


Przekazy Kosmicznego Sai Baby z 2011 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 4.01.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

„Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj wiedząc, że jestem mile widziany. Przebywanie
wśród was oraz możliwość przemawiania jest dla mnie wielką przyjemnością.

Obecny czas w Kosmosie jest okresem, w którym bardzo silna energia dociera do Ziemi.
Spotkanie ludzi o podobnych poglądach i oferowanie uzdrawiania, tak jak wy wszyscy to
zrobiliście, jest bardzo właściwe. Dziękuję wam za to.

Istnieje tak wielka potrzeba uzdrawiania na tej ziemi, że wszyscy, tacy jak wy, jako



pracownicy światła są bardzo mile widziani wśród tych, których nazywamy Pracownikami
Światła a którzy wspierają nas w pomaganiu małym ziemianom – ponieważ ciągle trwa dużo
zmagań.

Świadomość na tej ziemi podnosi się, a zmaganie wynika z o wiele cięższej energii, która stara
się utrzymać. Uwolnienie z tego trzymania nastąpi poprzez wiedzę – nastąpi podniesienie
świadomości u wszystkich na tej Ziemi.

Jako Pracownicy Światła rozumiecie to i wiecie, że ta nowa energia, która przypływa na
Ziemię w obecności zachodzącego wyosiowania (harmonizowania) słońca, waszego słońca, z
Galaktycznym Słońcem, Słońcem Wszechświata oraz Słońcami innych Wszechświatów – że
powróci ona do Stwórcy Wszystkiego, którego w waszym słownictwie nazywacie Bogiem.

Słowo Bóg nadużywało się i nadużywa czasami na tej Ziemi, co nas smuci. Jako Gwiezdni
Ludzie honorujemy i czcimy tę energię, która jest nam dana tak szczodrze, która nas odżywia
i posila nasze myśli, byśmy mogli tworzyć tak jak chcemy w celu czynienia, że tak powiem,
postępów – dokładnie tak samo, jak możecie to robić wy Ziemianie.

Dlatego bardzo ważnym jest, byście zrozumieli moc, która tkwi w was i którą możecie używać
o ile wiecie jak używać jej mądrze, ponieważ gdybyście mieli pozwolić waszemu umysłowi
błądzić i tworzyć negatywne rzeczy, bardzo szybko znaleźlibyście się w wielkich kłopotach. I
dlatego w obecnym czasie moc ta nie została dana wam w pełni. Udostępnienie jej wam byłoby
jak danie pudełka zapałek małemu dziecku, które nie wie jak ich używać – sparzyłoby się.
Zbyt wiele energii mielibyście do opanowania. Nie jest moim zamiarem straszyć, ponieważ nie
macie czego się bać.

Bowiem macie duszę, która jest w was i która was prowadzi, która opiekuje się wami. To
właśnie przez to miejsce wchodzi energia tworzenia. Jest ona wokół was i w was – tak, że
każde działanie, myśl lub słowo, które wypowiadacie jest pod jej wpływem, jeśli tylko jej
pozwolicie. Jest to inna energia niż ta cięższa, wspomniana wcześniej, która odciąga was od
Boga. Ci, którzy to rozumieją, pracują z nią i chodzą z Bogiem.

I to właśnie wy robicie, gdy podążacie za swym własnym wewnętrznym przewodnictwem,
waszą wewnętrzną intuicją, waszym uczuciem miłości, które przychodzi z serca, i o którym
wiecie, że pochodzi od Boga.

Nie chcę być odebrany tak jak bym wygłaszał kazanie – próbuję tylko przedstawić wszystko
tak, by było proste do zrozumienia. Swoje życie tutaj na Ziemi możecie poprowadzić w ten
sposób, że będzie bardzo skomplikowane lub bardzo proste – to zależy od was.

Wybór jakiego dokonacie należy do was.

Macie coś, co można nazwać Matrycą Duszy lub Planem, z którym przyszliście jako osobowość
w ciele fizycznym, które urosło odkąd byliście maleńkim płodem. I nie dusza jest tym, co
rośnie – ona tam już jest gotowa. Chociaż i ona może ewoluować, dlatego proszę, nie zrozumcie
mnie źle. Jesteście tutaj po to, by doświadczać, by przeżyć podróż w fizycznym ciele. I
pamiętajcie, proszę, by dziękować swojemu fizycznemu ciału, ponieważ jest ono żyjącą istotą,
posiada świadomość, która może czasami ponieść za daleko. Lecz jesteście w stanie pomóc jej
uspokoić się.

Uspokoić ją w sposób, jaki praktykujecie podczas medytacji, ponieważ pozwala wam to na
połączenie z waszą świadomością duszy, która wtedy bardzo szybko jest w stanie wspierać
ciało fizyczne. Oraz pomagać waszym emocjom, które właściwie nie do końca egzystują w
waszym fizycznym ciele, gdyż idą wraz z duszą, gdy opuszczacie to ciało. Wasze emocje mogą
wymykać się czasem spod kontroli. I nad tym właśnie powinniście pracować, by zrozumieć,



dlaczego reagujecie lub dlaczego reagujecie w określony sposób – piękny lub nie tak piękny.
Dojdziecie do zrozumienia. Już wiecie, że to co jest dobre, to jest naturalnym odczuciem – jest
to odczucie Stwórcy i tym właśnie chcecie być.

A więc, jak powiedziałem, może to być bardzo proste.

Jeśli wasze emocje jakoś przeszkadzają wam, usiądźcie cicho, a one uspokoją się. Wezwijcie
Stwórcę, by wam pomógł – nastąpi w was bardzo szybka zmiana.

Może to wymagać pewnej dyscypliny, jednak to nastąpi – i znów, powiadam wam, będzie to
łatwe, jeżeli dokonacie takiego wyboru.

Energia Boga jest w tym pomieszczeniu, jest tym, co wiąże was wszystkich – jest tym co
sprawia, że stajecie się szczęśliwi, tym co sprawia, że czujecie się radośnie, co sprawia, że
chcecie wyjść naprzeciw, że chcecie kochać i dawać. I to są wasze wybory, wiem o tym.

Gdyby każdy na tej Ziemi mógł dojść do tej równowagi w sobie, na tej Ziemi byłby Pokój,
Harmonia i Dobra Wola – wszędzie bez wyjątków, ponieważ wszystkie decyzje byłyby
podejmowane z tego właśnie punktu wyjścia – dla dobra wszystkich.

I z tą myślą opuszczę was dzisiaj. I dziękuję wam raz jeszcze, Moje Dzieci.

Ja, Bóg, Błogosławię was.”

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.02.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

Wezwaliśmy Kosmicznego Sai Babę prosząc, by pojawił się wśród nas. Telepatycznie
powiedział do mnie, że jest ktoś inny, kto chce do nas przemówić.

Ponieważ obecnie czasy są trudne, stanowią spore wyzwanie, chce On, aby wystąpił Archanioł
Mikael. Chce, aby wszyscy byli świadomi tego, że on nadzoruje to, co dzieje się teraz na tej
Ziemi. Ma nadzieję, że zapis audio zostanie umieszczony w witrynie internetowej wraz z tym
zapisem tekstowym.

Zwykle wstaję, gdy przychodzi Archanioł Mikael. Proszę nie przestraszyć się, gdy on zacznie
mówić, bo zwykle przejawia się bardzo głośno. Jego wystąpienie może wami nieco wstrząsnąć
– przygotujcie się więc.

Archanioł Mikael

"Jestem Mikael ... Chcę, aby WSZYSCY na tej Ziemi wiedzieli, że Aniołowie – mój Legion –
pilnuje tego, co się obecnie dzieje na tej Ziemi. Nie bójcie się ... gdyż Uniwersalna Miłość jest z
wami ... ...



i nad wami. 

To jest Moje Przesłanie ... ..."

(Valerie) ... ... Ktoś inny będzie mówił ... ...

Archanioł Maria

"Jestem Archanioł Maria ... Przychodzę, by przekazać błogosławieństwa. Ja także przychodzę
z Anielskich Królestw ... ... Chcę też, abyście wiedzieli, że na tę Ziemię przychodzi Matczyna
energia od Boga – szczególnie w tym czasie – by opiekować się, pożywiać, zadbać o ... ...
wszystkich tych, którzy teraz cierpią ... ... Mój legion aniołów będzie z wami zawsze i będzie się
wami opiekował ... ...

Bądźcie,

Bądźcie błogosławieni i szczęśliwi. I wiedzcie, że ktoś się wami opiekuje ... ... 

Zawsze ... ... 

Zawsze ... ... 

Zawsze."

Kosmiczny Sai Baba powiedział, że nie uważa, aby trzeba było mówić coś jeszcze ... dlatego
skończył błogosławieństwem "Ja, Bóg, Błogosławię was."

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.03.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

Jestem Kosmiczny Sai Baba – bardzo mi przyjemnie przebywać tutaj wśród was.

Dzień dzisiejszy, tak jak wiele przyszłych dni prowadzi do Punktu Zwrotnego, w którym
Układ Słoneczny wyosiowuje (harmonizuje) się z Galaktycznym Słońcem i jądrem słońc oraz
Stwórcą Wszystkiego. O tym już wam zresztą mówiłem.

Nadejście tego Punktu Zwrotnego oznacza po prostu, że znajdziecie się w harmonii ze
Światłem Boga.



Nie musicie się niczego obawiać, bo jest to miejsce, które dobrze znacie. I dlatego nadejdzie
zrozumienie i uświadomicie to sobie od razu. Po nadejściu tego Punktu Zwrotnego ciągle
będzie czas na ‘porządkowanie,’ że tak powiem.

Wszystko krąży ... nic nie stoi w miejscu. Wszystko rośnie, tak samo zresztą jak zamiera ...
potem wyrasta ponownie, z ziarna ...

W pewien sposób będziecie robili to samo pod postacią każdej Siły Życia na tej Ziemi. A przez
Siłę Życia rozumiem zwierzęta, gady, ptaki, ludzi ... ziemskie istoty. To będzie przebudzenie ...
czas Światła, Złotego Światła ze Słońca, które w duchu spływa na was wszystkich.

Odczuwacie Słońce nawet w obecnej chwili, na własnej skórze, i jego ciepło. Jeśli dopuścicie, by
grzało wam skórę za długo, może was sparzyć. I wtedy szukacie cienia. Lecz Duch Słońca jest
zawsze z wami. Możecie to nazwać magią energii ... jest to Bóg.

Jest to siła energii, która daje i podtrzymuje Siłę Życiową na Ziemi.

Nawet gdy Słońce chowa się za chmurą ... ta siła Światła oraz Życia jest zawsze z wami. Bez
niej byłoby trudno przeżyć na tej Ziemi. A jest to możliwe, ponieważ również w środku tej
Ziemi znajduje się słońce, które daje ciepło. Wiecie, że możecie poczuć jego ciepło, gdy
położycie się na ziemi – poczuć jego żywienie ... opiekę ... ponieważ Ziemia rzeczywiście żyje –
jest to wasza matka.

To właśnie ona umożliwia wam życie tutaj w ziemskim ciele, oraz w ciele duszy – lub, lepiej
powiedzieć, w duchowym ciele.

Dziś rano Valerie mówiła o ciele Duszy, a ja chciałbym powiedzieć, że wy jako duchowe ciało, w
waszym ziemskim ciele jesteście aspektem waszej Duszy, która istnieje w Świecie Światła.

Wszystko w Życiu jest Światłem.

Każdy rodzaj formy powstaje w Świetle, w przeciwnym razie nie bylibyście w stanie jej
zobaczyć. Możecie ją jednak poczuć, zatem można powiedzieć, że nawet w ciemności istnieje
forma życia. Chciałbym, byście to przemyśleli. Chciałbym, byście pomyśleli o Świetle i
Ciemności. I abyście spojrzeli na nie nie jak na coś, czego należy się bać lub coś, od czego
należy się trzymać z dala, lecz raczej byście postrzegali je w sobie w zjednoczonej postaci.

We wszystkich. We Wszechświecie. I właśnie stąd wzięło się słowo Wszechświat ... To Jedność
Wszystkiego.

I w pewnym sensie jest on jak werset (ang. verse w słowie Universe, tzn. Wszechświat), czyli
wypowiedź. Jest to doświadczenie.

Wielu z was miało wiele żyć, nie tylko na tej Ziemi, ale i w Kosmosie. Wszystko to jest
związane z doświadczaniem ... z wzrastaniem, pojmowaniem i poznawaniem różnic. No i
oczywiście z wyborami, których dokonujecie, a które mogą wam pomagać lub szkodzić. Są to
rzeczy, które musicie zrozumieć.

Może zostać rzucony na was cień, nie tyle ze Słońca, ile z Wewnętrznego Ja, z waszej Duszy,
jeśli wolicie. Przynosi on czas, w którym być może powinniście przemyśleć to życie, które
istnieje w waszej Duszy. Ponieważ cała wasza Historia Duszy ma wpływ na wasze życie, które
obecnie przeżywacie w fizycznym ciele.

Nie jest to trudne, chyba, że myślicie, że jest. Jedyne co należy zrobić w wypadku, gdy pojawi
się w was coś takiego, co sprawi, że będziecie nieszczęśliwi , to zwrócić się z prośbą do Boga,
który jest w was, aby to usunął i zastąpił Miłością i zrozumieniem. A rzeczy te wydarzą się –



jest to czas, powiedzmy, oczyszczania konta.

Dekret stanowi, że macie postąpić do przodu ku Złotemu Wiekowi bez cierpienia, które
przyćmiewa istniejące w was Światło... Mam nadzieję, że rozumiecie – nie jest to trudne –
chyba, że myślicie, że jest.

Słońce jest już w was, w waszych sercach.    ... Poczujcie jego obecność wewnątrz siebie;
widzicie je jaśniejące i usuwające wszelkie tłumienia Światła od Boga, które jest w was i poza
wami. Nie ma rozdzielenia, chyba, że na nie pozwolicie.

Myśl jest bardzo ważna – pomaga wam w przejściu przez tę przemianę. Dlatego bardzo
pilnujcie swoich myśli i baczcie, by pozbywać się każdej myśli, która zwraca się przeciwko
wam i zamienić ją na myśl pozytywną. Światło zajaśnieje w was – rozbłyśnie we wszystkich
wokół was, ponieważ Światło, które jest w was rozprzestrzenia się i wpływa na innych.

Każdy na tej ziemi może tego dokonać – dzięki temu Świat zostanie ‘Oświecony’. I to
rzeczywiście dzieje się obecnie w czasie waszego przechodzenia do Złotego Wieku.

Dziękuję wam Moje Dzieci, dziękuję za wysłuchanie. 

Ja, Bóg, błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.04.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

Jestem Kosmiczny Sai Baba – bardzo mi przyjemnie przebywać tutaj dzisiaj, wiedząc, że
jestem mile widziany.

Obecnie moje fizyczne ciało nie jest w najlepszym stanie, ale chcę was zapewnić, że teraz
jeszcze nie opuszczam go. Zamierzam pozostać jeszcze całkiem sporo czasu.

Już wam powiedziałem, jak długo pozostanę.

Nadchodzą trudne czasy ... i było to przepowiadane; także ja mówiłem, że nadchodzą trudne
czasy. Nawet sugerowałem, byście trzymali się drabiny, a mam na myśli to, że na Ziemi
występują znaczne ruchy – ona zmienia się, przystosowuje się. Jak powiedziałem wcześniej,
przystosowuje się do zharmonizowania jądra słońc, które znajdują się w waszym układzie
słonecznym, w galaktyce i we Wszechświecie ... oraz w wielu innych wszechświatach, a które
prowadzi z powrotem do Źródła Wszelkiego Stworzenia.

To, co się dzieje, jest wspaniałe ... ale niekiedy, aby coś wspaniałego nastąpiło, jazda bywa
trochę niespokojna. Jednak nie potrwa to zbyt długo. Dlatego chciałbym was wszystkich
prosić o zachowanie miłości w swoich sercach oraz współczucia i wyrozumiałości. I nie bójcie
się, gdyż strach sprawi tylko to, że – mówmy – droga stanie się nieco trudniejsza.

Może być trudno w to uwierzyć, ale to, o co proszę was, to byście zaufali... Nie jest to koniec
świata, jak myślicie – daleko do tego. Jest to koniec starego stylu, koniec tego, co istniało –



teraz następuje przejście do miejsca piękna, spokoju, do tego, co nazywamy ‘Złotym
Wiekiem,’ w którym ludzie będą opiekować się sobą nawzajem, dbać o siebie i – przede
wszystkim – szanować się i szanować różnice w myśleniu.

W ich postawie nie będzie już chwytania za miecz czy karabin w celu rozwiązania problemu,
lecz raczej usiądą do dyskusji i dojdą do konsensusu, albo zgodzą się na pozostanie przy
różnicach, ale zostanie zachowana harmonia.

Stanie się tak dlatego, że świadomość Ziemi i wszystkiego na niej podniesie się do poziomu, na
którym nie ma niezadowolenia.

Dlatego proszę was tylko, abyście dalej skupiali się na miłości i współczuciu – dla wszystkiego,
co widzicie, doświadczacie i słyszycie, co obecnie zachodzi na Ziemi. Posyłajcie miłość,
posyłajcie boską miłość, posyłajcie uniwersalną miłość, posyłajcie posiadaną w sobie miłość
Boga tym, których widzicie obok, a którzy mają kłopoty.

Dzisiejsze moje przesłanie jest dość krótkie. Przyszedłem, aby zapewnić was, że fizyczne ciało
Sai Baby nie odchodzi, wcale nie odchodzi ... To tylko małe poprawki w ciele – takie same, jak
dzieją się na Ziemi i we wszystkich ludziach na niej.

Mam nadzieję, że zrozumiecie ... i mam nadzieję, że rozpowszechnicie tę wiadomość.

Ja, Kosmiczny Sai Baba, wszystkich was kocham bardzo i doglądam tego, co
dzieje się na tej Ziemi ... i nie opuszczę was w potrzebie ... ... Zatem dziękuję
wam i pobłogosławię wam.

Ja, Bóg, błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 25.04.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

Po zaintonowaniu trzech AUM Valerie z wielką miłością i szacunkiem
wezwała Sai Babę, by do nas przemówił.

To ja, Kosmiczny Sai Baba; jestem zadowolony, że otwieracie się na mnie, Moi Drodzy...

... Wiem, że doznaliście wstrząsu i że macie nadzieję, że w jakiś sposób powstanę znów w moim
fizycznym ciele ... ...

Potrzeba czasu, byście zrozumieli dokładnie czym jest moja misja i moje
przesłanie, zrozumieli to, co się wydarzyło ... to, że opuściłem moje fizyczne
ciało, ale jednak jestem ciągle w pobliżu ... ... jestem bardzo blisko w moim
eterycznym ciele.

Posiada ono fizyczność w sobie ... ... To jest tak jak, powiedzmy, z wami wszystkimi, gdy
przechodzicie ze swego fizycznego ciała do innego świata ... przed przejściem do Świata
Światła.



I tam właśnie jest moje ciało, więc wszyscy jesteście bezpieczni; ja jestem ciągle tutaj, jestem
w mojej fizyczności, którą wy nazywacie czwartym wymiarem ... A z punktu widzenia
Kosmicznej Boskości postrzegamy to jako to samo ... W naszych oczach nie ma żadnej różnicy.

Pokój z tobą, moje dziecko, pokój z tobą ... Więcej będzie się działo ... Ja nie powstałem ...
Uwierz mi, ja nie odszedłem.

Chciałbym, abyście opublikowali ten Przekaz na waszej stronie internetowej.

Jeszcze raz zapewniam was, że was wszystkich kocham; wszystkich was kocham serdecznie. I
zapewniam, że w potrzebie nigdy was nie opuszczę.

Dziękuję wam ukochane dzieci. Dziękuję wam.

Ja, Bóg, błogosławię was.

Nota bene

„Otrzymano też wiadomość od Nieśmiertelnej Jaźni Kosmicznego Sai
Baby, by posłuchać jego przekazu z 5-go kwietnia 2011 roku.”

Złote światło wychodzące z obrazu Sai Baby podczas ostatnich
obrządków w holu Sai Kulwant w Prashanti Nilayam dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wydaje się, że Kosmiczny Sai Baba nadzoruje obrządki

http://www.cosmicsaibaba.com/pl/ppp/20110405.php#listen


Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.05.2011 r.

w
Cammeray,
Sydney,
Australia

Valerie, zwracając się do wielu zebranych ludzi:

„Nigdy nie wiem ,co będzie powiedziane. W rzeczywistości nie pamiętam
zbyt wiele aż do czasu gdy później przepiszę to. Proszę więc was
wszystkich o przyłączenie się do mnie, aby wezwać Kosmicznego Sai
Babę, by się pojawił wśród nas. Szczerze oczekujemy jego obecności.”

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj wśród was tego
wieczoru.

Wiem, że wielu jest zaszokowanych moim odejściem, lecz jak Valerie już powiedziała, nie
odszedłem – jestem po prostu w fizycznym ciele, którego nie jest wam łatwo zobaczyć
fizycznymi oczyma ... ziemskimi oczyma.

Ponieważ wszyscy jesteście duchami ... lub Istotami Świetlnymi, jeśli to określenie bardziej
wam odpowiada, faktycznie zbudowanymi z atomów ... posiadacie więc dokładnie takie samo
ciało jakie macie w ziemskim ciele... Jest to po prostu kopia, jeśli wolno mi się tak wyrazić.

Zatem oczy waszego ducha widzą, uszy waszego ducha słyszą... W waszym duchu istnieją
również smak i zapach... wasz dotyk, który odczuwacie także istnieje w waszym duchu...
Niektórzy nazywają to zdolnościami nadzmysłowymi, lecz tym właśnie jesteście.

Jesteście duchem duszy w ziemskim ciele ... które jest powłoką. To właśnie tę skorupę
porzuciłem... Mam wiele pracy do wykonania na tej ziemi. Chodzi tu o jej zharmonizowanie z
jądrem słońc w tej galaktyce i we Wszechświecie ... bo w waszej galaktyce występuje ciągły
ruch... Sama ziemia znajduje się w ciągłym ruchu.

Oto moja praca – pomoc w ustabilizowaniu ziemi podczas jej harmonizowania się z
galaktycznym słońcem ... jak również z waszym słońcem ... oraz z rdzeniem słońc ... które
łączy się z rdzeniem stworzenia. To właśnie dzieje się obecnie ... o tym właśnie się mówi.
Punkt zwrotny, że tak powiem, nadejdzie z końcem roku 2012 oraz początkiem 2013.

Modlitwy i miłość was wszystkich pomogą mi ustabilizować i uspokoić częstotliwość ... tak, że
będzie możliwe bardzo spokojne i szybkie, niczym mrugnięcie oka, zharmonizowanie
zwrotnego punktu ze słońcami. To zależy od was ... od wszystkich żyjących ludzi ... by wszyscy
świadomi ludzie na tej ziemi utrzymywali częstotliwość miłości i pokoju, bo mają one swoją
wagą i częstość. Mogę tego użyć do wsparcia doprowadzenia do zharmonizowania słońc ze
Źródłem Wszystkiego – Całego Stworzenia.



Wszyscy macie łączność ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia. Macie to w sobie ... jest to
Światło... Wszystko, co znajduje się na tej ziemi jest połączone z tym Źródłem.

Wszyscy jesteście więc Boskimi Istotami... Mam nadzieję, że potraficie to zaakceptować i
zrozumieć.

Powiedziałem to już wiele razy w moim Ziemskim ciele, lecz, przemawiając z Eteru, pragnę to
naprawdę doprowadzić do końca. Eter to drugi świat, który ma łączność z tą częstotliwością, z
którą jesteście połączeni tu na Ziemi.

Nie przyszedłem wykładać ... więc mam nadzieję, że nie pozostawiam wrażenia, że to robię.
Przyszedłem poprosić wszystkich o pomoc, o pracę ze mną ... o kontynuowanie słania
modlitw, miłości i pokoju do mnie do Eteru... Tutaj potrzebuję tej energii, by móc poprowadzić
i wprowadzić tę ziemię w nowy wiek ... który był zapowiadany jako Złoty Wiek.

Wiele się o tym mówi ... wielu żyje w strachu, ponieważ boją się końca świata... Lecz mogę was
zapewnić, że go nie będzie ... to raczej początek ... początek nowej częstotliwości z podniesioną
świadomością, która łączy z waszą duszą, i w której nie istnieje wojna lub myśli o wojnie ... nie
istnieje złość... Istnieją zaś pokój i mądrość... Mocą umysłu, którą wszyscy odziedziczą w tym
czasie … ludzie będą wiedzieli, jak niemądre jest nieakceptowanie siebie nawzajem... Kochajcie
i szanujcie się wzajemnie ... respektujcie opinie innych ... szanujcie różnice w myśleniu i
znajdujcie porozumienie ... lub nawet zgódźcie się, że możecie się nie zgadzać.

Jest to jedyna droga, Moje Dzieci, byście przetrwali na tej ziemi w pokoju i harmonii.
Powtarzam, nie chcę prawić kazań. Myślę, że powiedziałem dosyć na ten wieczór. Ale bądźcie
świadomi, że tu jestem. Nigdzie nie odszedłem... Nie opuszczę was w potrzebie, którą jest
zmiana i zachodzące właśnie nowe narodziny.

Ślę wam miłość, gdyż kocham was, Moje Dzieci ... bardzo mocno... Zależy mi na was.
Chciałbym, żebyście rozpoznali to w każdej osobie, którą spotykacie, tak, byście mogli dzielić
tę samą energię...

Pokój z wami, Moje Dzieci,

Ja, Bóg, Błogosławię was.



Złote światło wychodzące z obrazu Sai Baby podczas ostatnich
obrządków w holu Sai Kulwant w Prashanti Nilayam dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wydaje się, że Kosmiczny Sai Baba nadzoruje obrządki

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 24.05.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj być tutaj, wiedząc, że
jestem mile widziany.

Jestem bardzo zajęty. Jak możecie sobie wyobrazić, trzeba było dopilnować wielu rzeczy.
Czynię wszystko, co możliwe, aby zapewnić ludzi, że ich nie opuściłem, że jak najbardziej
jestem tutaj i pracuję przy każdym i nad tą ziemią, aby poprowadzić ją podczas jej przejścia,
które nastąpi po pewnym czasie.

Dzisiejszym moim przesłaniem jest prośba kierowana do każdego, aby w swoim sercu odnalazł
Boga, odnalazł mnie. Bo przychodzę z tą samą energią … jest to energia Miłości. Jest to
Uniwersalna Kreacja. Istnieje ona we wszystkim niczym spoiwo. Utrzymuje wszystko razem.
Dlatego, jeśli każdy zdoła odnaleźć tę energię wewnątrz swego serca i umysłu, nie będzie
oddzielenia.

W ogóle nie będzie … a wszyscy będą ze sobą zestrojeni … bo można rozumieć siebie
wzajemnie bez mówienia. Wy wszyscy jesteście Ziemskimi Istotami … wszyscy zostaliście
stworzeni z tego samego Źródła, a to ma wpływ na każdego na tej Ziemi.

To prawda, że macie świadomość duszy – ona istnieje i każdy jest oddzielną osobą, ale jest
utrzymywany w tej postaci, jak mówiłem, jakby spoiwem, którym jest Bóg. Jest to Bóg
wewnątrz was, Bóg na zewnątrz ... we wszystkim. W rzeczywistości nie ma rozdzielenia –
występuje ono tylko na tyle, na ile wasz umysł wam pozwoli oddzielić się.

Tak więc, jeśli skoncentrujecie się na tym punkcie Światła, które przechodzi przez szczyt
waszej głowy i wzdłuż kręgosłupa dochodzi w okolice serca ... to jest to miejsce, gdzie znajduje
się Bóg ... w was. Jest to Miłość i wpływa na wszystkie wasze emocje. Należy jedynie zająć się
tymi, które odciągają was od Boga wewnątrz was. Powinniście przyjrzeć się takim emocjom ...
i poprosić o przewodnictwo z serca, aby pokazało wam, czemu powinniście się przyjrzeć, co
powoduje reakcję, która nie jest Miłością ... i odegnać to od siebie. Oddajcie to z powrotem
Bogu, a wszystko zostanie oczyszczone – zapewniam was.

W tej sprawie nie osądzajcie ... Bóg i Źródło Boga nie są sędziami. Można powiedzieć, że każdy
z was jest własnym, osobistym sędzią. Mam na myśli takiego sędzię, który przygląda się sobie
i pomaga pozbyć się wszystkiego wewnątrz was, co już nie jest potrzebne ... tak, byście mogli
być wolni, być Światłem i być Kimś Boga.

Dzisiaj wielokrotnie wymieniam słowo Bóg, gdyż różni ludzie mają różne pojmowanie Boga...
Jak już powiedziałem, każda indywidualna świadomość duszy, która znajduje się w każdym
ciele na tej Ziemi, ma własne rozumienie czym jest Bóg. Zatem, jeśli mam powiedzieć co ona



reprezentuje, powiem, że jest składnikiem Stworzenia. A energia w Stworzeniu pochodzi ze
Źródła i jest składnikiem Miłości. Energia Miłości występuje w różnych postaciach, ale dba o
wszystkie religie, opiekuje się nimi i bierze je w objęcia, gdyż różne religie, które są na tej
ziemi przyszły ze Źródła Wszelkiego Stworzenia. Tylko człowiek zmienił to, co na początku
było zamierzone…

Chodziło zaś o honorowanie Jaźni jako Boskiej Istoty, a także o honorowanie każdego z was
jako Boga. Jeśli będziecie o tym w taki sposób myśleć, może to wam pomóc szanować się
wzajemnie i odnajdywać w każdej istocie pozytywne strony. W ten sposób zdołacie NIE
osądzać drugiego ani siebie i odnajdziecie Pokój i harmonię, które znajdują się w was. To tylko
sprawa dojścia do punktu wewnątrz was, który stanowi wszech-miłowanie, wszech-dawanie,
wszech-opiekuńczość oraz szczęście. Bowiem Bóg chce tylko tego, byście byli szczęśliwi.

Chciałbym, żebyście o tym pamiętali … pamiętali, czym jest prawdziwe szczęście. Spytajcie
wewnętrzny głos, który jest w waszym sercu – spytajcie po prostu czym jest prawdziwe
szczęście i jak się je odczuwa … i wezwijcie Boga, aby ogarnął was tą energią.

Wyjdzie ona na zewnątrz niczym lampa, która rzuca swoje Światło i dotyka wszystkiego, z
czym się zetkniecie lub skontaktujecie. W taki właśnie sposób człowiek na tej Ziemi dojdzie do
pokoju i harmonii we wzajemnych stosunkach.

Nie chcę stwarzać wrażenia, że prawię kazania. W istocie przyszedłem dzisiaj, aby powiedzieć,
że wszystkich was bardzo kocham – każdą żywą istotę na tej Ziemi. Obejmuje to żywe istoty
inne niż ludzie. Kocham samą Matkę Ziemię i honoruję ją.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję za pozwolenie mi na bycie tutaj.

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.07.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

"To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jestem bardzo zadowolony, że mogę dzisiaj być
tutaj. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.

Gdy patrzę na was, widzę Światło – wszyscy jesteście istotami światła. Chciałbym, abyście
zawsze o tym pamiętali. Bo, jak dopiero co mówiono, jesteście ‘dobrymi ludźmi,’ przychodzicie
z Boskiej energii – z Boskiego Źródła, od Stwórcy wszystkiego. Jesteście dziećmi Boga … tyle
tylko, że niektórzy pobłądzili.

I pogubili się bądź zostali wprowadzeni w błąd. Mówię o zmyleniu, gdyż chcę, abyście
poważnie pomyśleli o swojej mocy … własnej mocy… I nie trwonili jej… Z tego właśnie
powodu ważne jest, abyście wierzyli w wewnętrzny głos i rozumieli go.

Jeśli będziecie kierować się podpowiedziami z wewnątrz, nie pobłądzicie, gdyż pochodzą one
od Światła, którym jesteście. Chcę, żebyście to wiedzieli i rozumieli. Chcę, żebyście o tym
myśleli; bowiem jest ważne, abyście słuchali własnej wewnętrznej jaźni i kierowali się nią. Jest



to ważne.

Bo jest to droga, która jest wam pisana. … Niektórzy, jak mówiłem, zgubili tę drogę.

Jednakże wszystko ma swoją przyczynę i cel. Istnieją też możliwości wyboru, kiedy możecie
decydować, a te wybory niekiedy pomogą wam wrócić na drogę podróży, jaka jest wam
pisana. Nigdy, więc, nie jest za późno na zmianę … nigdy … nawet wtedy, kiedy jesteście w
podeszłym wieku – w ogóle nigdy nie jest za późno.

Dzisiaj jest tutaj wiele hałasu … a jest to przyjazny wiatr. Wiatr ten wieje … wieje po całej
Ziemi. … Niesie ze sobą … zmiany. One właśnie na Ziemi następują … Ziemia zmienia się …
ludzie ją zamieszkujący zmieniają się.

Ważne jest także, aby myśleć o zmianach … wewnątrz siebie … i pozwalać na nie. Idźcie za
podpowiedziami z wewnątrz i pozwalajcie, aby te zmiany zachodziły. Będziecie mieli odczucia i
będziecie wiedzieli, czym jest to, co macie – że tak powiem – po prostu odłożyć do szuflady …
czyli pozostawić bądź porzucić. Możecie to inaczej określić … jest to coś, od czego macie odejść.

Jest to trudne … ale nadszedł czas odciąć się od tego, abyście mogli pójść do przodu z nowymi
siłami i mocą, w nowy świat, który przychodzi na Ziemię … a on rzeczywiście przychodzi.

Obecnie zmiany są bardzo silne. … One zelżą zaraz po przejściu przez punkt zwrotny, który
następuje na Ziemi, gdy ona harmonizuje się z jądrem słońc … dostraja do Stwórcy
Wszystkiego. Mówiłem już o tym wcześniej, ale chciałbym, abyście zrozumieli, że obecnie
zachodzą największe zmiany. Będzie wam łatwiej, jeśli pozwolicie tym zmianom zajść w sobie
– bez strachu – ale rozumiejąc, że są to zmiany i trzeba, żebyście je zaakceptowali.

W przeciwnym wypadku, będzie to parcie przeciw sobie … przeciw Boskiej jaźni … oraz jaźni,
która pragnie podążać własną drogą. Dajcie się, więc, pokierować temu, co czujecie, że jest
właściwe i pójdźcie za Bogiem.

Informacja przychodzi teraz do ludzi na Ziemię łatwiej, gdyż częstotliwość na Ziemi podnosi
się … może lepiej powiedzieć: wschodzi. Z tego powodu jest wielu ludzi, którzy są bardziej
otwarci na pewne rzeczy, o których wcześniej się nie mówiło. Na takie rzeczy jak to, że
jesteście prawdziwie duchowymi istotami i że dalej żyjecie po opuszczeniu fizycznego ciała.
Jest ważne, aby każdy to wiedział i akceptował. Wszak taka jest rzeczywistość.

Nigdy nie ma powodu, by się bać… Wiele, że tak powiem, inspiracji przyszło z nauk innych
kultur i obyczajów i mogą one wywoływać w was strach. … Dostrzeżcie to … i odrzućcie go. Już
nie jest potrzebny … już nie jest on częścią was.

Zatem, mam nadzieję, że dam wam wszystkim pewną nadzieję i zapewnienie … że jestem
tutaj … jestem po prostu na drugim świecie, ale także jak najbardziej w tym świecie. Chociaż
nie widzicie mnie, jestem tutaj.

Dzisiaj przybyłem z obietnicą, że pobłogosławię listy, które przysłano do mnie. Wiem, że je
przysłano, gdyż leżą teraz tutaj w koszu przede mną. Dlatego akceptuję te istoty, które
przysłały mi swoje problemy … i chciałbym wziąć kosz, wziąć listy – a jest ich całkiem sporo –
gdyż każdy zawiera jakąś małą historię danej osoby. Wiem o każdej z historii, które są w tym
koszu i chcę zapewnić każdego, kto przysłał mi wiadomość, że trzymałem ją w mojej ręce i
teraz przesyłam wszystkim błogosławieństwa.

Teraz poprosiłbym wszystkich obecnych w tym pomieszczeniu, aby również wysłali tym
ludziom błogosławieństwo miłości i uzdrowienia.



Odejdę teraz. Dziękuję wam za spędzenie kilku minut na pobłogosławienie przesłane tym
ludziom. Dziękuję wam, moje dzieci – dziękuję wam z głębi serca … mojego duchowego serca…

Ja, Bóg, Błogosławię was..

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 2.08.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

„To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj.
Dzisiaj jest tu mała grupa, ale nie jest to przypadkowe, gdyż chcę rozmawiać z
wami osobiście. Jednak najpierw będę mówił ogólnie do ludzi, którzy czytają
witrynę internetową.

Cieszę się bardzo, że moje przesłania idą w świat. Za to wszystko dziękujemy wszystkim
tłumaczom, webmasterowi i Valerie oraz wszytkim tym, którzy pomagają sprowadzać
energię, w której mogę, jeśli mogę tak powiedzieć, prezentować się. Ale nie jest to teatr – są to
przesłania do ludzi Ziemi.

Wiele dzisiaj się dzieje w pogodzie, w społeczeństwie, w samych ludziach – wielu zmienia się,
wielu odczuwa zmianę, wielu zastanawia się, co robić. Zachęcałbym każdego do łączenia się z
cichym głosem wewnętrznym.

Możecie robić to poprzez medytację … w rzeczy samej możecie to robić cały czas, gdyż to
wasza świadomość, wasza boska świadomość działa przez was. Ma ona energię, poprzez którą
przekazuje wam klarowne wiadomości, gdy czujecie i wiecie, że mówicie lub działacie w sposób
stosowny do boskiej osoby, którą jesteście … A może, którą nie jesteście. Tego rodzaju
odczucie byłoby destrukcyjne – destrukcyjne dla was i ludzi was otaczających. Nie
zdobędziecie poklasku tego rodzaju zachowaniem…

Czemu więc nie zmienić swego zachowania, zmienić myślenia… Cały czas myślcie pozytywnie.
Decyzje podejmujcie w taki sposób: jeśli macie coś w planie, coś do przemyślenia, usiądźcie
spokojnie, pomyślcie o przyjęciu decyzji w określonym kierunku i popatrzcie jakie rodzą się w
was odczucia … Potem wróćcie do medytacji i pomyślcie o decyzji w innym kierunku i znów
sprawdźcie jakie powstają uczucia. Łatwiej przyjdzie wam podjąć decyzję w jakim kierunku
pójść – która decyzja bardziej ciszy was lub zadowala.

Kiedy to robicie, proszę abyście skupiali się na sercu, gdyż decyzja nie powstaje w waszej
głowie. Możecie myśleć, że przychodzi wam podjąć decyzję, która w jakimś stopniu nie ma
sensu lub że nie pasuje do tego, o co prosiliście. Bądźcie jednak śmiali … … i podejmijcie
decyzję w kierunku, o którym serce podpowiada, że jest właściwy.

Możecie pójść właśnie tą drogą i łączyć się ze świadomością własnej duszy, o której mówiliśmy
wcześniej. Świadomość ta zawiera plan drogi, którą chcecie pójść w swoim ziemskim ciele, na
Ziemi w tym czasie.

Ta droga do pewnego stopnia jest zaplanowana. Gdy usiądziecie i uważacie, że powinniście
podjąć decyzję o czymś i czujecie, że jest właściwa, zapewniam was, że wtedy jest ona



inspirowana z waszej duszy – z planu duszy! I jest zgodna z drogą, którą chcecie przejść i
którą powinniście przejść na tej Ziemi.

Nie zawsze wygląda to sensownie, ale jeśli postąpicie w tym kierunku, stwierdzicie, że rzeczy
niespodziewanie układają się właściwie i odczujecie z tego powodu radość. Ponieważ wtedy
wiecie, że odpowiedzi macie w środku siebie, wewnątrz siebie. Nie musicie szukać żadnych
podpowiedzi gdzie indziej. Jednakże niekiedy duch pobudza innych ludzi, aby coś powiedzieli,
dlatego bądźcie czujni i słuchajcie – wtedy bowiem nie byłoby właściwe po prostu spokojnie
odsunąć to na bok.

Będziecie wiedzieli, zaczniecie wiedzieć i rozumieć, kiedy duch pracuje z wami i przez was –
będziecie odczuwać szczęście i radość. Mimo, że konkretne problemy, nad którymi pracujecie
mogą być trudne, będziecie odczuwali to wewnętrzne szczęście i zadowolenie, gdyż nie
walczycie wewnątrz siebie – z inną jaźnią, która tam też jest.

Bądźcie, więc, tego świadomi.

Dzisiaj rozważam o, nazwijmy to tak, fizycznej jaźni, jaźni ciała, jaźni ziemskiego ciała, które
posiada mózg i niekiedy ten mózg nieco się zapędza i papla, papla, papla, papla – powinniście
powstrzymać to trajkotanie, skierować się ku sercu i słuchać.

Stłumcie wszelkie uczucia czy emocje, które w was powstają – uspokójcie się i po prostu
słuchajcie tego cichego wewnętrznego głosu, a odpowiedzi przyjdą.

Powinniście wzywać wewnętrznego Boga oraz Boga, który pochodzi od Stwórcy Wszystkiego.
Róbcie to po to, aby nie było oddzielenia. A o tym właśnie mówię: o istnieniu Radości i wiedzy i
zrozumienia i świadomości – to jest w was. To nie osądza. To tylko daje energię Miłości i
Współczucia. Zawsze.

Z tym, moje dzieci, odchodzę i mam nadzieję, że naprawdę będziecie wcielać w życie to, o co
was prosiłem. To wam pomoże. To pomoże wszystkim wokół. To także nakieruje i pomoże
tym, których kochacie, gdyż zmiana, jaka zachodzi w was … zmienia innych, otaczających was
ludzi.

Wszystko jest energią – pamiętajcie o tym. Nawet ‘myśl’ jest energią.

Zatem, dziękuję wam, dziękuję wam za pozwolenie mi na przybycie i przemawianie do was.

Ja, Bóg, Błogosławię was … Ale zanim na dobre odejdę, mam pocztę … którą, jak sądzę,
otrzymałem w ostatnim miesiącu. Chciałbym ją zabrać – jeśli dacie mi chwilę … … … … Jest tu
wiele listów … naprawdę wiele … … trzymam je z wielką miłością w moim sercu … ku każdej
osobie, która skontaktowała się ze mną … … Pragnę zapewnić ich, że nigdzie nie odszedłem …
że zawsze jestem z nimi … Oni mogą odczuwać strach, że mnie nie ma w pobliżu … A, niestety,
ta energia strachu zamknie drzwi, które pozwalają mi wstąpić do ich serca. Dlatego, proszę,
nie bójcie się … Jestem z wami. I błogosławię wszystkie listy, które przysłano – proszę,
wierzcie mi. Skutki nie zawsze są takie, jak ludzie chcieliby widzieć lub się spodziewają, ale są
wynikiem, który pochodzi z ich planu duszy i stanowią to, co jest dla nich właściwe w tym
życiu i w tym miejscu.

Zatem, dziękuję wam, moje dzieci i
ja, Bóg, błogosławię was wszystkich

Drugi przekaz



Ponownie pojawia się Kosmiczny Sai Baba:

„Nie odszedłem – jestem tutaj. Obiecałem powrócić tylko dla dwojga z was, ale
chciałbym, żebyście wiedzieli, że z wami też jestem. Czuliście, że coś jeszcze na
was czeka … … … Zaproszę Matkę Marię (Matkę Boską), aby była obecna, jeśli
nie macie nic przeciwko temu. Ona przychodzi z Żeńskiego Aspektu Boga i
chciałaby coś powiedzieć."

Mówi Matka Boska

„Jestem energią Boga pochodzącą z Żeńskiego Aspektu. Temu Żeńskiemu Aspektowi na
Ziemi nadano wiele imion.

Aspekt ten przez sporo czasu był ‘poniewierany.’ Ale jest też wiele kobiet, które to odrzuca.
Już dłużej nie chciały być traktowane jako ktoś gorszy. Mężczyźni, którzy istnieją na tej Ziemi
boją się – boją się potęgi kobiet – boją się matki, tej, która rozmnaża rasę. Chociaż
niewątpliwie mężczyzna i kobieta schodzą się razem, by stworzyć małe dziecko, to właśnie
poprzez matkę małe dziecko wchodzi w Ziemię – w samą Ziemię. W ziemską atmosferę, w
ciało Ziemi.

Taka rasa istnieje na Ziemi.

Mężczyźni trochę się tego boją … dlatego niezbyt dobrze traktowali kobiety. Chociaż kochają
je, obawiają się, że one zapanują nad nimi lub będą nimi kierować. I jest to zrozumiałe, gdyż
każdy potrzebuje mocy z wnętrza swojej jaźni.

To, co powinni zrozumieć mężczyźni, to to, że kobiety chcą tylko równości. Nie znaczy to, że
one są takie same jak mężczyźni – wręcz przeciwnie!

Jednakże … one pragną być traktowane jak równe, i być wysłuchiwane … … Chcą dawać
swoją miłość i współczucie, jak to czynią jako matki – bo tkwi to w nich jako kobietach … …
Przygarniać i obejmować – oto ich natura.

Dla mężczyzny właściwe jest wychodzić [z domu], polować i przynosić, albo okazywać władzę.
Dlatego chcą przewodzić i kierować – i nie stoi to w sprzeczności z kobietami.

Mężczyźni i kobiety powinni schodzić się razem i stapiać się, ale nie być pod panowaniem
żadnego. Każda osoba powinna być traktowana jako równa, jej poglądy uszanowane i winna
być wysłuchiwana.

W istocie jest to podsumowanie problemu zależności między mężczyzną i kobietą na tej Ziemi
– to wszystko.

Lecz niekiedy kobiety błędnie myślą, że muszą stać się agresywne i przejąć panowanie … gdyż
takie postępowanie wydaje się dorównywać postępowaniu mężczyzn. To niewłaściwa droga.
To niewłaściwa droga.

Kobiety powinny postępować za swoim wnętrzem … … zgodnie z intuicją … swoim
zrozumieniem … swoją współczującą naturą … i swoją miłością … i ogarnianiem – tym samym,
którego używają, gdy trzymają małe dziecko. Mogą przekazywać tę energię wszystkim wokół.
A mężczyźni to lubią.

Tak więc, naprawdę nie ma potrzeby rozdzielenia lub panowania z żadnej ze stron – trzeba po
prostu być tym, kim się jest … i pozwolić, by to oddziaływało z drugą stroną. Wtedy w ogóle



nie ma mowy o mężczyznach czy kobietach lecz raczej o przyjaciołach, związkach lub rodzinie.

Chciałabym, abyście pomyśleli o roli kobiety na tej Ziemi i dostrzegli, że tą rolą jest miłość. I
proszę, aby wszystkie kobiety pamiętały też o tym, że mają w sobie ową energię, która może
dać wielkie ukojenie wielu ludziom. Taką mają naturę. Tym właśnie są. I po to zostały
stworzone (jeśli można tak powiedzieć), aby wychowywać dzieci, te nowe dzieci, które
przychodzą do tej rasy.

Zatem, proszę pomyślcie o tym.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję.

Ja, też Bóg, błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 6.09.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

„To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi naprawdę bardzo przyjemnie przebywać
tutaj.

Wiele się wydarzyło wokół Ziemi i nastąpiły zmiany. Mówiłem o tym wcześniej ... nawet dość
dużo ... i sami to czujecie. Zmianę możecie odczuwać sami w sobie... Jest to właśnie to, co ma
następować, więc nie martwcie się.

Po prostu poddajcie się temu... Jeśli czujecie, że nie wychodzi wam to zbyt dobrze, poproście
Stwórcę Wszystkiego o pomoc w uwolnieniu z tego, czym się frasujecie wy, a także wszyscy
dookoła.

Jest to okazja dla was, aby pomóc swoim bliźnim, mężczyznom i kobietom, w zmianach ...
wszak wszyscy jesteście tutaj na Ziemi, by pomagać sobie nawzajem. Jest to wasze duchowe
zobowiązanie. Tym w rzeczywistości jesteście. Nie jesteście ziemskimi ludźmi. Jesteście w
ziemskich ciałach, a to oznacza co innego. Więc jeżeli myślicie o sobie jako o duchowych
ludziach, ludziach-duchach, że tak powiem, to tym właśnie jesteście.

Trwa napływ energii na Ziemię... Zmienia on Matkę Ziemię... Mówiłem już o tym wcześniej,
lecz chcę ugruntować w waszych umysłach ... że wszystkie zmiany pogodowe i trzęsienia
ziemi ... wszystko, co zdarza się na Ziemi – wszystko to przynosi zmiany w niej, w waszej
Ziemi, i w waszej ziemskiej atmosferze. Wszystko to jako całość wyraża energię połączoną ze
Słońcem.

Słońce, i wszystkie inne planety, które znajdują się w harmonii z tym Słońcem, stanowi wasz
układ słoneczny. Ten układ słoneczny jest również zharmonizowany z Galaktycznym Słońcem
w waszej Galaktyce. Istnieje również wiele innych układów słonecznych, które także znajdują
się w harmonii z tym Słońcem.

Galaktyczne Słońce jest tak duże jak wasz Układ Słoneczny, więc być może sprawi wam
pewną trudność, gdy spróbujecie wyobrazić sobie, co się dzieje podczas harmonizowania,
które właśnie zachodzi... Ale proces ten jest bardzo rzeczywisty.

Zmiany zachodzą w wielu światach. W wielu światach, których nie jesteście w stanie zobaczyć
... jednak one istnieją. Często mówiłem, że trzeci i czwarty wymiar dla nas stanowią



jedność, lecz wy, jako Ziemianie, swoimi fizycznymi, ziemskimi oczami nie możecie łatwo w
sposób ciągły postrzegać czwartego wymiaru, który jest światem tuż obok was. Jednak on
istnieje ... Ci, którzy mają zdolności jasnowidcze, przelotnie postrzegają to, co się dzieje w
czwartym wymiarze... Nie chcę się powtarzać ... lecz trzeba, aby wszyscy to zaakceptowali i
zrozumieli ... dzięki czemu zrodzi się w ich wnętrzach uczucie pokoju i przeświadczenie, że
zmiana ta prowadzi do pokojowego świata. I jeśli tylko wytrzymają ... utrzymają się w Miłości
Boga i Stwórcy Wszystkiego ... rzeczy te przeminą. Wszystko przejdzie do miejsca Pokoju i
Spokoju.

Przyszedłem, by wam powiedzieć, i mam nadzieję, że zdołam upewnić was i wszystkich,
którzy czytają ten Przekaz, że nie ma żadnego powodu do obaw... To nie jest koniec świata...
To jest zmiana, a chodzi o przemianę tego miejsca na lepsze ... daleko lepsze miejsce niż jest
ono obecnie.

Nie zostaję dzisiaj długo ... Dziękuję wam za wysłuchanie mnie... Ja, Bóg,
błogosławię was, moje dzieci. Dziękuję.”

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 4.10.2011 r.

w Moss Vale,
Australia

„Jestem tutaj i jest mi bardzo przyjemnie przebywać wśród was.

Ciągle wiele dzieje się z pogodą na tej Ziemi i minie jeszcze trochę czasu zanim, mówmy,
zacznie się uspokajać.

Jak już wcześniej powiedziałem, 'Przygotujcie się na niespodziewane, a wszystko
będzie dobrze.'

Jest to po prostu czas, w którym zachodzą zmiany Ziemi i systemów planetarnych ... lecz po
tym ... rzeczy znów się zharmonizują i nastanie spokój.

Tak jak powiedziałem wcześniej, zachodzą na tej Ziemi zmiany, a są one bardzo potrzebne ...
w wielu obszarach Ziemi ... i z ludźmi na niej. Nie o tym chcę dziś mówić. Chcę mówić o
energii ponieważ wszystko jest energią. Wszystko.

Nawet myśli są energią i ważnym jest, byście monitorowali swoje myśli ... oraz myśleli o
energii, która wychodzi z was jako Świetlnych Istot, i jakie przesłanie dana myśl niesie z sobą.

Wiem, że dziś rano rozmawialiście na ten temat! I nie ma w tym przypadku, ponieważ
pobudziłem was do takiego myślenia.

Jestem tutaj obecny już od jakiegoś czasu ... i chciałbym byście o tym wiedzieli i to rozumieli.
Podczas ostatniego spotkania trochę się śpieszyłem, ale był ku temu powód, a chodziło o
uspokojenie energii. O uspokojenie energii wewnątrz Ziemi ... którymi trzęsło i właściwie były
gotowe wybuchnąć ... lecz mój zespół i ja zdołaliśmy je uspokoić. Dzięki temu nie było tak źle
jak by mogło być. Jest to praca, którą teraz się zajmuję na drugim świecie. Robiłem to także,
gdy byłem w tym świecie, w Ziemskim świecie, ale teraz jest mi łatwiej wykonywać tę pracę



znajdując się i działając w czwartym wymiarze.

Wcześniej już mówiłem, że z poziomu Świata Światła, z którego obserwujemy wiele rzeczy, nie
widzimy różnicy między trzecim i czwartym wymiarem. Wszystko to dzieje się w waszych
Ziemskich uwarunkowaniach. I tu właśnie pracuję ... ponieważ nie odszedłem ... i chcę was o
tym zapewnić.

Jedyne co musicie zrobić to mnie zawołać po imieniu, a ja pojawię się natychmiast. Jeśli do
mnie piszecie ... jestem. Jeśli o mnie myślicie ... jestem [i słucham]. Jeśli pragniecie mojej
obecności ... jestem obecny ... ... 

.... Jestem w waszych sercach. Jest to źródło Stworzenia w was i jest ono połączone
bezpośrednio ze mną i ze Źródłem wszelkiego Stworzenia – Bogiem Matką-Ojcem.

To właśnie w waszych sercach czujecie miłość. Właśnie tam jest Bóg – nie w waszych
głowach... Zapamiętajcie to.

Więc, gdy rozmyślacie w swoich głowach, chciałbym byście dopilnowali, aby te myśli łączyły
się z uczuciem miłości w waszych sercach ... bo ona jest Bogiem. Wszystko, co z was wychodzi,
w działaniu, którym jest myślenie ... będzie otoczone energią Miłości.

Bo jest to właśnie tak proste... Za pomocą myśli możliwe jest kreowanie wielu rzeczy... I
rzeczywiście jesteście stwórcami ... tworzycie więcej rzeczy dookoła siebie niż jesteście tego
świadomi... Tak więc, jeśli jesteście świadomi tego, co kreujecie i myśli, które towarzyszą tej
kreacji ... trzeba trochę się zastanowić zanim wyślecie daną myśl.

Pilnujcie swoich myśli ... tylko o to was się prosi. Nie musicie niczego się obawiać ani o nic
martwić; będzie was w tym wspierać Anielska Obecność, która zawsze jest z wami.

Wszystko, co się wam w życiu przydarza ma swój powód i cel... Boska energia jest w was ... i
wokół was. Jeśli martwicie się o innych, po prostu wyślijcie modlitwę Miłości – to im pomoże.
Za tym słowem kryje się Uniwersalna miłość.

Uniwersalna Miłość jest Stworzeniem ... jest obecna wszędzie... Jest w was i we wszystkich
innych, włącznie z samą Ziemią. Oddzielenie w ogóle nie istnieje ... chyba, że wytworzycie je z
własnej woli.

Wiem, że wielu napisało do mnie... Pragnę pobłogosławić przysłane e-maile i listy. Chcę, by
ludzie wiedzieli, że gdy usiądą i zaczną pisać ... że ja jestem tam obecny ... ale biorę te listy
dzisiaj w moje ręce i błogosławię je... Jest wiele listów i dużo miłości ... Chcę zapewnić
wszystkich, którzy piszą, że ja niezwłocznie odwzajemniam tę miłość. I, że nigdy nie
odszedłem. Bądźcie tego pewni.

Zapewniam was o tym moje dzieci,

Ja, Bóg, Błogosławię was ... i dziękuję wam.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.11.2011 r.

w Moss Vale, Australia



Jestem Kosmiczny Sai Baba i jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj w dniu
dzisiejszym. Jestem już w tym pokoju od jakiegoś czasu, ale móc przemawiać do
was za pomocą strun głosowych tej pani to dla mnie radość ... pożyczam je od
niej, by przekazać wam przesłanie.

Jestem duchem... Żyję obecnie na drugim świecie. Lecz już wam o tym mówiłem; chcę byście
to zrozumieli i zaakceptowali. Ponieważ istnienie ‘życia po życiu’, że tak powiem, nie jest łatwo
akceptowane przez wszystkich. Jednak jest ono bardzo rzeczywiste.

Życie wasze w tym ciele jest bardzo krótkie w porównaniu do żyć, które możecie przeżywać w
innych światach, w innych ciałach...

Mogę mówić o ‘Duszy’, a dusze są jak chipy komputerowe, jeśli można użyć takiego
porównania. Wstępują one do ciała, które Dusza wybrała na inkarnację. Może to być ciało,
jakie znacie jako ziemianie. Lub może to być ciało w zupełnie innych światach, w Światach
Kosmicznych... Bo jesteście braćmi i siostrami tego samego świata.

Wy na planecie Ziemi nie jesteście sami. Dzielicie Wszechświat z wieloma innymi planetami...
Naukowcy zaczynają to widzieć i rozumieć. Życie istnieje na innych planetach.

Tamtych form nie można zobaczyć wprost fizycznym okiem ziemianina, ponieważ one
właściwie działają w innym świecie ... w innym wymiarze ... innej wibracji. Lecz istnieją i są jak
najbardziej rzeczywiste.

Właśnie dlatego ludzie mogą skierować się do swej Świadomości Duszy i przypomnieć sobie,
lub wręcz wiedzieć, że przybyli z innego ciała z innej planety. Może to wszystko zabrzmieć
trochę obco ... trochę jak fantastyka naukowa, że tak powiem ... ale taka jest rzeczywistość...
Tylko, że nauce nie jest łatwo to zobaczyć, ponieważ naukowcy patrzą przez swoje ziemskie
instrumenty, albo ziemskimi oczami.

Wiedzą oni już o istnieniu wielu planet w galaktyce, ponieważ posiadają zaawansowany
sprzęt... Wykorzystali możliwość podróżowania poza własną atmosferę i wynoszenia
aparatury, by dostarczać na Ziemię zdjęcia. Nie możecie tego [innego życia] zobaczyć wprost
... za pomocą fizycznych oczu ani teleskopu. Jednak wszystko to istnieje i wy wszyscy obecnie
to stwierdzacie.

Mogę was zapewnić, że wydarzy się jeszcze wiele rzeczy, i to w niedługim czasie. Już wkrótce
nadejdą zmiany na tej Ziemi, a chodzi tu o wibrację ... wymiar ..., zmiany, które są związane z
podniesieniem wibracji i rozpoczną łączenie z, nazwijmy to, narodem, o którym mówię. Tak,
że z łatwością zobaczycie wiele, wiele rzeczy, których do tej pory nie byliście świadomi.

To jednak dopiero nadejdzie... Na chwilę obecną pozostanie to w sferze fantastyki naukowej,
lecz mogę was zapewnić, że jest to rzeczywiste. Myślę, że jedyne, co mały ziemianin musi
zrobić, to zapytać siebie kim jest ... skąd przyszedł ... i dokąd podąża... Z pewnością nie myśli,
że jest jedynie rzeczą w ziemskim ciele i że to wszystko.

Niewątpliwie zauważa celowość we wszystkim, co robi w życiu, w ziemskim ciele... Z
pewnością widzi on, że gdy rodzi się niemowlę, to się nie zdarza tak po prostu. Że formowanie
się dziecka w łonie matki jest raczej bardzo skomplikowanym procesem. I naukowo
rozumiecie to do pewnego stopnia ... lecz mimo to jest nadal wiele rzeczy do odkrycia.

Mówi się, że Rdzenni mieszkańcy rozumieją i wiedzą, że są częścią Ziemi ... i wszystkiego, co
się na niej znajduje. Wiedzą oni, że nie są sami. Wiedzą, że są energią i że każda istniejąca rzecz
na tej planecie posiada energię, i że wpływają one na siebie nawzajem – nie postrzegają rzeczy



jako oddzielnych, lecz jako jedność. Do takiego rozumienia niektórzy ziemianie muszą jeszcze
dojść.

Ziemianin nie jest sam ... Wpływa na niego wiele energii istniejących na Ziemi i dlatego ...
trzeba, by wzrastała jego wiedza i zrozumienie, żeby mógł postępować zgodnie z tym, kim
naprawdę jest.

I podejmować decyzje o przyszłym zachowaniu... Nie może się to odbywać na koszt energii
Ziemi. To jest sprawa najważniejsza. Nie możecie kontynuować wykopywania
rzeczy z Ziemi. To musi się skończyć w pewnym momencie i na tym należy się
obecnie skoncentrować.

Mówię dzisiaj z pewną mocą, ponieważ chciałbym, byście wszyscy usiedli
prosto i zwrócili baczną na to uwagę. Pomyślcie... Zwracam się do tych, którzy są w
stanie spowodować zmiany w myśleniu na tej Ziemi i zmiany decyzji, które zniszczą Ziemię i
ludzi na niej... Ponieważ są oni częścią tej samej rzeczy. Jest ważne, byście poważnie to
przemyśleli.

Nie chcę kontynuować, by nie wyglądało jak gdybym głosił kazanie... Przyszedłem, aby
powiedzieć, że energia, która istnieje na tej Ziemi od Stworzenia Wszystkiego pochodzi z
Miłości. Jest ona boska, jest to Uniwersalna Miłość ... Pochodzi ze Światła, które jest
Uniwersalnym Boskim Światłem.

Wszystko, co stamtąd pochodzi staje się energią ... myślami ... i stworzeniem.

Zostawiam was, więc, z tymi myślami i mam nadzieję, że również z miłością i miłosierdziem.
Ponieważ jedynie to istnieje, jedynie to się liczy. Dziękuję wam Moje Dzieci, dziękuję wam za
wysłuchanie mnie... Ale zanim odejdę, chciałbym zabrać te listy, które wielu przysłało i prosiło
o Błogosławieństwo.

Chociaż, jak powiedziałem wcześniej, jak tylko usiądą i pomyślą o mnie ... i napiszą ... ja tam
będę... Zatem, z wielką miłością ... Błogosławię te listy i zawarte w nich pełne miłości myśli, zaś
prośby o pomoc będą spełnione, chociaż nie zawsze w ten sposób, o jaki proszono, gdyż nie
zawsze mieści się to w ramach podróży Duszy.

I chciałbym, aby wszyscy myśleli o sobie jako o Duszy ... takiej, która ma wiele żyć w wielu
miejscach, nie tylko tutaj na Ziemi. Proszę pomyślcie o tym... Z miłością Błogosławię
wszystkich ludzi, którzy napisali i przesyłam moją miłość z powrotem do nich.

Niech Bóg was Błogosławi, Moje Dzieci ... Naprawdę dziękuję wam za
zaproszenie mnie.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 6.12.2011 r.

w Moss Vale, Australia

"Jestem. Bardzo się cieszę, że mogę do was przemawiać i wiedząc, iż jestem
mile wodziany.



Te dni zdają się przemijać szybciej, o wiele szybciej niż kiedykolwiek indziej. Chodzi w istocie o
postrzeganie czasu... Można powiedzieć: wszystko jest energią. Nawet w waszych
komórkach zachodzi ruch energii, podobnie jak w atomie.

Możemy więc powiedzieć, że w atomie istnieje przestrzeń i energia, i że w komórce jest
przestrzeń i wodna energia. To jest pewne uproszczenie, ale chciałem zwrócić wam uwagę na
fakt, że wewnątrz was istnieje przestrzeń.

To właśnie ta przestrzeń … która istnieje w was … może wam pozwolić, jeśli potraficie
zapanować nad swoim umysłem, na życzenie przemieszczać czy bilokować całe swoje ciało. Na
Ziemi są mistrzowie, którzy to robią.

Ja też to robiłem, gdy byłem na tej Ziemi w ziemskim ciele. Wtedy moim przesłaniem było:
Moje życie jest moim przesłaniem. Wszystko, co wówczas robiłem albo przedstawiałem
(mówię 'przedstawiałem,' gdyż przypominało to teatr) – potrafiłem pokazywać (przejawiać)
różne rzeczy, gdyż potrafiłem zmieniać, mówmy, zależności czasowe tych ruchów, tak że
wszystkim mogłem … mmm, że się tak wyrażę, manipulować, sprawiając, że jest widoczne lub
niewidoczne.

Jest to przejawianie. Można wziąć coś z całkiem innego miejsca i pokazać tutaj, w tym
pomieszczeniu!

Tak właśnie postępowałem w moim fizycznym ciele. I, oczywiście, nie ma z tym problemu w
moim świetlnym ciele (bo na drugim świecie jestem dokładnie taki sam), ale ja postrzegam
drugi świat i ten świat jako ten sam.

Jedynie ludzie jasnowidzący potrafią przelotnie zobaczyć drugi świat. Ale on istnieje. Jest
bardziej realny niż wasz świat trójwymiarowy, który widzicie cały czas wokół siebie. Jest to
ruch energii, mówmy, nieco cięższy niż to, czym jest drugi świat.

Jest to energia, do której się wznosicie. I właśnie dlatego wydaje się, że następuje
pomieszanie/mylenie czy konflikt z czasem. Czy to ma dla was sens? Nie tyle chodzi tu o czas,
co o ruch.

Posłużę się analogią … sprzęgła w samochodzie. Gdy zmieniacie bieg, ruch pojazdu powinien
zmienić się gładko. Tego właśnie teraz potrzeba między waszym trzecim i czwartym
wymiarem.

Jak już wcześniej mówiłem, trzeci i czwarty wymiar, z punktu widzenia gwiezdnych ludzi lub z
punktu widzenia istot światła, jest tym samym. To funkcjonuje tylko w waszej ziemskiej
atmosferze. Z naszego punktu widzenia nie ma różnicy.

Przypominam też, że Wzniesienie zachodzi w każdej żywej rzeczy, włącznie z Planetą Ziemią i
jej systemem słonecznym – jest to podnoszenie do wyższego stanu bytu, którym jest wibracja
energii – częstotliwość, jeśli wolicie – o innej naturze niż ta, która funkcjonuje w cięższym
ziemskim świecie, w ziemskiej energii … … (powinienem powiedzieć: energii trzeciego
wymiaru).

Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. I nie martwcie się, gdy macie odczucie, że czas wam
ucieka, gdyż to częstotliwość energii jest skorelowana z czasem, który, nawiasem mówiąc, jest
wytworem człowieka. Chciałbym abyście i o tym pomyśleli.

Globy Ziemi, Księżyca, jak również wiele innych planet, które znajdują się w waszym układzie
słonecznym i cały ten układ poruszają się, razem z wielu innymi układami słonecznymi, w
Galaktyce. Każdy obiekt krąży wokół centralnego punktu, a jest nim słońce, które daje



światło temu układowi słonecznemu.

Wasi naukowcy odkrywają wiele, wiele nowych układów planetarnych w Galaktyce i we
Wszechświecie. Wiadomo … że istnieją też czarne dziury, które zdają się pochłaniać wiele
słońc.

Jest to ewolucja.

Gdy patrzycie ‘stąd tam,’ wygląda to tak jak gdyby rzeczy przemieszczały się do i na zewnątrz
pewnych struktur … i możecie to nazwać czasem. Ale jeśli popatrzycie z punktu Boga Matki-
Ojca, Stwórcy Wszystkiego, wszystko to dzieje się w tym samym czasie... Tak więc,
ziemianinowi dość trudno jest wyrwać się z tego sposobu myślenia.

Nie ma początku czy końca.

Wszystko po prostu jest. I właśnie tacy, moi drodzy, też jesteście wy. To tylko wasz umysł
staje wam na drodze i próbuje, że tak powiem, ‘rozdzielać’ rozmaite rzeczy, jakie wam się
przydarzają. Ale faktycznie wszystko dzieje się w tym samym czasie. Wszystko jest względne.
Zależy, z jakiego punktu myślicie.

Myślę, że może tyle na dziś wystarczy. Ale chciałbym, abyście rozważyli te … te rzeczy, o
których mówiłem. W ogóle nie ma czego się obawiać – posuwacie się ku wyższemu stanowi, w
którym wiedza i rozumienie są wolne od negatywnych stron życia, jakich doświadczacie tutaj,
teraz, na Ziemi.

Będziecie czuli się wolni w tym wzniosłym stanie – a właśnie weń wstępujecie. Trwajcie w
Pokoju. Trwajcie w Pokoju. Stwórca Wszystkiego jest MIŁOŚCIĄ.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję za wysłuchanie.

Postscriptum

Valerie:

Otrzymałam pobudkę, aby wziąć wszystkie listy, które przysłano do Kosmicznego Sai Baby.

Kosmiczny Sai Baba właśnie powiedział, że zaniedbał potwierdzenia otrzymania listów … i
że darzy je specjalnym błogosławieństwem. W rzeczy samej nie zapomniał o tych
wszystkich, którzy do niego piszą. Faktycznie, kiedy tylko usiądą do pisania, on tam już
jest. Odebrał wszystkie ich listy.

Kosmiczny Sai Baba:

Człowiek w swoim umyśle zdarzenia uczynił CZASEM, który dzieli (albo zdaje
się dzielić)… Ale można połączyć się telepatycznie i natychmiastowo z
dowolnym miejscem, gdzie chcecie pójść … lub z dowolną osobą, z którą chcecie
nawiązać kontakt.

Valerie:



Tak więc, w formie dopisku mówi on, że błogosławi te listy. Dziękuje wszystkim za
napisanie.

Kosmiczny Sai Baba:

Ja, Bóg, Błogosławię was.


