Przekazy Kosmicznego Sai Baby z 2012 r.
Z inspiracji Kosmicznego Sai Baby udostępniamy wszystkie przekazy z 2012
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 3.01.2012 r.

w Moss Vale, Australia
Jestem tutaj. Jest mi bardzo miło przebywać tutaj. Jestem Kosmicznym Sai
Babą. Również dzisiaj mam dla was przesłanie. Chodzi o światowy pokój.
Wszędzie na tej Ziemi temat ten zaprząta ludzkie umysły. Nie podoba im się, że ludzie walczą i
kierują karabiny lub wyciągają miecze przeciwko sobie; chcieliby raczej, by usiedli i
rozpracowali różnice … i doszli do porozumienia.
Musi to nastąpić z zachowaniem wzajemnego szacunku dla siebie. Tak właśnie ... dzieje się w
innych światach, gdzie żyją Oświecone Istoty – i mamy nadzieję, że tak samo będzie na tej

Ziemi.
Już bardzo dużo pracy zostało wykonane dzięki niewidzialnym istotom działającym poprzez
ludzi ... którzy poświęcili się tej pracy ... pracy przekazywania orędzi .... na tę Ziemię ... ... Lecz
zasadniczo, wszystkie narody na tej Ziemi pragną pokoju. Nie chcą niepotrzebnego
zabijania – właściwie są oni w ogóle przeciwni zabijaniu... Przecież to strata. Jakże wielka
strata.
W życiu po śmierci – gdy ludzie (ich dusza) opuszczą ciało – dusza dalej żyje, na inny sposób –
wśród innych ras, które istnieją nie tylko na tej Ziemi, lecz w Kosmosie. Mówiłem już o tym
wcześniej. W tym wypadku mamy na myśli ... wszystkie dusze ... które żyją w ziemskich
ciałach na tej Ziemi ... w obecnym czasie. Rozwiną się one dzięki zmianom, jakie nadchodzą na
tę Ziemię.
Dusza każdej istoty na tej Ziemi pragnie pokoju.
A jeśli wszyscy pozwolą swym rozumom ... na komunikowanie się ze świadomością własnej
duszy, będą w stanie z łatwością przystosować się do nowej częstotliwości, która przychodzi
na tę Ziemię ... a którą uważa się za ‘podniesioną częstotliwość’; i tym właśnie ona jest. Jest to
poszerzony stan istnienia.
Na tej Ziemi przebywała wielka świetlna istota znana wam jako Jezus – i właśnie to chciał on
pokazać ludziom, ukazać znaczenie Wzniesienia czy Wniebowstąpienia. Prawie 2000 lat temu
... ... nie tak dawno ... licząc to w ..., ach ... nazwijmy to ... czasem duszy, ... ... Dusza posiada w
sobie nieskończoność ... ... jest bez początku i bez końca ... ... Dla ziemskiego rozumu jest to
dość trudne do zrozumienia.
Lecz wy dobrze wiecie, że dusza, która żyje w ziemskim ciele nie zostaje tutaj zbyt długo...
Może odejść – i rzeczywiście odchodzi – może się inkarnować z powrotem w innym ziemskim
ciele – mądrzejsza, lepiej rozumiejąca ... i z większym doświadczeniem.
Zatem, istnieje wiele, wiele świetlnych istot zamieszkujących ziemskie ciała w obecnym
czasie... Pomagają one wszystkim ludziom podnieść się do Wzniosłego stanu istnienia.
Podjęli się zobowiązania – zobowiązania pełnego miłości – by pomagać sobie nawzajem.
Ta sztuka właśnie teraz rozgrywa się na tej Ziemi. Nie ma nijakiego powodu do strachu. Lecz
ze zmianą pewne sprawy muszą zostać uwolnione i to właśnie się dzieje z waszą Matką
Ziemią. I dzieje się to również z ludźmi. A także z innymi żyjącymi istotami, takimi jak
zwierzęta, ptaki i owady.
Nie ma w tym nic złego. To tylko uwolnienie, jeśli tak możecie na to spojrzeć. Uwolnienie się
od niepożądanej energii, która jest w was, której trzeba się pozbyć, abyście byli czyści ... i
mogli wchłaniać ogromne ilości boskiego światła i miłości ze Stwórczego Źródła Wszystkiego.
Nie chcę, by wyglądało, że prawię kazanie – ja tylko próbuję wytłumaczyć wam, co aktualnie
dzieje się na tej Ziemi. I zostawię was z tym do przemyślenia. Dziękuję wam, dziękuję wam,
moje dzieci.
Ale zanim odejdę, mam jeszcze do wykonania małą pracę, że tak powiem, a jest to ...
pobłogosławienie ... wszystkich ludzi, którzy do mnie napisali, prosząc o pomoc i wsparcie.
Więc biorę w swoje ręce przysłane listy ... i proszę wszystkich ... bądźcie pocieszeni, ...
podniesieni w świadomości, byście mogli odnaleźć Pokój ... i Boga w swych sercach ... przez co
będziecie wiedzieli ... że wszystko, co się dzieje w obecnym czasie jest zwykłą Zmianą.

Ja, Bóg Błogosławię was – tych, którzy napisali. Ja, Bóg, Błogosławię też tych, którzy są obecni
w tym pokoju. Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję wam.
Ja, Bóg, Błogosławię was.
Boska Matka
Valerie:
Gdy zapisywałam [ten przekaz] (ta technika rejestracji jest ciągle trochę dla mnie
tajemnicza) – tak więc kiedy próbowałam ‘zarejestrować’ głos Kosmicznego Sai Baby
podczas seansu, na ekranie iPada pojawił się napis „Boska Matka.” Nie mam pojęcia skąd
się tam wziął! Pomyślałam więc, że trzeba sprawdzić, czy ktoś inny nie chce przemówić po
przesłaniu Kosmicznego Sai Baby. I rzeczywiście, na wewnętrznym poziomie usłyszałam
słowa „Boska Matka pragnie przekazać przesłanie.” Powiedziałam na głos: „Widzę Boską
Matkę w postaci Bogini.”
Oto przesłanie Boskiej Matki:
I jest to Bogini – tak jak pomyślałaś. Dziękuję ci! Dziękuję, moja droga, dziękuję za pozwolenie
przemówienia.
Przychodzę za pośrednictwem twojej krtani. Przychodzę poprzez krtań każdego, jeśli chcą
mnie słuchać… Ponieważ jest możliwe, by Matka-Bóg przemawiała do nich życzliwymi,
pełnymi miłości słowami.
Każdy ma tę zdolność. Każdy może przemawiać wespół z tą Boginią.
Nadszedł czas, by Bogini mówiła więcej. Nie będę mówiła głośniej, ale powiem wystarczająco,
by ludzie usłyszeli i wysłuchali.
Nadszedł czas, by kobieta była honorowana na tej Ziemi;
Nadszedł czas, by kobieta była poważana, a co za tym idzie,
Nadszedł czas, by kobieta zawsze mówiła i postępowała jak Matka-Bogini ... ... przez co będzie
usłyszana.
Tak się stanie dzięki mocy ze Stwórczego Źródła Wszystkiego.
Oto Boska Matka;
To jest wasza pełna miłości Matka.
Znajduje się ona wewnątrz każdego – tak mężczyzny, jak i kobiety; ona tam jest
i czeka, czeka z otwartymi ramionami — by objąć — by wziąć w nie Wewnętrzne Dziecko,
którym każdy jest.

Wszak to właśnie z kobiety narodziło się wszystko, cała ziemska rasa.

Pomyślcie o tym
i pomyślcie o Boskiej Matce
i o tym, że przychodzi z miłością
by wziąć w ramiona
a nie osądzać.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 7.02.2012 r.

w Moss Vale, Australia
Jestem, moja droga; bardzo cieszę się, że tu jestem. I wiem, że jestem mile
widziany. Mówienie i przekazywanie orędzia sprawia mi wielką radość. Wiem,
że znajdzie się ono w internecie i że przesłanie to dotrze do wielu, wielu innych
ludzi. To mnie bardzo cieszy.
Bywają trudne czasy, w szczególności ten rok; bo występują ruchy we wszystkim – jak już
mówiłem – na wszystkich planetach w tym układzie słonecznym i w tej galaktyce. Nigdy nie
ma zastoju, ale czasami naukowcom nie daje się tego łatwo zauważyć, gdyż układ słoneczny
znajduje się wewnątrz innego układu słonecznego, a w nim wszystko porusza się tak samo –
faktycznie nie widać, że jest jakiś związek.
Ale mogę was zapewnić, że istnieje jądro słońc, które rzeczywiście ulegają harmonizowaniu, a
to harmonizowanie sięga Źródła Stworzenia Wszystkiego.
Chciałbym przypomnieć ludziom, że pochodzą ze Źródła i że punkt światła wewnątrz nich
(który, można powiedzieć, jest Boskim aspektem) jest … … Stwórcą. Mówiłem już o tym
wcześniej. Światło to działa przez was częściej niż zdajecie sobie z tego sprawę; bo to wy
kreujecie własne życie … niezależnie czy sobie to uświadamiacie, czy nie.
Mówiłem też o konieczności zważania na to, co myślicie (nie wspominając już o mówieniu),
gdyż ma to wpływ na to, do czego się przyciągacie … na formowanie własnego życia. O tych
rzeczach mówiłem wcześniej. Ale trzeba, byście poważnie je potraktowali.
Tak więc, w obecnym czasie jest bardzo ważne, byście zważali na to, co myślicie … byście
zdawali sobie sprawę z tego, że energie te rzeczywiście i już w tym momencie zaczynają

tworzenie w waszym życiu. Wokół tej Ziemi macie pole magnetyczne i to samo dzieje się także
z myślą. Wychodzi ona na zewnątrz i magnetyzuje [przyciąga] coś, co jest z nią zgodne, z
powrotem do waszego jestestwa. Mam nadzieję, że rozumiecie, co próbuję powiedzieć.
Wszystko jest energią. Wy, jako ziemska Istota, a także duchowa Istota, jesteście energią.
Chociaż możecie nie być zdolni łatwo dostrzec myśli, one są rzeczywiste. Wszak bez myśli nic
by się nie zdarzyło.
Czy widzicie, do czego zmierzam? Stwarzacie własne pole światła, a ono jest zgodne z innymi i
to stwarza, nazwijmy to, większe pole światła. Z niego powstaje wiele rzeczy. Jeśli
uruchomicie wyobraźnię i podążycie tym torem myślenia, zrozumiecie jak skuteczna jest
myśl.
Weźmy na przykład architekta. Zanim coś zostanie zbudowane, potrzebna jest myśl.
Architekt słucha jak ktoś mówi, wprowadza wszystkim do umysłu myśl, o tym, co trzeba
zbudować. Następnie wykonywany jest rysunek, który zapoczątkowuje budowanie. Potem
schodzą się robotnicy i budują budynek (bądź coś innego). Posługuję się tą analogią, by
pokazać, że na samym początku jest myśl i to ona jest najważniejszą rzeczą, którą powinniście
wziąć pod uwagę.
Macie pobudki od waszej Wyższej Jaźni … która jest waszą Świadomością Duszy. Te pobudki
przychodzą z owego punktu w was dość często (faktycznie, częściej niż myślicie) i zawsze
próbują zatrzymać was na wybranej drodze, którą nakreśliliście w postaci Projektu [Planu
Życia]. O tym też już mówiłem – o tym, że Projekt przychodzi wraz z waszą duszą, potem
wpływa na embrion i na ducha, który znajduje się w was, którzy stajecie się małym dzieckiem
i które dalej wzrasta … i podejmuje działania. Bo to właśnie działanie pomaga ucieleśniać życie,
które wiedziecie na tej Ziemi.
Mam nadzieję, że podsuwam wam pewne myśli do przetrawienia … ponieważ ważne jest, aby
myśleć także o swoich czynach. Zwykle są one pobudzane przez myśl; ale nie zawsze.
Niekiedy są tym, co nazywamy „działaniami reakcyjnymi” – czymś, co robicie bez żadnego
myślenia. I jest to kolejna rzecz o was, którą powinniście sobie rozważyć.
Jeśli stwierdzicie, że reagujecie … na coś … bez namysłu, chciałbym, abyście zastanowili się,
poświęcając na to chwilę, czym jest to, na co reagujecie. Bo jest to część was znajdująca się w
cieniu [ciemności] – nie mówię, że zawsze, ale może pochodzić z cienia, który tkwi w was i
który odciąga was od Światła Boga, które jest w was. Dlatego, proszę, weźcie to pod uwagę.
W waszym ciele są działania, które są automatyczne – to oddychanie, bicie serca i faktycznie
po prostu funkcjonowanie ciała. Na szczęście, są to czynności, które zachodzą bez żadnego
udziału myśli – są automatyczne. To, o co chcę was prosić, abyście zrobili, to przyjrzenie się
postępkom, które podejmujecie w reakcji. Zastanówcie się … dlaczego to robicie i czy jest to
konieczne … a dalej: jak, że tak powiem, od nowa to przemyśleć czy zrobić. Mam nadzieję, że
zasadzam dzisiaj w waszych głowach pewne myśli, gdyż chciałbym abyście się nad tym
zastanowili!
Strach jest myślą, która czasami wpada w ludzkie umysły… O tym też możecie pomyśleć. Bo
strach często przychodzi z poziomu podświadomego w waszym umyśle, który ma łączność z
waszą świadomością duszy, a ta łączy z przeżyciami przeszłych wcieleń. Zatem, warto i o tym
pomyśleć. Istnieją (nazwijmy ich tak) praktycy, którzy mogą wam w tym pomóc. Albo
możecie po prostu w medytacji poprosić swoją anielską jaźń o pomoc, o oświecenie, o wgląd …
i o myśl na temat przyczyny doświadczania tych rzeczy.
Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Przyjście tu sprawiło mi wielką radość.
Ale zanim odejdę, chciałbym wziąć ten uzdrawiający kosz … i wezmę wszystkie listy, które

zostały tak pięknie do mnie przysłane. Jak już mówiłem, wiem wszystko w chwili, gdy ludzie
siadają do pisania lub myślą o mnie … Jesteśmy połączeni – bo nie istnieje czas ani odległość.
Wszystkie te pełne miłości listy … jak i te z problemami … trzymam je w ręce … … i
błogosławię każdego z osobna … każdego, kto przesłał mi coś … lub zwrócił się do mnie. I
zapewniam was … nikt nie został pominięty. Mam cały legion aniołów, którzy ze mną
pracują… Oni udadzą się i dotkną … każdą duszę … która do mnie napisała. Tak więc,
naprawdę … błogosławię tych ludzi. Błogosławię wszystkich w tym pomieszczeniu …
błogosławię każdego, kto czyta to przesłanie w formie udostępnianej w internecie.
I dziękuję wam, dziękuję, dziękuję wam, moje dzieci.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 6.03.2012 r.

w Moss Vale, Australia
Jestem tutaj, Moi Drodzy, i jest mi bardzo przyjemnie przemawiać –
przemawiać do tych kochanych ludzi tutaj obecnych. Postrzegam was jako
Światło... Jesteście wszyscy Świetlnymi Istotami... Oczywiście, jesteście również
Ludzkimi Istotami.
Rozmowa o Istocie Ludzkiej sprawia mi przyjemność – dużo rozmawiano o człowieku
dzisiejszego ranka. Chciałbym rozwinąć ten temat.
Ludzka Istota powstała jako, powiedzmy ... Stworzenie. Niektórzy widzą ją jako stworzoną
przez Ducha lub Boga ... inni powiedzą, że faktycznie rozwinęła się z wyprostowanej
małpokształtnej istoty... I wszyscy ... wszyscy mają rację.
Ponieważ wy, jak wcześniej powiedziałem, jesteście przede wszystkim i głównie duchem. Bez
ducha i duszy, które są w waszym fizycznym ciele ... ciało to nie byłoby w stanie długo
przeżyć. Energia ducha jest tym, co wyzwala „siłę życia” w ziemskim ciele.
Jednak ciało ziemskie istnieje tutaj od dawna, a archeolodzy i naukowcy odkrywają dowody w
postaci szkieletów, pochodzących sprzed milionów lat ... istot o różnych formach, które
poprzez adaptację i zmiany ostatecznie stały się ludzką istotą.
Z historii, która została wam przekazana wiemy teraz, że gwiezdni ludzie przybyli tutaj i
właśnie wtedy wyprostowane stworzenie podobne do małpy rozwinęło się do postaci
człowieka.
Nie był to szybki proces – dalej trwał ... Człowiek musiał stracić wiele włosów na swym ciele...
Naturalnie, ludzie po gwiezdnych ludziach odziedziczyli większą czaszkę... Po nich odziedziczyli
również świadomość psychiczną... Używam tutaj wyrażenia „świadomość psychiczna,”
ponieważ pochodzi ona z psyche ... która pochodzi ze świadomości, a która znajduje się w was i
jest tą częścią was, która istnieje bez względu na to, czy jesteście w fizycznym ciele, czy nie.

Dlatego „rozwój psychiczny” może prowadzić do rozwinięcia zdolności, które nie są związane z
fizycznym ciałem, lecz wydają się pochodzić z innych zdolności, które tkwią w was ... i
naturalnie one SĄ w was i można je rozwijać, gdyż możliwości te istnieją w waszej
Świadomości Duszy... Zatem, jeśli popracujecie nad waszą Świadomością Duszy, która weszła
w ziemskie ciało ... to jesteście w stanie rozwinąć, lub już żeście rozwinęli, jasnowidzenie lub
'jasnosłyszenie,' czyli wyższy zmysł wszystkich waszych zmysłów ... mam na myśli znane pięć
zmysłów.
Zdolność widzenia, słyszenia, dotyku, powonienia i czucia [smaku] ... wszystkie te zmysły
posiadają wyższy zmysł, który jest związany z waszym duchem... Właśnie dlatego jesteście w
stanie rozwinąć to, co jest znane pod nazwą „Zdolności Parapsychicznych.”
Tę zdolność możecie rozwinąć i potrafić odczuwać, widzieć, słyszeć... postrzegać w
nieograniczony sposób ... co znaczy, że jesteście nieograniczeni przez czas czy odległość. Że za
pomocą tego zmysłu możecie udać się właściwie do każdego zakątka Świata lub Wszechświata,
na którym zdecydujecie się skupić.
Wszystkie te możliwości są dla was dostępne ... ... Jesteście Boską Osobą ... Przykładem było
moje życie na tej ziemi jako Sai Baba ... Powiedziałem Moje życie jest moim przesłaniem. To
co wam pokazywałem to to, że macie nieograniczone umiejętności, które są niewykorzystane.
Lecz moglibyście ich używać do maksimum i być w stanie materializować rzeczy lub sprawić
by znikały ... moglibyście stworzyć miejsce, gdzie byście żyli, a potem przenieść się do innego
miejsca ... w mgnieniu oka.
Moglibyście być widzialni dla jednych i niewidzialni dla innych. Wszystkie te rzeczy są dla was
dostępne, jeśli tego zapragniecie.
Jednak musicie rozwijać to z rozwagą. Możecie również rozwinąć „widzenie na odległość,” to
znaczy, że możecie usiąść, ujrzeć i skoncentrować się na jakimś miejscu – i już tam jesteście
świadomością. Możecie być świadomi tego, co się [tam] dzieje.
Wszystkie te zdolności powinny być używane dla ‘Dobra Wszystkich’, nie dla dobra
wybranych.
Jesteście tutaj, by przenosić Boską Energię Miłości i Światła, i Miłosierdzia. Zatem jesteście
tutaj, by pomagać sobie nawzajem. Z faktu, że się tutaj zgromadziliście wiem, że to właśnie
chcecie robić.
Wynika to z „Siły” w was... Ze zobowiązania, którego się podjęliście przed przyjściem do
ludzkiego ciała.
Gdy rozmawiacie o tych sprawach ... rozmyślacie o nich – nie są one tak trudne jak być może
sądzicie. Powtórzę, jeżeli postanowicie w waszym umyśle, że chcielibyście rozwinąć pewną
umiejętność ... to ‘sposób’ lub ‘jak to zrobić’ lub ‘kto może wam pomóc' nadejdzie [sam] – tak
działa Prawo, które rządzi na tej Ziemi, a które wydaje się być magiczną siłą ... lecz w istocie
rzeczy jest to siła elektromagnetyczna, która niczym magnes przynosi wam dokładnie to,
czego w danej chwili potrzebujecie. Więc uważajcie, co myślicie i o co prosicie.
Dlatego bardzo ważnym również jest byście myśleli o Skupianiu. Ponieważ to pole
elektromagnetycznej energii wyostrza, zacieśnia, że tak powiem. Musicie być świadomi, na
czym się koncentrujecie i o co prosicie ... bo dostaniecie to prawie natychmiast. Nie mówię
tego, by was przestraszyć ... lecz raczej, by was wesprzeć do trwania w skupieniu.
Innymi słowy, żyjcie chwilą obecną, myślcie o tym, co robicie w chwili obecnej ... ... nie
pozwalajcie waszemu umysłowi na skakanie dookoła, jak małpa z drzewa na drzewo ... lecz

bądźcie skupieni na tym, co robicie. Jeśli tak będziecie postępować, będzie mniej wypadków i
mniej błędów. Bo przecież nie robicie tych rzeczy celowo ... po prostu zaniedbaliście skupienie i
zmalała owa moc wewnątrz was. Z tego właśnie powodu możecie z łatwością przewrócić się lub
zrobić coś źle. Mam nadzieję, że nie postrzegacie tego jako osądzanie ... daleko mi do tego ... Ja
tylko ... że tak powiem ... pomagam wam w, hmm, pomagam wam w zrozumieniu tego, co się
w obecnych czasach z wami dzieje. I tego, co się obecnie dzieje na tej Ziemi... Chciałbym,
byście zastanowili się nad tym.
Jeśli w jakimś momencie czujecie się zagubieni ... po prostu zatrzymajcie się ... weźcie trzy
głębokie oddechy i powróćcie to tego, co wcześniej robiliście.
Jest to przesłanie Miłości ... a my jesteśmy ze Świata Światła ... zawsze obecni tutaj, by
pomagać i wspierać. Wystarczy jedynie, że nas wezwiecie.
Więc dziękuję wam, Moje Dzieci ... dziękuję za wysłuchanie... Lecz zanim odejdę chciałbym
pobłogosławić te listy, które tak wielu napisało do mnie... Wezmę je z koszyka ... i
potrzymam... Każdy z nich zawiera inne troski i zmartwienia ... i Miłość. Dziękuję im za
napisanie; biorę te listy i błogosławię ich ... wszystkich, którzy je napisali ... i chciałbym by
wiedzieli, że nie zostali zignorowani ... ale że odpowiadam na nie i przesyłam Miłość i
Błogosławieństwa dla wszystkich.
Wszystkich z Miłością.
Niech was więc Bóg Błogosławi, niech Bóg was Błogosławi, Moje Dzieci...

Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.04.2012 r.

w Moss Vale, Australia
(Zaintonowano trzykrotne OM)

To ja, Kosmiczny Sai Baba; cieszę się, że jestem tutaj z wami.
Energia w tym pokoju ... jest podniesiona. Możecie ją poczuć. Bo jest tutaj z wami wielu …
którzy przyszli z odwiedzinami z innych światów.
W istocie chciałbym, abyście poświęcili chwilę na sprawdzenie, czy czujecie w pobliżu obecność
innych. A później, gdy już odejdę, chciałbym, abyście porozmawiali ze sobą i powiedzieli, co
przeżyliście. Zatem, jeśli możecie poświęcić tylko kilka minut – będziemy po prostu siedzieli w
ciszy … … i umożliwimy odczuwanie tej obecności.

(Następuje dłuższa chwila ciszy.)

(Pamiętajcie, by o tym później porozmawiać.)
A teraz chciałbym powiedzieć coś do wielu … wielu, o których wiem, że kontaktują się ze mną
przez witrynę internetową. Przez witrynę Kosmicznego Sai Baby. A także tych, którzy
napisali do mnie. Chcę, żeby wiedzieli … że jestem z nimi. Gdy tylko wezwą mnie, ja tam już
jestem.
Praktykujcie to małe ćwiczenie, które wam wskazałem … naprawdę możecie się dostroić …
gdy mnie wzywacie. I poczujecie moją obecność. Może to nastąpić na rozmaite sposoby.
Ważne jest, abyście nie myśleli … że jest to wytwór waszej wyobraźni! Trudno jest
zaakceptować, że jest to jak najbardziej rzeczywiste. Może to wymagać pewnej praktyki – ale
chciałbym, abyście nad tym pracowali.
Ponieważ jest to czas na to, by każdy na tej Ziemi uświadomił sobie istnienie Istot Światła.
Mistrzów, jeśli wolicie. Oni ciągle są tutaj. I przychodzą do was … indywidualnie … gdy nas
wzywacie.
Istnienie innych światów jest jak najbardziej rzeczywiste. Ci z was, którzy nie są specjalnie
uzdolnieni psychicznie (chociaż wszyscy macie tę zdolność) … … wy [też] zaczniecie odczuwać.
Jeśli myślicie, że jest to gra waszej wyobraźni, o czym wspomniałem, poddajcie się temu … …
[niech tak zostanie] na jakiś czas.
Wyobrażenie stanie się rzeczywistością … gdyż poczujecie … będziecie w jakiś sposób
reagować emocjonalnie, będziecie wiedzieli. I to są rzeczy, które faktycznie łączą z istotami z
innych światów oraz z waszą własną duszą.
Ponieważ wasza własna dusza jest z wami. Jak mówiłem wcześniej, gdybyście nie mieli duszy,
wasze fizyczne ciało nie przeżyłoby zbyt długo… Bądźcie więc świadomi własnej duszy.
Możecie mówić o … rozmowie z własną duszą. Gdyż wasze Wyższe Ja (lub Jaźń, jak niektórzy
to ujmują) jest waszą duszą. Jest to oddzielna świadomość, ale ona istnieje.
W waszym mózgu jest świadomość, która nieco przypomina komputer. Pobiera ona wszystkie
rzeczy, jakie powinniście … znać; rzeczy, które wyćwiczyliście i, ujmijmy to tak, …
umieściliście w swojej pamięci … … Dzięki temu możecie dokonywać wyborów i wiedzieć, gdzie
się znajdujecie i dokąd zmierzacie.
Ale Nadświadomość w was jest waszym boskim ja. To ja ma z kolei łączność z Wyższym Ja.
Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. I chciałbym też, abyście się na tym skupili. Ta
Nadświadomość jest energią stwórczą … która pozwoliła wam być tutaj.
Możecie nazwać ją Bogiem, gdyż Bogiem ona jest. Jest ona Miłością. Tak więc, ta energia
otacza was; a jeśli będziecie ją odżywiać, ogarnie was do takiego stopnia, że zawsze będziecie
odczuwali zadowolenie i szczęście. Nawet gdy wokół was będą działy się rzeczy przykre …
możecie posłać tę energię, o której wiecie, że jest w was, aby pomóc innym. Bo kiedy to
robicie, oni czują tę obecność. To także pomoże im pokonać ich problemy.
Ta wiedza, jak mówiłem, jest w was, jest w każdym na Ziemi.
Nie są to czcze nauki, jest to rzeczywistość. I jest to Miłość. I właśnie z powodu tej Miłości
ludzie mają współczucie. Dzięki współczuciu … i wzajemnemu szacunkowi … pokój zstąpi na tę
Ziemię. W tym zawiera się dzisiejsze przesłanie.

Znaleźć pokój wewnątrz siebie, dzięki czemu energia może popłynąć na zewnątrz i w końcu
cały świat objąć … … Pokojem.
Zatem, moje ukochane dzieci … … medytujcie nad tym, proszę. Usiądźcie cicho i bądźcie
świadomi tego … co was dotyka. Tego, co was dotyka nie jest łatwo zobaczyć fizycznym
okiem.
Chciałbym podziękować wszystkim tym ludziom, którzy napisali do mnie. Biorąc koszyk –
koszyk uzdrawiania (słychać szelest branych listów) – dziękuję im za napisanie z taką
Miłością. Chcę także zapewnić ich, że zawsze jestem z nimi i że wysłuchuję każdą wiadomość,
jaką wysyłają. Od siebie posyłam im moją miłość i ochronę. Wszystko jest postanowione.
Winniście jedynie wiedzieć … i czuć, że wewnątrz jest Bóg. To wszystko … a będziecie
szczęśliwsi.
Teraz odchodzę z wielką miłością… Wszystkie te listy… Do wszystkich, którzy napisali, do
wszystkich, którzy czytali witrynę Kosmicznego Sai Baby i do wszystkich, którzy zwracają się
do mnie z jakiegokolwiek miejsca na tej Ziemi … posyłam Miłość.
I ślę Pokój.

Zatem, niech was Bóg Błogosławi, moje Dzieci, niech was Bóg Błogosławi. Dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Nota bene:
Medytację rozpoczęliśmy od następującej afirmacji otrzymanej od
pewnego wielbiciela:

Jestem Czystym Światłem Świadomości
przenikającym Wszystko
i sprowadzającym każdego do Światła Boga.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.05.2012 r.

w Moss Vale, Australia
To ja... To ja Kosmiczny Sai Baba; bardzo się cieszę, że tu jestem ... że mogę do
was mówić ... ... powiedzieć wam, że połączenie się z waszą ‘wyższą jaźnią’ albo
‘świadomością duszy’ jest bardzo ważne. Bo właśnie z tego miejsca
doświadczacie też waszej Boskiej Jaźni, która wszystko o was wie … wszystko.

Dzięki połączeniu się z tym punktem możecie więc dowiedzieć się o sobie wszystkiego, czego
potrzebujecie. Nie jest to trudne. Jeśli będziecie myśleć, że jest trudne, takie będzie. Ale mogę
was zapewnić, że to nie jest trudne.
Boska Jaźń … jest pewną mocą wewnątrz was, która daje wam życie. Jest to moc w waszej
Duszy, która ożywia tę Duszę. One działają w waszym fizycznym ciele – gdy opuszczacie ciało,
wasza Dusza ciągle żyje. I Moc Boga ciągle jest w was.
Świadomość Boga lub Moc Boga, Stwórcy, tkwi w każdej komórce waszego ciała. Wzrastała od
maleńkiego embriona … poprzez płód, a potem ludzkie dziecko i dorosłą osobę – cały czas
jesteście Bogiem. Ciągle jesteście dziećmi Boga.
Na pewno nie jest trudno to dostrzec, przyjąć i zrozumieć.
Bowiem ta Siła Życiowa jest wewnątrz was … a właśnie tą Siłą Życiową jest Bóg … Stwórca
Wszystkiego.
Mieliście wiele żyć – one mają na was wpływ niezależnie, czy sobie to uświadamiacie, czy nie.
Znajdują się one w Jaźni … nieznanej Jaźni waszego fizycznego ciała. I, jak powiedziałem,
ciągle na was wpływają. Dzięki temu sprawy, które nie zostały załatwione w innych czasach
mogą być załatwione w tym życiu. Albo możecie odziedziczyć ... ... z poprzednich żyć możecie
odziedziczyć cechy, które kiedyś mieliście … i zdolności, które kiedyś mieliście.
Mogą zostać wpisane w wasze własne fizyczne ciało, w którym teraz jesteście.
W istocie nie chcę dzisiaj wchodzić w nic zbyt mocno… Chcę raczej zapewnić was, że zawsze
JESTEŚCIE kierowani i zawsze jesteście bezpieczni. Jesteście Bogiem. Macie zdolność
uzdrawiania; … posiadacie zdolność widzenia, odtwarzania (tworzenia na nowo) … i
przejawiania. Te zdolności tkwią w was … trzeba, abyście o tym pomyśleli. I trzeba, abyście
pomyśleli o tym jak myślicie, bo to być może faktycznie powstrzymuje was przed tym, do
czego jesteście zdolni.
Na tym skończę. Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję wam za pozwolenie na moje
odwiedziny… Wezmę listy, które wielu napisało … do mnie… Pobłogosławię je… Wiem, że oni
wiedzą, iż zawsze jestem z nimi. Tak samo, jak jestem ze wszystkimi ludźmi w tym pokoju … i
z każdym innym, kto zechce mnie wezwać po imieniu … Kosmiczny Sai Baba … gdyż znam
was wszystkich ... ... ... i jestem (kimś) o wiele więcej niż zdajecie sobie z tego sprawę.
O tym porozmawiamy innym razem.
Niech was Bóg Błogosławi, moje dzieci, niech was Bóg Błogosławi.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba - zapis z dnia 5.06.2012 r.

w Moss Vale, Australia

Oto jestem; bardzo się cieszę z tego powodu… Byłem tutaj już przez jakiś czas …
i wiem, jak przebiegała wasza rozmowa.
Ale dzisiaj chciałbym mówić … o wpływie, mówmy, Hierarchii ze Świata Światła … która ma
rzeczywisty wpływ na wielu ludzi na tej Ziemi - poprzez inspirację. Ludzi nachodzą
inspirowane myśli - wiecie o tym. Jest to szczególnie widoczne u ludzi takich jak naukowcy …
którzy mogą faktycznie wykorzystać te inspiracje dla postępu prac, które prowadzą - studiów
i badań.
Jest też wielu innych, których prace inspiruje Hierarchia. Dzięki temu mogą poszerzać swoje
myślenie i ogląd tego, co robią - niezależnie, co robią mogą widzieć te rzeczy w szerszej
perspektywie.
Na Ziemi jest także wielu takich, którzy tracą nadzieję. Wszak zmiany na tej Ziemi zachodzą
bardzo szybko … i to rozstraja wielu ludzi. Ich myśli galopują, gdyż próbują nadążyć za
zmianami i częstotliwością, która przychodzi na tę Ziemię w tym Nowym Wymiarze … …
Nowym Świecie. A zmiany rzeczywiście zachodzą. Wielu ludzi narzeka, że nie ma dość czasu, a
czas zmienia się w takim sensie, że idzie w ślad częstotliwości Nowej Energii.
Ta Nowa Energia przychodzi wprost ze Stwórczego Źródła Wszystkiego. I z nią przychodzi
wiedza i zrozumienie. A także wpływ, gdyż - jak mówiłem - Hierarchia wpływa na ludzi w celu
podniesienia ich świadomości tak, by mogli odbierać … Wyższą wiedzę z tej Wyższej
Częstotliwości.
Tak więc, nie powinniście myśleć, że brakuje wam czasu, lecz raczej że zmienia się czas, który
zestrajacie z tym Wymiarem, w którym teraz jesteście. Możecie odczuć - czujecie ... że
wszystko pędzi - nawet młodzi ludzie mówią, że nie mają czasu na zrobienie wszystkiego, co
chcą.
Można to zrównoważyć Skupieniem - jeśli Skupicie się na tym, co jest naprawdę ważne w
waszym życiu i puścicie wszystko, co nie jest ważne. Rozumiem przez to, że musicie
dokonywać wyborów czy raczej powinniście ich dokonywać. Wiedząc, co jest naprawdę ważne
w waszym życiu, możecie na tym skupić się i wtedy stwierdzicie, że wszystko, co robicie - bo
na tej Ziemi jesteście cały czas w akcji - wszystko, co robicie idzie łatwiej … i bardziej
wybiórczo, a czas równoważy się w tym Ziemskim Świecie.
Jest bardzo ważne, abyście to przemyśleli. Znaczy to, że powinniście wypróżnić stare szuflady
informacji i wiedzy - nie tylko w umyśle, ale też w szafach, w których trzymacie rzeczy już
niepotrzebne. Jeśli je usuniecie, pomoże to wam. Rozładujcie je … i zróbcie miejsce w swoim
życiu … bo wszystko jest energią … a energia przyśpiesza postępowanie tej nowej
częstotliwości.
Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. Mam nadzieję, że rozumiecie, co próbuję powiedzieć. Jest
to bardzo rzeczywiste … ma znaczenie … ma naukowe znaczenie … ale jeszcze może nie być
całkiem jasne dla wszystkich naukowców.
Dzisiaj nie pozostanę tu zbyt długo. Ale dziękuję wam za wysłuchanie mnie i umożliwienie mi
przemawiania. Jednak zanim odejdę, pragnę wziąć wszystkie te listy, które mi przysłano z tak
wielką miłością i troską; tylu ludzi ciągle czuje frustrację i martwi się o swoje życie... Będzie im
pomocne, gdy spróbują uporządkować swoje sprawy … tak, by naprawdę byli skupieni na
tym, co chcą zrobić i dokąd dojść.
Ułatwi to zmiany. Bóg może pomóc tym, jak się mówi, którzy pomagają sobie. Innymi słowy,
wszyscy, którzy myślą o Bogu i proszą o pomoc, otrzymają ją, ale powinni podjąć Działania.
Akcja jest Tańcem Życia. Zostało to zobrazowane na wiele sposobów na tej Ziemi z inspiracji

Hierarchii, Świata Światła. Chciałbym, abyście pomyśleli o odpowiedzialności waszych
Działań.
Wszystkim, którzy do mnie napisali przesyłam wiele miłości i współczucia; tę samą miłość i
współczucie ślę także wszystkim, którzy będą czytali ten Przekaz.
Dziękuję. Dziękuje.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.07.2012 r.

w Moss Vale, Australia
Już jestem. Przebywam tutaj z wielką przyjemnością – tu wśród was, znając
was... A znam was bardzo dobrze ... wszystkich obecnych w tym pokoju. Więc
możliwość przebywania i przemawiania do was tutaj w dniu dzisiejszym
sprawia mi radość.
Czas przyspiesza ... ... Dezorientuje to ludzi ... ... i jak już powiedziałem wcześniej w moim
poprzednim przekazie, ważne jest byście pozostali skupieni ... byście mieli plan na każdy
dzień. Byście po obudzeniu się pomyśleli, co macie do zrobienia i byście działali zgodnie z tym
planem. Niekiedy będziecie musieli go skorygować, lecz poproście Ducha Świętego, który jest
przy was, o pomoc w skorygowaniu i o dodatkowy czas ... lub przestrzeń ... aby móc osiągnąć
to, co chcecie. Jeżeli utrzymacie swój umysł w dyscyplinie, tak jak byście byli w stanie
medytacji cały dzień i każdego dnia, i jeśli nie pozwolicie umysłowi na błądzenie wokół czegoś,
czego obecnie nie robicie ... okaże się, że jesteście w stanie osiągnąć wszystko, co chcecie
osiągnąć ... i w dniu, na który to zaplanowaliście.
Będzie wam również łatwiej otrzymać podpowiedzi i informacje od Wyższej Jaźni lub od
innych Światowych Istot, które są wokół was. Niektóre są tutaj po to, by podsuwać wam
myśli – od was zależy czy zaakceptujecie je, czy nie. Jeśli czujecie, że wszystko jest w
porządku, zajmijcie się bliżej tym, co zostało wam zasugerowane ... ... Jeżeli zaś przeczuwacie,
że coś jest nie w porządku, nie pozwólcie narzucić sobie tej sugestii.
Wielu na tej Ziemi nie zdaje sobie sprawy, że sugestie przychodzą do ich świadomości i że w
rzeczy samej nie są to ich własne myśli, lecz zwyczajnie ... pochodzą od kogoś innego. A muszę
także powiedzieć, że czasem te myśli są podsyłane w celu zaszkodzenia ... więc ważne jest,
byście czuli i rozważali to, o czym mówi się w waszym umyśle ... i decydowali, czy jest
właściwe, by się tym zająć.
Nie ma się w sumie czego bać – jest to mały test ... Chcę powiedzieć, że pomoże to wam
dokonać właściwych wyborów. I wiedzcie, że jest to swego rodzaju wytyczna, która pomoże
wam w waszym życiu na tej Ziemi. Mówię o tym w bardzo ogólny sposób ... ponieważ istnieje
wiele, wiele słów, które mogą do was przyjść.
Najważniejszą rzeczą jest czuć ... poczuć we własnym sercu, lub gdzie indziej w jakiś znany już
wam sposób ... że ta myśl jest dobra ... taka, która pomoże wam w podróży (przez życie) lub w
czymkolwiek, co robicie w danej chwili. Zachęcałbym was do wsłuchiwania się... Zachęcałbym

do podążania za tym, co poczujecie, że jest słuszne.
Jest to bardzo ważne w obecnych czasach ... ponieważ wiele słów w formie myślowej krąży po
tej Ziemi. One po prostu latają wszędzie ... nie pochodząc od nikogo w szczególności ... lecz
łatwo mogą zostać podchwycone przez waszą świadomość i możecie je uznać za swoje własne
myśli... Chciałbym, byście je zakwestionowali, jeśli poczujecie, że nie są właściwe.
Gdy usłyszycie te słowa ... lub słowo, znajdziecie w sobie coś podpowiadające, że coś jest nie
tak ... a to sprawi, że zatrzymacie się i zastanowicie... Myślenie jest częścią waszej
świadomości, więc zachodzi potrzeba przyjrzenia się własnemu myśleniu, rozważenia i w
końcu zdecydowania czy podjąć określone działania.
Ja tylko zachęcam wszystkich, by byli uważni... Nie chodzi o to, że należy się czegokolwiek
obawiać ... ale są to masywne ... masywne – nie potrafię nawet tego wyrazić, ponieważ są to
ważkie słowa. I śmieję się w duchu, bo nawet ja zatrzymałem się na chwilę próbując znaleźć
właściwe słowo, by to opisać. Po prostu bądźcie świadomi, że w waszym świecie, w waszej
atmosferze istnieje wiele form myślowych ... które mogą przeniknąć do waszej świadomości...
Bądźcie świadomi – to wszystko... Nie ma się czego obawiać … trzeba tylko zdawać sobie
sprawę z realiów ... i dokonywać wyborów tego, co czujecie, że jest właściwe. Mam nadzieje, że
rozumiecie, co chcę powiedzieć...
Istnieje potrzeba, byście od czasu do czasu znaleźli zaciszne miejsce i próbowali pozbyć się
wszystkich myśli z umysłu ... byście po prostu trwali i poczuli miłość ze Źródła Stworzenia
wszystkiego ... które jest Bogiem. Boskie Źródło jest w was ... przepełnia was... Bądźcie tego
świadomi... Niesie miłość. Poczujecie to uczucie miłości i współczucia ... odczujecie, że otacza
was to wewnętrzne szczęście ... i wtedy będziecie wiedzieli ... jakich wyborów dokonać, o ile
macie coś w tym czasie wybierać... Proponuję tutaj, abyście od czasu do czasu nawiązywali
kontakt z tą Kreacją Wszystkiego ... z tym punktem ... z Boską Energią ... która jest w was ...
by zapytać o radę...
Zostaniecie pokierowani.
A teraz chciałbym pobłogosławić te listy ... które zostały do mnie przysłane ... i chciałbym, by
ci ludzie wiedzieli ... że słyszę ich wołanie ... że słyszę ich szczęście ... że czuje ich miłość ...
ponieważ wiem, że pochodzą oni ... z punktu Boga i Wszelkiego Stworzenia.
Biorę te listy i błogosławię je... Błogosławię je z miłością ze Źródła Wszelkiego Stworzenia ... i
proszę wszystkich, którzy je wysłali, by poświęcili kilka chwil, gdy usłyszą tę wiadomość ... by
posłuchali, wsłuchali się w swoje serca i poczuli Boga w sobie.
Dziękuję wam moje dzieci, dziękuję... Nigdy nie jesteście sami. Nigdy sami...
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 7.08.2012 r.

w Moss Vale, Australia
Z wielką miłością w naszych sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się

wśród nas.
„Mówi On, że nie będzie dziś przemawiał i że przyjść chciałby ktoś inny.”
Mówi o ‘Świętym’ i ‘Królewskim’ – chodzi o Archanioła Michała ... ... ...
– Mówi On, że co jakiś czas powinniśmy uwalniać do ziemskiej atmosfery energię
pochodzącą od Archanioła Michała.
.... ... ... I to właśnie chcielibyśmy uczynić dzisiaj.
(Proszę obejrzeć wideo na Youtube na tej stronie i posłuchać z jaką mocą prezentuje się
Archanioł Michał. Zobaczycie, że skłania mnie do wstania i poruszania rękami dookoła.)
Wzywamy więc Archanioła Michała, aby się pojawił.
Pojawia się dość głośno – więc muszę wszystkich ostrzec ... ... ... ...
Sprawia, że wstaję i wyciągam ręce w kierunku ludzi obecnych w pokoju:

.... ... ... ... ... To ja, Michał, ... ... Archanioł Michał... ... Przychodzę w dniu dzisiejszym, aby
złożyć następującą deklarację: ... ...
Wiele mówi się ... o pojawieniu się pozaziemskich istot na tej Ziemi ... i to się wydarzy ... ...
może upłynąć jeszcze sporo czasu, ... lecz dojdzie to tego.
Nie ma się czego obawiać ... to są istoty Światła ... oraz inne rasy, które istnieją w Kosmosie.
Przychodzą oni z miłością i z pomocą... Przybywają, by pomóc małym Ziemianom, którzy
zmagają się, ... którzy zmagają się ze zrozumieniem, kim właściwie są ... ... i skąd się wzięli.
Życie na tej Ziemi jest tylko krótkim rozdziałem tego, kim oni naprawdę są ... ... (Głębokie
westchnienie)... ... Wszyscy jesteście Duszami Światła ... w Ziemskim Ciele. Ciało powraca do
Ziemi, gdy nadchodzi czas, ... lecz Dusza kontynuuje swoją Życiową podróż.
Chciałbym byście wiedzieli, że obecne czasy to okres trudności, ... lecz wszyscy jesteście
Istotami Boga ... a ponieważ jesteście Istotami Boga ... jesteście Stwórcami, ... ... a więc
tworzycie swoją własną przyszłość... Istnieje też przyszłość Tworzona przez Masy
[społeczności]... ... To także należy wziąć pod uwagę.
Ważnym jest więc, by Masy tworzyły Ziemię Pokoju, Uprzejmości dla siebie nawzajem oraz
Miłości. Bo Miłość jest Energią, która pochodzi ze Źródła Stwórcy Wszystkiego.
(Głębokie westchnienie)

Pozwólcie, że teraz odejdę.

Kosmiczny Sai Baba przekazał mi telepatycznie, żebym powiedziała, iż pobłogosławił
wszystkie przysłane do niego listy. Zakończył mówiąc:
„Ja, Bóg, Błogosławię was wszystkich.”

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 4.09.2012 r.

w trasie
Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się przejawił.
Jestem, moja droga. Miło mi być tutaj. Wiem, że martwiłaś się o to, gdzie
możemy … hmm … zrealizować nasz zwykły przekaz … no i właśnie się odbywa.
W tym miesiącu nie mam wiele do powiedzenia; chciałbym raczej, by ludzie zagłębili się w
siebie … i poszukali wewnętrznego głosu … a jest on tą świadomością, która pomaga im
zrozumieć, kim są. I dlaczego są tutaj na Ziemi. Mówiłem o tych rzeczach wcześniej, ale jest
bardzo ważne, by zrobili to teraz.
Bo droga do wzniesienia świadomości dla wszystkich została przetarta.
Nie ma czego się obawiać. W ogóle nie ma czego się bać.
Wszyscy ludzie na tej Ziemi są błogosławieni. Od nich zależy, czy chcą skorzystać z szansy na
drodze Boga i Miłości. Czy też chcą, że tak powiem, małej własnej przygody i – być może –
przekonać się, że spotykają ich kłopoty częściej, niż to konieczne.
Jest to indywidualny wybór każdego … na tej Ziemi … jeśli chodzi o ścieżkę, którą zdecyduje
się pójść.
Tak więc, moje przesłanie na ten miesiąc jest proste. … … Jest nim … szukanie … zaszczytu i
łaski Stwórcy Wszystkiego. Czasami nazywa się Go Bogiem – ale, jeśli chcecie, można to
nazwać Siłą. Jest ona Święta. Jest to Miłość.
A jeśli każdy ją zaakceptuje … i połączy się z nią … codziennie … dzięki czemu zasili ona
Duszę i Ducha, z którego wszyscy jesteście … stwierdzicie, że życie jest o wiele łatwiejsze w
drodze … w tym ziemskim ciele, w którym jesteście na tej Ziemi, w tym czasie.
Chciałbym też, pragnąłbym, abyście zastanowili się nad samą Matką Ziemią, która jest
planetą, na której podróżujecie w swoim Układzie Słonecznym. Bądźcie wdzięczni za
możliwość bycia na niej – i wdzięczni za fakt, że ona żywi was … na różne sposoby … na więcej
sposobów niż możecie sobie wyobrazić.
Słońce i Układ Słoneczny dają światło. I jest to światło, które daje życie na tej Ziemi … i
wewnątrz was. Jest to siła. … … Jest to energia Chrystusowa. Bądźcie więc jej świadomi w
sobie i wokół siebie.
Niech Bóg błogosławi was, moje dzieci. Niech was Bóg błogosławi. Przesyłam moją miłość i
specjalne błogosławieństwa tym, którzy napisali do mnie. Kocham was wszystkich.
Powtarzam, Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 11.09.2012 r.

Północ Oceanu Atlantyckiego
Wzywamy kosmicznego Sai Babę w dniu 9/11 ... czyli 11 września – dzień ten wyznacza
cykl w roku 2012.
Jestem tu … to ja, Kosmiczny Sai Baba… Tak, rzeczywiście chciałbym mówić na
temat 9/11, który to dzień był szokujący dla całego świata – ale miał swój cel.
Być może ludzie nie do końca uświadamiają sobie, że dotyczyło to cyklu – cyklu związanego z
czymś, co zdarzyło się dawno temu. Chodzi o czasy, kiedy zostali stworzeni pierwsi ludzie… A
teraz dla ludzkości następuje cykl, gdy staną się oni … Istotami Boskimi, którymi w rzeczy
samej są.
To … … straszne wydarzenie, które wystąpiło w Nowym Jorku stanowiło wezwanie do
przebudzenia. Wpłynęło ono na wielu, wielu ludzi na świecie – wielu ludziom przyniosło
zrozumienie.
Uświadomiło im fakt, że być może nie lubi się ich tak jak sądzili. Jest to sprawa drogi życiowej
każdego człowieka, dlatego nie chcę uogólniać, lecz raczej zachęcić każdego do wspomnienia
tamtego dnia, by poczuli, przypomnieli sobie ... … jak się czuli… Wiedzcie, że nie był to
wypadek losowy. To miało się wydarzyć, gdyż było to odtworzenie z innego czasu.
Wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci na tej Ziemi mają dusze. Dusza ta przenosi z sobą
stworzenie ludzi na tej Ziemi. Nosi początki ludzkości na tej Ziemi. Ta historia znajduje się w
sercach ludzi.
Każdy ma w sobie tę historię.
Jest to ważna dla nich wiedza, gdyż stali się ludźmi (angielskie słowo human, człowiek, znaczy
człowiek [man] z boskim światłem [hue]). Przedtem byli tylko ludźmi (man). Byli istotami
podobnymi do wyprostowanej małpy, ale jest to osobna historia.
Wszystko to zostało stworzone lub było wspierane przez Hierarchię, która istnieje w
Kosmosie. Nie było więc przypadkiem, że wyprostowana małpa została wyewoluowana przez
Gwiezdnych Ludzi do postaci ludzkich istot. Istot, które zostały „uchrystusowione” (ang.
Christed:) Boskim Światłem Boga. Od tego momentu następowała ewolucja, tak że ludzie z
innych światów Kosmosu mogli przychodzić … … i stawać się ludźmi, by przeżywać wiele
różnych emocji … … … wiele różnych sposobów myślenia … … a to, oczywiście, stanowiło
ewolucję ludzi-ziemian. Ale nastał teraz czas, by stali się ludźmi Boga.
Ludźmi … … którzy zostali stworzeni Bogiem i są Nim.
Słowo Bóg jest czasami nadużywane. Dlatego chciałbym, aby było zastępowane przez
Energię Boskiej Miłości, gdyż stamtąd, skąd ona przychodzi nie ma osądzania i ta energia
znajduje się w każdym. Gdyby wszyscy mogli się z nią utożsamić, nie chcieliby chwytać za
miecz czy karabin … … i wywoływać wojny. Wojna nie istniałaby.
Zatem, ludzie wciąż ewoluują i mam nadzieję, że wielu wybierze właściwą drogę, ścieżkę Boga,
czyli stosowną do tego kim są, a czyniąc tak będą rozprzestrzeniać miłość, Boską Energię,

dbanie o ludzi, szanowanie ich, kochanie się nawzajem tak jak kochałoby się siebie. Tym
właśnie jest prawdziwa ludzka istota… Wszystkie pozostałe emocje, które odciągają od tego
modelu pochodzą od ‘dzikiego zwierzęcia,’ które jest w was. Od zwierzęcia, z którego
wyewoluowaliście.
Trzeba, byście to sobie przemyśleli – ale jest to jak najbardziej rzeczywiste. Jest to energia w
was, która ciągle ma na was wpływ. Ciągle więc istnieje konieczność dokonywania wyborów.
Jeśli będziecie głęboko nad tym myśleli i wzywali Boską Jaźń na pomoc – pomoc w
zrozumieniu i zyskaniu siły oraz wewnętrznego widzenia … zaczniecie rozumieć, kim w
rzeczywistości jesteście.
Chciałbym przesłać błogosławieństwa tym wszystkim istotom, które straciły życie w owym
strasznym zdarzeniu, jakie miało miejsce w Nowym Jorku dnia 9/11. Bo oni oddali życie … nie
do końca rozumiejąc. Teraz wyjaśniam wam – oni oddali życie, aby wywołać na Świecie ‘szok,’
który – mamy nadzieję – obudzi wielu ludzi na tej Ziemi.
Dziękuję, dziękuję wam, moje dzieci.
Ja, Bóg, kocham was i błogosławię."

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 2.10.2012 r.

Moss Vale
Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas. Będzie mile widziany.
To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w dniu
dzisiejszym. Z zainteresowaniem wysłuchałem rozmowy, którą dzisiaj
prowadziliście między sobą. Wyrażaliście troskę o przyszłość i zmiany, które
zachodzą na tej Ziemi.
Mówiłem już o tym wcześniej ... ... i muszę wam przypomnieć ... i nie tylko wam w tym pokoju
... lecz także tym, którzy czytają to, co jest umieszczane w Internecie. Bo dociera to do wielu
ludzi.
Chciałbym wam przypomnieć, że jesteście wszyscy Istotami Boskimi ... jesteście stworzeniami
stworzenia ... te dwa słowa są jednakowo brzmiące, ale też jest między nimi związek ...
Wszystkie ludzkie istoty otrzymały od Stwórcy Wszystkiego błogosławieństwo posiadania
świadomości, która pochodzi prosto ze Źródła. Ze Źródła Wszelkiego Stworzenia. A jeśli
połączą się z nim i zrozumieją ... wtedy mogą one stworzyć co zechcą. Cokolwiek potrzebują i
gdziekolwiek chcą być.
Jest to Dar, który został zatrzymany na jakiś czas, dopóki ludzkość nie rozwinie umiejętności
podejmowania decyzji dla ‘dobra ogółu’, a nie tylko dla ‘nielicznych’.
Nadszedł czas, aby ludzie wzięli odpowiedzialność za decyzje, które podejmują – i za to, co
tworzą. Zachęcam więc wszystkich do wzięcia tego ‘daru’ ze Źródła ... do zajęcia się tym
poważnie ... ponieważ energia, która w jakimś stopniu dotąd powstrzymywała ich ... teraz

odsuwa się i oddala ... co pozwala na bezpośrednie połączenie ludzkiej świadomości ze Źródłem
... ... z prawdziwą Istotą Boską, którą są.
Ale wraz z tą umiejętnością stwarzania ... przychodzi odpowiedzialność.
Więc chciałbym, byście rozważali myśli, które macie w swych głowach; byście
przypominali sobie, aby uważać na to, co myślicie ... i czym zajmujecie swój umysł ...
ponieważ jesteście Stwórcami.
Tak jak powiedziałem, obecnie energia oczyszcza się i łączy wprost ze Źródłem.
Wniebowstąpienie, czy Wzniesienie, właśnie to oznacza.
Takie też przesłanie prawie dwa tysiące lat temu przekazał Jezus. A także wielu innych
Proroków, którzy byli obecni na tej Ziemi. Nadszedł obecnie czas, by wszyscy ludzie ... zdali
sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności w wyborach, jakie podejmują ... To się
przejawi na zewnątrz i wpłynie nie tylko na ich własne życie, lecz również wszystkich wokół...
Bo nie jesteście sami na tej Ziemi... Wszyscy jesteście braćmi i siostrami... Pochodzicie z tego
samego Źródła. Tak więc, jeśli zapragniecie wezwać Boga Źródła ... musicie zdawać sobie
sprawę, że Bóg jest tym Źródłem i że jest to to samo Źródło, o którym mówią wszyscy
Prorocy ... i z którego otrzymują przesłania.
Rozważcie, proszę, te myśli, które macie... Pod słowem rozważcie mam na myśli to ... byście
popatrzyli na swoje myśli jak na ekranie i przyjrzeli się im ... posłuchali ich ... i zobaczyli o
czym myślicie ... tak, abyście mogli zmienić to, czego nie chcecie bezmyślnie stwarzać.
Kocham was wszystkich ... moje dzieci... Przemawiam ze Źródła Wszelkiego Stworzenia...
Chociaż mój głos jest tylko ludzki ... to pochodzi on ze Źródła ... tak jak głos wielu innych.
Pomyślcie o tym ... i o tym, o czym dzisiaj mówiłem. Kocham was wszystkich.
Ja, Bóg, Błogosławię was.
Chciałbym dodać jeszcze podziękowania za wszystkie listy, które zostały napisane do mnie z
boską, serdeczną szczerością... Odebrałem wszystkie wasze wiadomości i przesyłam moje
błogosławieństwa.
Dziękuję .... dziękuję .... dziękuję.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 6.11.2012 r.

Moss Vale
Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas. Będzie mile widziany.
To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Naprawdę bardzo
się cieszę. Moje dzisiejsze przesłanie przeznaczone jest dla tych, którzy
obawiają się o przyszłość – w ogóle nie trzeba się przejmować, a raczej nawet o
tym nie myśleć … lecz skupić się … … I trwać w tym, co robicie. Dzisiaj nawet
sama Valerie ma pewne trudności w koncentracji.

Oto, co chciałbym, byście robili: koncentrujcie się, pozostawajcie przy tym, co robicie … a
stwierdzicie, że wasze życie płynie bardzo gładko. Nie zapomnicie o niczym. Rzeczy będą się
działy … ale jeśli pozostaniecie skupieni na tym, co robicie, rzeczy będą płynęły, jak już
wspomniałem.
Nie przyszedłem, by wygłaszać wykład. Tak naprawdę przyszedłem, by potwierdzić, że układ
słoneczny waszej Ziemi przemieszcza się do, mówmy, innego miejsca w Kosmosie. Ale to
dzieje się od niepamiętnych czasów. Bo nic nie stoi w miejscu. Jednak istnieją inne światy –
inne światy, które funkcjonują w określonej częstotliwości wibracji i to właśnie dzieje się z
waszą Ziemią i układem słonecznym. To przenosi was w inną częstotliwość.
Do częstotliwości wibracji, która znajduje się w harmonii z galaktyką i Kosmosem … … a także
ze Stworzeniem, ze Stwórczym Źródłem Wszystkiego.
Myślę, że gdybyście skupili się na tym, moglibyście zobaczyć … że nie jest to zbyt trudne do
zrozumienia. Jest to coś, co miało się zdarzyć od dawna. Nie jest to więc przypadek, ani nie
jest to sąd nad wami … dokonywany przez, mówmy, Hierarchię albo tych, którzy sprawują
najwyższą władzę. Bynajmniej – to tylko przejście do innego świata. Będą więc zmiany.
Już następują stopniowe zmiany na świecie, które stają się coraz dotkliwsze w miarę zbliżania
się do ‘punktu zwrotnego,’ który nastąpi przy końcu tego roku. Jednak nie znaczy to, że
wszystko się kończy. Bynajmniej – oznacza to tylko zmianę. To wszystko.
Wyobraźcie sobie cyfrę osiem i poruszanie się po jednym okręgu oraz stopniowe
przechodzenie na drugi. Przez punkt zwrotny rozumiem punkt styku tych okręgów cyfry
osiem. W ogóle nie ma się czego obawiać.
W rzeczywistości, w miarę wznoszenia rzeczy staną się łatwiejsze. Łatwiej będzie współżyć z
ludźmi. W końcu na tej Ziemi zapanuje pokój. Będzie to dość powolny proces, ale pokój
nastąpi. Energia Ziemi zmieni się nieco szybciej i Ona będzie szczęśliwa, gdyż rzeczy na jej
ciele będą płynąć i rosnąć znacznie swobodniej.
Im szybciej człowiek nauczy się wzrastać i płynąć z Matką Ziemią – bo ona jest waszą matką
– tym szybciej zdacie sobie sprawę z tego, jak łatwe jest życie i jak radosne może być … i jak
szczęśliwe będzie wasze życie. Jedno źródło szczęścia wywoła następne, i następne, i następne
– nie będziecie mieli na Ziemi już tylu życiowych trudności.
Próbuję dać wam kilka obrazów, gdyż wyobraźnia jest miejscem narodzin obrazów, a obrazy
są tym, co w rzeczywistości stwarza. Jest więc ważne, byście widzieli energię z miejsca, które
zostało stworzone i nie, że tak powiem, działali przeciw sobie samym przez widzenie innego
obrazu, który zniszczy to, co już stworzyliście. Dostrzegajcie raczej obrazy współpracujące ze
sobą i wzrastające. Tak może dziać się w każdej sferze, w każdym aspekcie waszego życia.
Istnieje potrzeba podejmowania na tej Ziemi decyzji, które ‘są dobre dla wszystkich.’ Powinno
to następować na całej Ziemi. Wasze media nie donoszą o nich tak często, jak by mogły…
Ludzie byliby szczęśliwsi, gdyby wiedzieli jak wiele DOBRYCH decyzji zapada.
Inne wiadomości to sensacje i, oczywiście, problemy. Wszystkie one mają swój sens i cel; w
zamyśle ludzkość, ludzie na tej Ziemi mają pomagać sobie wzajemnie, szczególnie w tym
czasie zmian.
Dlatego sugerowałbym, abyście postrzegali wszystko jako okazję do pomagania w zmianach,
wiedząc, że we wszystkim, co dzieje się na tej Ziemi, istnieje sens i celowość.

Myślę, że pora, bym już odszedł – nie chcę przeciągać. Zachęcałbym was do medytacji. To
znaczy, do łączenia się z Boskim Źródłem wewnątrz was … i siedzenia w ciszy … obserwowania
własnego wdechu i wydechu … nosa i ust … … i zwróćcie uwagę na to, jak się czujecie. Niech
wasz umysł będzie wolny od myśli i ciągle wracajcie do skupienia na oddechu … wchodzeniu
powietrza przez nos i wychodzeniu przez usta. Wdychacie, by odżywiać a wydychacie, by
uwolnić się od niechcianego.
A taki proces faktycznie zachodzi we wszystkim na tej Ziemi, szczególnie w tym czasie.
Także muzyka jest dobrym sposobem na uspokojenie energii, która jest wewnątrz was.
Wiem, że wielu napisało do mnie. Chcę im wszystkim podziękować za te listy. Chcę wziąć je i
pobłogosławić i chcę, aby oni wiedzieli, że zawsze jestem z nimi. Nawet już kiedy siadacie do
pisania … jestem tam od razu z nimi – tam i z ich życzeniami … … ponieważ daję im to, czego
chcą aż do czasu, gdy zrozumieją, wiedzą i chcą tego, z czym przychodzę, aby dawać, a jest to
Uniwersalna Miłość.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 4.12.2012 r.

Moss Vale
Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił – czekamy na Jego przyjście.
To Ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję wam za
zaproszenie.
Obecnie ludzie oczekują wielkich zmian z końcem tego miesiąca ... w czasie przesilenia dnia z
nocą. Jest to przesilenie zimowe na Północnej Półkuli i przesilenie letnie na Półkuli
Południowej..
Mogę zapewnić wszystkich słuchających – a jest to nagrywane i pójdzie w internet – mogę
was zapewnić, że 21 grudnia, czyli w czasie przesilenia niewiele będzie można zauważyć. Wiele
dzieje się w Kosmosie, lecz nie będzie to zbyt odczuwalne – w takim sensie, że nic strasznego
się nie wydarzy na tej planecie Ziemi.
Słońce wzejdzie – dzień będzie normalny – i Słońce zajdzie. Zdarzają się na tej Ziemi okresy
dość niebezpieczne ... epizody związane z wiatrem i wodą.
My, w Galaktyce i tam, skąd przychodzę, próbujemy pomóc utrzymać Ziemię i jej zmiany na
możliwie najniższym poziomie ... tak, że na Ziemi nie wydarzy się wiele złego.
Wszystko to jest częścią zmian, które zachodzą w miarę harmonizowania się Ziemi ze
Słońcem; z Jądrem Słońc, które sięga do środka waszej Galaktyki i dalej do Stwórczego Źródła
Wszystkiego.

Zmiany te zachodzą już od dość dawna ... i będą trwały do pewnego stopnia po tym przesileniu
... lecz z czasem będą coraz mniejsze.
Wielu ludzi będzie nadal zagubionych w tym, co się stało i co się dzieje... Mówi się o
Sekretnych Szkołach. Wiele z nich już działa na całym świecie ... lecz będzie ich więcej...
Trzeba ich więcej, aby pomóc ludziom przejść przez zmiany ... zmiany w sobie ... i to będzie ich
dezorientować. Będą zastanawiać się nad tym, co nazwalibyście ‘doświadczeniami
metapsychicznymi’... Coraz więcej ludzi będzie to przeżywało i nie będzie w stanie zrozumieć,
co się dzieje. Jest również wielu ludzi na tej Ziemi, którzy rozumieją to i będą mogli pomóc im,
wyjaśnić im.
Wszyscy jesteście tutaj, by pomagać sobie nawzajem... Nie należy się niczego obawiać. Jeżeli
honorujecie Źródło Wszelkiego Stworzenia, które wielu nazywa Bogiem ... będziecie
honorowani i chronieni – jakkolwiek nie używam tego słowa zbyt chętnie, ponieważ sugeruje
ono, że istnieje coś, przed czym trzeba chronić.
Faktycznie jesteście Bogiem, jesteście Boską Istotą, posiadacie tę energie w sobie. Jesteście
stworzeni przez Boga i jesteście Jego częścią – jesteście Bogiem. Mam nadzieję, że potraficie
myśleć o tej rzeczywistości.
Możecie myśleć o Bogu jako o świadomości, która przynosi zmiany podczas ‘dorastania’.
Wzrost następuje we wszystkich na tej Ziemi – włączając samą Matkę Ziemię i wszystkie
stworzenia, które na niej żyją.
Świadomość nie jest koniecznie czymś, co można sobie wyobrazić jako coś, o czym się mówi ...
jest to raczej wzór ... wzór ciągle przepływającej energii regenerującej, która występuje na tej
Ziemi. A energia ta wpływa na wszystkich na tej Ziemi.
Wraz z harmonizowaniem Słońc ma miejsce Wznoszenie, które oznacza wzniesienie na inną
częstotliwość wibracji. Właśnie w tym aspekcie ludzie będą potrzebowali pomocy, aby móc
zrozumieć, co się dzieje... Co się z nimi dzieje. Dlatego chciałbym wezwać Wszystkich do
wyrozumiałości i niesienia pomocy, jeśli jest to możliwe, w tłumaczeniu ludziom co się dzieje,
tak by się nie bali i posuwali z tą zmianą ... ponieważ dzięki temu wzrosną. Na tej Ziemi
następuje nowy ‘wzrost’ ... wzrastanie... Prowadzi ono do Złotego Wieku.
Nie jest to coś, co wydarzy się z dnia na dzień ... lecz dzieje się to niejako od tego przesilenia.
Chciałbym więc, byście to przemyśleli.
Wiem, że jest wielu, którzy napisali do mnie. Przesyłam im moje błogosławieństwa oraz moją
miłość – moją uniwersalną miłość – im wszystkim. I chcę, by wiedzieli, że zawsze jestem z
nimi. Jedyne co musicie zrobić to mnie wezwać, a ja zaraz się pojawię.
Zatem dziękuję wam, moi Ukochani, dziękuję za pozwolenie na moje przyjście i przemawianie
dzisiaj... Cieszę się z tej możliwości.
Ja, Bóg, Błogosławię was.

