko bardziej zaawansowana niż ta, którą macie na waszej
planecie ziemi.

Mówię  w  ten  sposób,  gdyż  próbuję  otworzyć  umysły  Ziemian  na  fakt,  że  inne  istoty
rzeczywiście istnieją w innych światach.

Wielu w innych światach boryka się, ale istnieją też tacy, którzy pochodzą z, że tak  powiem,
Świata Światła i  którzy  faktycznie  są tutaj,  w  swoich gwiezdnych  statkach, bądź  statkach ze
Światła,  aby pomagać w następowaniu zmian na tej  planecie. Bo, jak powiedziałem, ona się
zmienia.

Zmiany  zachodzą,  jak  zostało  napisane,  ale  tym  razem  zmiany  będą  trwałe.  Ziemia  i  jej
planetarni  bracia  i  siostry  w  innych  systemach słonecznych  przejdą  do  tego, co  się  nazywa
Złotym Wiekiem. Będzie to czas Pokoju. Zajmie trochę czasu zanim wszyscy przystosują się do
tej nowej energii.

Ta nowa energia, ze Świata Światła, przychodzi na tę Planetę teraz i wpływa na ludzi. Wpływa
ona na każdą formę życia na tej  Ziemi. Wpływa na samą Ziemię. Zmienia częstotliwość czy

19 of 23



wibracje atomów i komórek na tej Ziemi.

Dzięki tej zmianie uwalnia się obecnie wiele z  niepożądanych rzeczy. Stąd bierze się  zamęt i
chaos widoczny teraz na Ziemi.

Mówię to, mając na uwadze szerszą perspektywę. Moglibyście skupić się na jakimś konkretnym
problemie na tej Ziemi i stwierdzić, że jest tam zamęt i chaos. Mogę jednak was zapewnić, że to
co się dzieje było zamierzone i  że z tych zdarzeń wyniknie równowaga – taka równowaga, w
której energia istniejąca na Ziemi będzie w Jedności, bez podziałów, które istnieją obecnie.

Na Ziemi będzie niepodzielnie panowała Uniwersalna Miłość.

Chciałbym,  aby  wszyscy  o  tym pamiętali,  gdy  zobaczą  zamęt  i  chaos i  aby  współdziałali  ze
Światem Światła, wspierając sprowadzanie tej energii przez siebie na Ziemię i do Ziemi. Bowiem
ta energia rozejdzie się i dotknie innych, pomagając im w ich własnym zmieszaniu i chaosie.

Celowo wspominam o zamieszaniu i chaosie, gdyż stan ten jeszcze potrwa jakiś czas zanim na
Ziemi nastąpi równowaga. Ale nie dajcie się tym zmylić, gdyż pochodzi to z energii Miłości Boga,
a właśnie taka energia obecnie przychodzi na Ziemię.

Przyszła  już  w  niewielkich  ilościach  poprzez  to, co  nazwalibyście  bramami  – gwiezdnymi
bramami (ang. stargates), z  waszych zewnętrznych merydianów, które znajdują się w waszej
zewnętrznej atmosferze. Robione jest to w taki sposób, by na Ziemię nie przychodziło zbyt dużo
jaśniejszego światła, gdyż spowodowałoby to nagłe zmiany, zbyt wielkie dla wielu ludzi. Dlatego
musimy wprowadzać je stopniowo. I to właśnie się dzieje. Spowoduje to odejście od fal zamętu
na nieporuszone  wody  Pokoju  i  Spokoju. A jest  to  Uniwersalna  Miłość. Skoncentrujcie  się,
proszę, na niej i wiedzcie, że nią właśnie jesteście.

Zmienić się jest dla was łatwą rzeczą ... trzeba tylko, żebyście się  zdecydowali, że  chcecie tej
zmiany, aby przygotować się  na  stanie  się  Jednym  z  Uniwersalną Miłością i  Światłem, jak
nazywacie Boga.

Nie przyszedłem, by głosić kazania. Chcę tylko wyjaśnić, co się dzieje na tej Ziemi. Nie trwóżcie
się więc, gdyż wszystko to jest dobre ... Pokój i Spokój wkrótce będzie waszym, moje ukochane
dzieci ... Dziękuję wam za dzisiejsze zaproszenie i sprawienie, że czuję się tak mile widziany.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 11.11.2010 r.

w  Moss
Vale,
Australia

„Tu Kosmiczny Sai Baba. Wiem, że Valerie nie czuje się dzisiaj dobrze, dlatego nie zatrzymam
się na zbyt długo.

W istocie chciałem mówić o tym, co robiliście dziś rano, bo wiadomo mi o przekazach, jakie
wysłaliście w atmosferę ziemi, by wywołać nową, szczęśliwą i pomyślną wiedzę – wszystko to, co
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pomaga energiom na tej ziemi. Energiom, które wpływają na ludzi, energiom, które wzruszają
ludzi, gdyż ludzie bardzo łatwo poddają się wpływowi negatywnej energii. Energie mają postać.
Są to myślokształty, jak już mówiłem.

Bardzo łatwo jest złapać wasze myślokształty i nosić je ze sobą w postaci wpływu. I to właśnie
jest potrzebne, aby spowodować zmiany na tej ziemi. Od was zależy jaki myślokształt chcecie
wprowadzić do atmosfery.

Na tej ziemi istnieje Pole Energii Magnetycznej. Myślokształt, który wprowadzicie do waszej
ziemskiej atmosfery podlega wpływowi tej magnetycznej siły, która tu jest. Może ona bardzo
łatwo wpływać na ludzi. Dobre są pozytywne myślokształty, gdyż to one pomagają wzbudzać
zmiany u ludzi, którzy są przybici lub zagubieni, nieszczęśliwi lub nie myślący w jasny sposób –
w pozytywny sposób.

Jeśli to zrozumiecie, będzie jasne, że to jak myślicie ... wasze myślokształty są tym, co idzie od
was i wpływa. Na tej ziemi istnieją chmury bardzo negatywnych myślokształtów. Chciałbym,
abyście w swoich medytacjach wysyłali światło i boską energię, aby przemieniać te negatywne
chmury, które zalegają nad tą ziemią.

Jeśli  poprosicie  Aniołów,  aby  przyszły  i  pracowały  z  wami  i  zabierały  wasze  pozytywne
uzdrawianie, które czerpiecie ze „Źródła Wszelkiego Stworzenia,” one to zrobią.

One czekają.

One  cały  czas  czekają  na  wasze  prośby  o  ich  pomoc.  Jeśli  poprosicie,  przyjdą  i  pomogą
wywołać zmiany.  Dlatego  zachęcałbym was wszystkich  do  wzywania  Aniołów, którzy  zostali
posłani przez nas ze Świata Światła, aby pomagać w zmianach na tej Ziemi i odpowiedzieć na
wezwania wszystkich, wołania, które przychodzą w imieniu Boga, wołania o pomoc w zajściu
zmian na tej Ziemi.

Jest to bardzo ważne w tym czasie; zmiany następują bardzo szybko. Zaś zmianami tymi rządzi
magnetyczne pole energii, które istnieje na tej Ziemi. Jest więc bardzo ważne, żebyście myśleli
jasno i z rozwagą o swoich myślach i o tym jakie powstają z nich myślokształty.

Mam nadzieję, że wyrażam się zrozumiale. Jak wspomniałem, dzisiaj nie pozostanę zbyt długo ...
ale jeśli rozważycie to, co powiedziałem, da wam to do myślenia ...

Niech was Bóg błogosławi, moje dzieci. Dziękuję, że mnie przyjęliście.

Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi.”
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Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 7.12.2010 r.

w  Moss
Vale,
Australia

„To ja, Kosmiczny Sai Baba. Cieszę się, że tu jestem. Jak zwykle z przyjemnością uczestniczę w
tych spotkaniach, które wy, panie i panowie, organizujecie i wielce sobie cenię to, że mnie tu
zapraszacie.

Dzisiaj chciałbym mówić o Ziemi, samej Matce Ziemi. Rolą, którą odgrywa jest, oczywiście bycie
planetą w Układzie Słonecznym. A jest to planeta, na której wy, Istoty Ziemskie, żyjecie.

Gdybyście  zapytali  siebie:  „Gdzie  byłbym,  gdybym  nie  żył  na  tej  planecie?,”  co
odpowiedzielibyście, w co wierzycie, jak myślicie? Niektórzy ludzie wierzą, że nie ma życia po
tym, jak żyliście  w  fizycznym ciele, ale  wszyscy w tym pomieszczeniu wiedzą, że  nie  jest  to
prawda.

Dwie  trzecie  ludzi  Ziemi  wierzy  w  reinkarnację  i  dalszą  podróż  w  waszej  duszy.  Kiedy
przychodzicie do ziemskiego ciała, przynosicie ze sobą projekt, plan. Plan ten został uzgodniony
pomiędzy  wielu  ludźmi,  których  znaliście  wcześniej,  w  innych  życiach  oraz  w  gwiezdnych
światach. W ten sposób tworzy się gra sceniczna ... z rozmaitymi celami. Stwarza to możliwość
odgrywania roli charakterów.

Charaktery te są rozbudowywane, że tak powiem, tak, by pomóc stworzyć z was osobę, która jest
znacznie mądrzejsza ... znacznie bardziej opiekuńcza i taka, która wie bez cienia wątpliwości,
kim naprawdę jest ... że jest dzieckiem Boga; dzieckiem boskiej energii ze Stwórczego Źródła
Wszystkiego.

Ludzie  rzeczywiście  to  rozumieją  i  rozumie  to  wielu.  Ale  jest  też  wielu,  którzy  tego  nie
rozumieją. W istocie wy nie macie wpajać im tej wiedzy, oczywiście o ile sami nie poproszą lub
nie dostrzeżecie okazji wypowiedzenia się. Nie w zbyt mocnych słowach, lecz akurat na tyle, by
być może dotarło to do ich świadomości znajdującej się w ich mózgu, a stamtąd może zaczną
zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  w  ich  ciele  istnieje  świadomość,  która  pochodzi  z
nieskończoności. Pochodzi ona z ich duszy ... Historia duszy zawiera zapis wszystkich żyć, które
spędziliście jako Istota Ziemska w wielu rasach, w wielu krajach na tej Ziemi.

Nadszedł  czas,  aby  wszyscy  ludzie  zaczęli  rozumieć  swój  związek  z  Matką  Ziemią.  Aby  ją
szanowali,  gdyż  daje  ona  wam  możliwość  podróżowania  w  ramach  Systemu  Słonecznego,
Galaktyki i  Wszechświata ... i  wielo-Wszechświata ... bo jest on nieograniczony. Musicie więc
zastanawiać się:  „Dokąd moja Dusza idzie, gdy opuszcza swoje fizyczne ciało w chwili jego
przechodzenia na emeryturę czy w chwili śmierci?”

Wracacie do Świata Światła, a wasze życie na Ziemi jest oceniane w oparciu o plan, z  którym
podróżowaliście w swoim życiu. Stąd łączycie się ze swoim Źródłem Duszy i Świetlną Istotą, z
której w  rzeczywistości  jesteście.  Świetlna Istota łączy  się  też  z  Anielskimi Istotami, które  w
ogóle  nie  mają  miejsca  zamieszkania.  A  stąd  łączycie  się  z  Bogiem  ...  Energią  Wszelkiego
Stworzenia. Anielska Istota nie ma ograniczeń.
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[Jako Anielska Istota] możecie być albo nie być ... możecie mieć fizyczną postać, albo jej nie
mieć ... tu nie ma ograniczeń ze strony Światła Stworzenia ... Może to pochodzić z ukrytego, z
ciemności  Stworzenia.  Innymi  słowy,  jest  to  to,  co  jest  widzialne  i  to,  co  jest  niewidzialne.
Możecie mieć ogląd wszystkiego, co istnieje i kim naprawdę jesteście.

Energia ze Źródła jest dla was niczym matka i ojciec, gdyż kieruje wami, jeśli  jej  pozwolicie.
Mogliście zauważyć, że jest zachęta do dbania o Matkę Ziemię. Nazywam ją Matką Ziemią, gdyż
to ona żywi was, dba o was, daje miejsce do życia, do przeżywania podróży, którą odbywacie
wewnątrz tego Układu Słonecznego, Galaktyki i Wszechświata.

Jest to powód, dla którego bardzo ważne jest, abyście nie wykorzystywali niewłaściwie Planety
Ziemi, tj. swojej Matki, kiedy jesteście w ziemskim fizycznym ciele, a nawet kiedy jesteście poza
swoim  fizycznym  ciałem,  pozostając  jeszcze  na  drugim  świecie,  kiedy  jeszcze  nie  całkiem
przeszliście dalej do Świata Światła. Wszystkie te istoty potrzebują pomocy, a jestem pewien, że
udzielilibyście jej, gdyby was poproszono.

Matka Ziemia też prosi o pomoc ... gdyż ma w sobie wykopane dziury, które w rzeczywistości
pogłębiają nierównowagę  przepływu oddziaływań wewnątrz  Układu Słonecznego, Galaktyki  i
Wszechświata. Gdy mówię 'dziury,' pomyślcie o skali górniczego wydobywania, jakie prowadzi
się na tej Planecie;  może zastanowicie się, czy ona zdoła utrzymać tę równowagę w Układzie
Słonecznym, w Galaktyce i we Wszechświecie.

Ciągle  to  powtarzam,  gdyż  nic  nie  jest  w  izolacji,  wszystko  jest  połączone  ...  Wszystko  jest
JEDNYM  ... Chciałbym, żebyście o tym pomyśleli  ... Chciałbym, żebyście  pomyśleli  o  Matce
Ziemi i szanowali ją ... i dbali o nią w każdy dostępny sposób ... i dziękowali jej za pożywienie, że
przyczynia się do żywienia was. Czy jest to kwiat czy fauna – wszystko odbywa swoją podróż na
tej Matce.

Proszę,  proszę,  bądźcie  wdzięczni  tej  Matce  i  uznajcie  rolę,  jaką  odgrywa  w  pomaganiu
wszystkim Ziemianom na tej Ziemi przeżywać to, czego doświadczają na Ziemi. Powiedziałem
dosyć na dzisiaj i chcę bardzo podziękować wam za wysłuchanie ...

Ja, Bóg, Błogosławię was.”

23 of 23


