
Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.01.2013 r.  

Dzisiaj jest pierwszy stycznia 2013 roku. Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił 

wśród nas. 

Jestem tutaj moi drodzy. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Szczerze mówiąc, jestem 

tutaj już od jakiegoś czasu. 

Dzisiejszy dzień jest ważny. To początek roku ... w waszym rozumieniu ... dwa tysiące 

trzynastego. A liczba trzynaście jest bardzo interesująca. Jeśli mogę nawiązać do historii o 

apostołach – a Jezus był trzynastym z nich. Posiadał on wiedzę. Był on Istotą Boską i potrafił 

nauczać. 

I to jest to, co chciałbym byście wy i wielu podobnych do was robili. Ponieważ istnieje ... ... 

sporo niezrozumienia na temat ... ... tego, co się dzieje na tej Ziemi. A wiecie, że Świat nie 

skończył się 21-go grudnia, podczas przesilenia dnia z nocą, lecz raczej przesunął się ku 

nowej energii, nowemu wejściu, nowej bramie ... a napływa ona bardziej świetliście i jaśniej 

z Nowego Świata. 

Wpłynie to na ludzi, czasami uświadamiane, czasem nie... Innymi słowy, nie będą oni 

świadomi tego, co się dzieje, ale zauważą w sobie zmiany, a będą one zachodzić stopniowo 

... albo dość nagle. Niektórzy ludzie będą w tym zagubieni ... i dlatego proszę takich jak wy 

... byście spędzili trochę czasu pomagając im zrozumieć. 

Wiąże się to po prostu z nową energią przychodzącą na Ziemię. Chcę zaznaczyć, że napływa 

ona już od jakiegoś czasu ... lecz ten napływ Boskiej Energii i Światła oraz Uniwersalnej 

Miłości zachodzi w dużo jaśniejszej i Wyższej Wibracji. 

Ludzie na tej Ziemi i każda żywa istota na tej Ziemi jest w stanie ją odbierać. 

Ludzie stwierdzą, że myślą inaczej ... będą bardziej otwarci na zmiany ... zapragną Pokoju na 

Ziemi ... będą chcieli znaleźć inne sposoby rozwiązywania problemów trapiących różne rasy. 

Będzie to czas, gdy ludzie zaczną respektować różnice. I znajdować rozwiązania na nie, 

jeżeli będą im przeszkadzały. W przeciwnym wypadku, pozwolą sobie żyć tak jak chcą. O ile 

nie szkodzi to nikomu ani niczemu, wszystko będzie w porządku. 

„Żyj i pozwól żyć," jak mówi porzekadło. 

Nie chcę zostawiać wrażenia jakobym wygłaszał wykład, ponieważ jest to ostatnia rzecz, 

którą chciałbym robić. Chcę tylko pomóc ludziom zrozumieć, że otwiera się Nowa Brama ... 

że jest to ‘Punkt Zwrotny’ w Kosmosie i energia harmonizuje się obecnie z waszą Planetą 

Ziemią. 

Sama Ziemia poczuje tę zmianę ... i zmieni się. Będzie to stopniowa zmiana, ale czasami ... 

czasami ... dość nagła. Lecz nie ma się czego bać... 

Planeta Ziemia jest wciąż dostępna do życia dla żywych istot ... ... ... i do pokojowej 

koegzystencji różnych ras... Takie współżycie będzie wyznacznikiem myślenia ludzi. Będą 

oni wiedzieli, że trzeba się dopasować i znaleźć sposoby w ... sferze ekonomicznej ... 

energetycznej ... i tak, by nie szkodzić Ziemi. 



Chciałbym odczuć, że to rozumiecie ... tak jak dzwon wychodzący na zewnątrz i dalej 

dzwoniący ... nadszedł czas ... czas, by wprowadzić ... lub wzbudzić zmiany ... i zrobić 

wszystko, co możliwe, aby pomóc tym, którzy mają jakieś małe kłopoty lub są 

zdezorientowani. 

Wiem, że to zrobicie ... wiem, że to zrobicie... Przyszliście z misją wykonania właśnie tego. 

Wiem, że są ludzie, którzy napisali do mnie i chciałbym przesłać im moje 

błogosławieństwa... Biorę ich listy i honoruję je i respektuję... Chciałbym, by wiedzieli, że są 

kochani i znajdują się pod opieką... I choć to, o co proszą w pewnych przypadkach może nie 

być dane ... dzieje się tak tylko dlatego, że w rzeczywistości nie jest to dla nich dobre ... zaś 

to, co otrzymują, jest im dane z określonego powodu i dla określonego celu. 

Przesyłam moją Miłość dla Wszystkich... ... I dziękuję wam, dziękuję wam, moje ukochane 

dzieci, za pozwolenie na przyjście i przekazanie tego przesłania ... o tym, że w istocie nie ma 

żadnej różnicy między nikim i niczym ... jesteście wszyscy częścią Wszechświata, jesteście 

częścią Słońca ... i Światła ... ... i Stworzenia pochodzącego ze Źródła Wszystkiego. A więc 

pomyślcie o tym zanim wzniecicie złość w sobie ... lub pozwolicie jej w sobie powstać... 

Uspokójcie się, wypijcie trochę wody i pomyślcie jeszcze raz ... i znajdźcie sposób na 

wyrażenie tego, co wam przeszkadza. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.02.2013 r.  

Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas. 

Jestem tutaj. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Dzisiaj rano Valerie dość długo 

przemawiała. Ja też byłem obecny i słuchałem jej z wielkim zainteresowaniem. 

Mogę dodać, że pobudzałem niektórych z tych ludzi do powiedzenia jednego czy dwóch 

słów. Tak właśnie robimy… Nie przychodzimy, by przejmować to, co dzieje się na tej 

Ziemi… Próbujemy pomagać małym Ziemianom w doprowadzaniu tego świata do harmonii i 

pokoju. 

Mamy więc sposoby sugerowania… Możecie to nazywać myślokształtami, elementalami, 

które niczym fala przechodzą przed waszym mózgiem, a wy wtedy myślicie o zdaniu lub 

kilku słowach … i sądzicie, że są one wasze. Lecz nie całkiem są wasze. W rzeczywistości 

my nie przejmujemy nad wami kontroli, ponieważ to od was zależy czy zdecydujecie się na 

„powtórzenie" słowa czy myśli … i wyrazicie je „tam" na zewnątrz, by zobaczyć, jak inni na 

nie zareagują. Tym sposobem możemy pomagać i uczyć wielu ludzi. Ale, jak już mówiłem, 

nie przejmujemy panowania nad nikim, gdyż macie wybór … przyjęcia „myśli" i 

powtórzenia jej lub nie. 

Ci z was, którzy wiedzą już jak działamy … chętnie akceptują te słowa, ponieważ wy wiecie, 

skąd pochodzą oraz skąd bierze się ta miłość … i światło. Ze Źródła Wszystkiego – stamtąd 

pochodzą. I to właśnie te słowa … albo myśli … pomagają ludziom rozwijać się bądź 

zyskiwać zrozumienie.  



A mogą też zmieniać nastrój … gdyż to nastrój niekiedy popycha do czynu … a jeśli jest to 

złość, może ona bardzo szybko prowadzić do złożonych sytuacji, które mogą nawet 

przerodzić się w wojnę. W ten sposób od bardzo dawna próbowaliśmy pomagać małym 

Ziemianom. Pomagamy im myśleć klarowniej i bardziej pozytywnie – nie reagować 

natychmiast, lecz raczej pomyśleć zanim coś zrobią, rozważyć, o czym myślą, aby mogli 

dokonać wyboru dla Dobra Wszystkich, a nie dla dobra tylko niewielu. 

Nie przyszedłem, by prawić kazanie, ale by dać wam jakieś zrozumienie wysiłków które 

dokonują się wokół was – pochodzą one od tych, którzy was kochają, którzy starają się 

pomóc wam żyć na tym świecie, na planecie Ziemi. Bo w rzeczywistości wielu przychodzi w 

ciałach jako dusze, które posiadają plan na życie – zgrubny plan przewidziany na 

zrealizowanie w czasie, gdy przebywają w ziemskim ciele. 

Czasami ten plan ulega nieznacznej zmianie w celu dostosowania do zaistniałej sytuacji … 

gdyż często uwzględnia on współdziałanie z innymi i trzeba go zmienić stosownie do zmian, 

które inni dokonali. Bardzo ważne jest, by wszyscy wiedzieli, że zaplanowali sobie życie, tak 

jak w sztuce scenicznej. W tym także współdziałanie z określonymi ludźmi, którzy pomogą 

ich uzdrowić. 

Obecnie, kiedy Ziemia przeszła już do Nowego Wieku, ludzie na Ziemi powinni pracować po 

prostu nad uwalnianiem wszystkiego, co przeszło do przeszłości i postępować w przyszłość. 

Postępować, jak powiedziałem, z myślami, które przyniosą zmianę i rozwój każdemu i 

wszystkiemu na tej Ziemi. Bo myślokształty niosą energię… A energia ta przejawia się i 

wpływa nawet na rośliny czy drzewa. Tak więc, nawet to może się zmienić na lepsze. To 

samo dotyczy klimatu. 

Klimat, który panuje w waszej ziemskiej atmosferze … może ulec zmianie dzięki waszym 

myślom, ceremoniom i pieśniom. Pomagają one zmienić energię w taki sposób, że energia 

Ziemi albo klimat Ziemi nie będzie tak surowy. Faktycznie, możecie sprawić, że będzie 

łagodniejszy. Deszcze będą odżywiać ziemię a Słońce nie musi być zbyt palące – wszystko to 

można zmienić za pomocą waszych myśli – świadomości myśli … które istnieją tu na waszej 

planecie Ziemi. 

Mam nadzieję, że podsunąłem wam pewne rzeczy do przemyślenia… Teraz chciałbym także 

… wziąć ten kosz listów, które mi przysłano… Chcę też podziękować wszystkim, którzy 

napisali… Jak mówiłem wcześniej, otrzymuję ich wiadomości zaraz jak usiądą do pisania. 

Niemniej, cudownie jest otrzymywać te listy. Przesyłam im moją miłość i moje 

błogosławieństwa. 

Na wszystko, o co poprosili, otrzymali odpowiedź lub reakcję … w sposób, jaki Źródło 

Stworzenia uważa za najlepszy dla nich. Mogą więc doznać uzdrowienia i dojść do 

zrozumienia wielu rzeczy. Wszystko, co zdarza się danej osobie na tej Ziemi, jest ważnym 

przyczynkiem do jej rozwoju. Nic nie dzieje się z przypadku – wszystko ma jakiś ukryty cel. 

Pomyślcie więc o tym… Teraz chciałbym odejść… Dziękuję wszystkim ludziom zebranym 

w tym pokoju. Przesyłając wam miłość, dziękuję za waszą miłość. Niech was Bóg 

Błogosławi, moje dzieci… 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

 



Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.03.2013 r.  

w Moss Vale 

Wzywamy Kosmicznego Sai Babę ... by pojawił się dzisiaj wśród nas ... i ... 

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj w dniu 

dzisiejszym – wiedząc, że jestem mile widziany. Moglibyśmy rozmawiać na wiele 

tematów... Ach ... zastanawiałem się nad wielu sprawami i ... ... i nad tym jak 

powinniśmy dzisiaj postąpić. Ciekawy jestem, czy ktoś zechciałby zadać mi pytanie? 

Pytanie! Jakiekolwiek – byle nie personalne. Coś natury Kosmicznej ... ... Czy jest ktoś, kto 

chciałby zadać pytanie? 

(Na około minutę zaległa kompletna cisza.)  

Nie ma nikogo ... ... często się tak zdarza, ponieważ przychodzę z wymiaru, gdzie energia 

Boskiego Światła wibruje szybciej niż ta, w której się obecnie znajdujecie i, ach, ... może 

obezwładniać. Ale mówiąc to, chcę zaznaczyć, że ... chciałbym to jakoś ładnie wyrazić ... nie 

obezwładnia ona w takim sensie, że chcę nad wami zapanować, lecz chciałbym raczej 

współdziałać. Dlatego zredukowałem swoją moc do pewnego stopnia tak, by móc przyjść 

poprzez tą panią i rozmawiać z wami. 

Czy to, co mówię, ma dla was jakiś sens? 

Nadal brak odpowiedzi ... ... ... Trochę się z wami droczę – ale to przesłanie dotrze do wielu 

ludzi i chciałbym, by oni pomyśleli o różnych energiach, które istnieją w innych światach i 

dlaczego niełatwo jest komunikować się z innymi istotami. W zależności ... 

Gdybyście znajdowali się na drugim świecie, komunikacja byłaby łatwa... Ja rzeczywiście 

przychodzę z drugiego świata ... ale też z wielu innych światów ... a mój ojczysty świat ... że 

tak powiem ... pochodzi z Boskiego Źródła. Gdybym przyszedł wprost stamtąd, W OGÓLE 

nie moglibyście myśleć... Musiałbym zredukować moje Światło, gdyż inaczej chyba nie 

znieślibyście tego. 

Mówię o tym tylko dlatego, że chcę byście zrozumieli coś o wibracji i Świetle ... BOSKIM 

ŚWIETLE. Mówimy o słońcu – słońce posiada boskie światło. W nim jest Świetlna Siła, ona 

jest też w was. Macie ciepło ze Słońca, które daje Światło niezbędne do życia roślin i innych 

istot, takich jak wy .... ludzkich istot, zwierząt, ptaków. Ale istnieje drugi aspekt światła, 

Światło w Boskim Sensie, i światło to płynie – daje Światło i jest tym kim wy naprawdę 

jesteście. 

Jesteście Boską Istotą ... jesteście Świetlną Istotą ... jak również Ziemską Istotą. 

Świetlna Istota, którą jesteście oświetla wasze ziemskie ciało tak, że te dwa wasze aspekty 

stapiają się i stają się jednym... Tak więc, jesteście duchem, świetlną istotą i ziemskim 

ciałem. Czy jest to zrozumiałe? 

Mam nadzieję, że tak, ponieważ chciałbym, byście to przemyśleli. Jak wcześniej 

powiedziałem, to duchowe ciało, którym jesteście nie przetrwałoby zbyt długo gdybyście 



opuścili ziemskie ciało; ziemskie ciało nie przetrwałoby wcale. Dlatego duchowe ciało 

odrywa się i przenosi do Świetlnego Ciała. Chciałbym, abyście właśnie o tym pomyśleli; 

chciałbym, byście pomedytowali i pomyśleli o Świetlnej Istocie, którą jesteście. 

Jesteście częścią Stwórczego Źródła Wszystkiego (głębokie westchnienie). Jesteście 

uświęceni Światłem Chrystusowym ... a więc pomyślcie o tym, moi drodzy... A myśli przyjdą 

– chciałbym byście je rozważyli. 

A teraz zabiorę moje listy. Wiem, że ludzie je przysłali i ... błogosławię je. Dziękuję im... 

Dziękuję im za przysłanie tak wielu listów... Przesyłam moją miłość i moje uzdrawiające 

błogosławieństwa dla nich wszystkich. 

Dziękuję wam, dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 2.04.2013 r.  

Wzywamy Kosmicznego Sai Babę ... by pojawił się wśród nas... Dziękuję... 

Już jestem. Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj w dniu dzisiejszym – dziękuję 

za zaproszenie. 

Wiele rzeczy dzieje się na tej Ziemi, jak sami wiecie… Oglądacie to w mediach, czytacie w 

gazetach, czytacie w czasopismach i książkach... Pojawia się bardzo dużo informacji. 

Ale jest zmiana … za tym kryje się zmiana. Wszystko, co wydaje się niedobre, zmienia się na 

lepsze, mogę was o tym zapewnić. Bo na rzeczy, które są wysłane w eter, że tak powiem 

(jeśli jest to właściwe słowo) … ludzie wpływają – mam na myśli tę zmianę – swoimi 

myślami i reakcjami. 

Dlatego chciałbym prosić wszystkich, aby niezależnie co słyszą lub czytają, mieli pozytywne 

nastawienie i wysyłali myśli miłości i dobroci do wszystkiego, co się dzieje na tej Ziemi. W 

obecnym czasie jest szczególnie ważne, żeby pomagać zmianom, żeby wesprzeć zmiany, 

które już tutaj zachodzą. 

Bo w istocie to za pomocą myśli – oprócz czynów – możecie pomagać zmianie na lepsze, dla 

dobra wszystkich, zamiast dobra niewielu... … Dużo dzieje się w Kosmosie, który wpływa na 

wasz Układ Słoneczny i waszą planetę Ziemię. 

To co się dzieje zmusza … Ziemię do przystosowania się do nowej energii, z którą ona 

harmonizuje się. 

Gdy mówię 'zmusza,' mam na myśli to, że zmienia się ruch tej planety i energia na niej … i 

nie ma od tego odwrotu. Przejdzie ona do energii, która uskrzydla. Jest to podnoszenie 

świadomości wszystkiego na tej planecie. Zatem, jeśli skupicie się na energii, która 

przychodzi z niższych myślokształtów, tzn. z czegoś, co nie jest dobre dla ludzi (a macie taki 

wybór) … … przyhamuje to to, co już faktycznie zachodzi na tej Ziemi. 



Czy jasno się wyrażam? Mam nadzieję, że tak... A zmiany zajdą niezależnie od tego, co 

ludzie myślą. Chcę powiedzieć, że to, co myślicie, pomoże zmianom przejść gładko … w 

postać jeziora … spokojnego jeziora pokoju … i wolnego od mówienia o wojnie ... a pełnego 

pragnienia, aby wszyscy na Ziemi pomagali swoim braciom i siostrom. Wszak wszyscy 

jesteście z tej samej rasy, niezależnie jaki macie kolor skóry, albo jaką kulturę czy religię 

reprezentujecie – wszyscy jesteście z tej samej rasy, którą nazywamy „Ziemianami.” 

Powinniście być z tego dumni, gdyż za wami jest długa droga rozwoju człowieka, jakim 

jesteście. Bądźcie więc dumni, że jesteście ludźmi, ale baczcie, by trzymać się wartości 

ludzkich. A będziecie wiedzieli, że wartości ludzkie są właściwe … ponieważ w waszym 

sercu pojawi się miłość... … Tylko tyle... Tak proste to jest. 

Zatem proszę, bądźcie uważni przy wyborach, zważajcie na swoje myśli i słuchajcie – 

słuchajcie swojego serca, gdyż jest ono połączone ze Stwórczym Źródłem Wszystkiego i 

przechowuje wewnątrz was miłość i Boską Miłość. 

Niech was Bóg Błogosławi, moje dzieci, Boże Błogosław. Ale zanim odejdę chciałbym 

pobłogosławić te listy, które ludzie do mnie napisali … i przysłali z miłością i płynącym z 

serca zatroskaniem i desperacją szczególnymi sytuacjami, w których się znaleźli. Chcę ich 

zapewnić, że wszystko minie – miejcie tylko wiarę i ufność, a przyjdzie miłość, przyjdzie 

światło i wszystkim wam będzie o wiele łatwiej. Teraz odejdę. 

Niech was Bóg Błogosławi, niech was Bóg Błogosławi. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 7.05.2013 r.  

Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, by się pojawił; zapraszamy go. 

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo przyjemnie być tutaj ze świadomością, że 

jestem mile widziany. 

Wielu ludzi odczuwa napięcie, gdyż zachodzą zmiany, chociaż oni tego nie widzą. Zmiany te 

zachodzą w nich samych, w społeczeństwie i w samej Ziemi. 

Niekiedy zmiany są uciążliwe, niekiedy łatwe do zniesienia. W rzeczy samej, mówiłem już o 

tym wcześniej. Zapewniam was jednak, że nadchodzi czas, kiedy będziecie wolni od tych 

interakcyjnych zmian, które pociągają ku Stwórczemu Źródłu … pozostawiają tylko Boga, 

Miłość i Współczucie oraz poczucie Jedności, która zapanuje na tej Ziemi. 

Zmiany zachodzą. Gdy patrzycie na to, co się na tej Ziemi dzieje, sytuacja może się wydać 

beznadziejna, ale w rzeczywistości stwarza to okazję do ‘otwarcia’ wszystkich kwestii 

istniejących w różnych społeczeństwach lub kulturach, albo w zespołach przekonań 

wewnątrz was. Gdy się otwierają, stwarza to możliwość i pobudza do porzucenia starych 

wzorców myślenia, zachowań i przekonań … dzięki czemu mogą zajść zmiany. Chciałbym, 

abyście byli tego świadomi, nie zaś – powiedzmy – przygnębieni tym, co zdaje się być 

beznadziejnością. Bądźcie raczej radośni, znając szersze skutki tego, co dzieje się na Ziemi. 

Zmiany te bowiem prowadzą do jedności i wzajemnego poszanowania wśród ludzi. 



Społeczeństwa, między którymi mogą istnieć różnice, zgodzą się na nie i mimo nich będą 

szanować się wzajemnie. 

Doprowadzi to do harmonii – harmonii na tej Ziemi we wszystkich jej przejawach, 

odcieniach, dźwiękach i naturze. Muzyka stanowi cudowny sposób na harmonię … sięga do 

serca. Kiedy słuchanie muzyki sprawia wam radość, podnosi to serce, podnosi emocje, 

zależnie jaką muzykę wybierzecie. 

Po tym bardzo szybko poczujecie się znacznie lepiej, dlatego zachęcałbym was do słuchania 

muzyki, która jest harmonijna i podnosi wasze wibracje do odczuć radości pochodzącej z 

miłości i ze Źródła Wszelkiego Stworzenia. 

Dzisiaj nie przyszedłem na długo, ale chciałbym podziękować ludziom, którzy napisali do 

mnie. Biorę te listy i ślę moje błogosławieństwa wszystkim tym, którzy napisali do mnie i 

przesyłają mi swoją miłość – ja również odwzajemniam się im moją miłością i proszę, by nie 

obawiali się zmian, które zachodzą teraz i będą dalej zachodzić. 

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie mnie. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

osmiczny Sai Baba – zapis z dnia 4.06.2013 r.  

Z miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę i prosimy go, by się pojawił wśród nas... Mamy 

dzień 4-tego czerwca 2013 roku. 

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

Przysłuchiwałem się wszystkiemu, co się tutaj działo, a w rzeczywistości po części w tym 

uczestniczyłem. Chciałbym, by ci, którzy teraz słuchają tej mojej ... deklamacji, 

wiedzieli, że stworzyliśmy pewien układ ... który nazywamy „kołem ratunkowym.” 

Tym, którzy nie rozumieją, o co chodzi, chciałbym to wyjaśnić, ponieważ każdy może to 

zrobić. Dzieje się to automatycznie, gdy ludzie spotykają się na pogrzebie i wszyscy modlą 

się za osobę, która odeszła. Wzywa się wtedy Źródło Wszelkiego Stworzenia, źródło Miłości 

i Światła, by się pojawiło i wspomina wszystkie piękne rzeczy o osobie, która „odeszła.” 

Stwarza się w ten sposób okazję na wzniesienie energii i poczucie się dobrze – mimo smutku 

spowodowanego odejściem tej osoby. Takie postępowanie daje bezpośredni dostęp do Świata 

Światła, dzięki czemu osoba zmarła może bezpiecznie przenieść się do Świata Światła. 

Innymi słowy, powraca ona do DOMU. 

Jednak są też tacy, którzy nie są w stanie od razu po opuszczeniu fizycznego ciała pójść 

dalej... Sądzę, że nazywacie ich „Zagubionymi Duszami” i w pewnym sensie są oni 

zagubieni. Przejawia się to tym, że czasem się złoszczą, czasem są szczęśliwi, czasem chcą 

pozostać na miejscu, ponieważ nie chcą opuścić swoich ukochanych lub ... po prostu chcą 

być blisko bez żadnego powodu. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że przydarzył się 

im wypadek lub nagła śmierć ... nie są nawet świadomi, że opuścili swe fizyczne ciało. 

Ponieważ gdy spojrzą na siebie, widzą swe ciało zbudowane ze Światła – jest to ich duch, ale 

jest to dokładnie ta sama, że tak powiem, „świetlna kopia” ich „węglowego ciała,” w którym 



mieszkali podczas życia w fizycznym ciele. Czy to, co mówię jest zrozumiałe? 

(Wszyscy obecni przytaknęli.)  

Zatem, gdy ludzie opuszczają swe fizyczne ziemskie ciała, ich Świetlne Ciało i Dusza 

powracają do Świata Światła. 

Jak powiedziałam, niektórzy są trochę zagubieni i potrzebują pomocy ... w przejściu ... z 

powrotem do Świata Światła. 

Mówiłem, że po śmierci w czasie ceremonii pogrzebowej czasem przechodzą dalej 

bezpiecznie, a kiedy indziej nie. Dlatego prosimy ludzi, by zgłaszali się na ochotnika do 

pomagania, do tej pracy szczególnie teraz tak bardzo potrzebnej na Ziemi, do pomagania 

duchom/duszom, które opuściły swe fizyczne ciała w jakiejś katastrofie lub w inny 

dramatyczny sposób. 

Zatem, proszę każdego ... o ile zechce ... do przystępowania do modlitwy w łączności ze 

Światem Światła i proszenie o umożliwienie pomocy jakiejś zagubionej duszy czy 

duchowi/duszy w przejściu do Świata Światła. A jeśli ktoś taki jest w pobliżu ... poproście 

Anioły, by pomogły wam, by przyszły do was. Możecie utrzymywać Boską Energię Światła 

w ziemskim wymiarze tak długo, aż dusza przejdzie z powrotem do Świata Światła. 

Czy to, co mówię ma jakiś sens? Mam nadzieję, że tak. Mam również nadzieję, że wszyscy 

słuchający tego, co mówię pomyślą o gotowości pomocy tym, którzy nie potrafili przejść i 

potrzebują jej ... pomocy po prostu w postaci modlitwy, przez myślenie o danej osobie, o tej 

istocie, i poproszenie Aniołów, by byli obecni, by przyszli, a wy oddali tę osobę w ręce 

Aniołów, którzy pomogą jej w przejściu z powrotem do Świata Światła. 

Mam nadzieję, że przemyślicie to chociaż trochę. Jest to bardzo ważne w obecnym czasie, 

gdyż wielu opuszcza teraz tę Ziemię ... a niektórzy gubią się w tym i potrzebują pomocy. 

Możecie z nimi rozmawiać (w swoich głowach) tak jakbyście byli w szpitalu rozmawiając z 

kimś, kto tylko stracił przytomność i właśnie obudził się, nie wiedząc, gdzie się znajduje. Bo 

dokładnie to samo przydarza się zagubionej duszy. 

Tak więc, możecie z nimi rozmawiać, dodawać im otuchy i mówić, że chcecie pomóc. 

Wezwijcie Anioły, aby pomogły tym duszom w przejściu z powrotem do Świata Światła. 

Wytłumaczcie im, że opuścili swe fizyczne ciało i że teraz jest pora na zwrócenie się ku 

światłu i powrót do domu, do ukochanych, którzy na nich czekają. 

Jest to ważne i jesteście w stanie to robić. I to z wielką łatwością! Mam nadzieję, że 

rozważycie to – jest to praca Boga i dla Boga – i dla Aniołów.  

Dziękuję wam, moje ukochane dzieci. Cieszę się, że daliście mi tę okazję to wypowiedzenia 

się i do pracy z wami dzisiejszego poranka oraz do wykazania łatwości, z jaką można pomóc 

„Zagubionym Duszom” w powrocie do Świata Światła. 

A teraz chciałbym pobłogosławić tych wszystkich, którzy przysłali listy do mnie. Chcę ich 

zapewnić, że są w mych myślach i że przesyłam im moją miłość. Proszę ich, by byli dzielni i 

nie tracili nadziei. Wszystko, co się im przydarza, ma powód – jedyne, co winni robić, to 

modlić się, ufać i podążać za tą intuicją, która jest „w środku” i naucza, podpowiada, 

prowadzi na każdym kroku w życiu w fizycznym ciele. 



Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Uzupełnienie 

W tym Przekazie Kosmiczny Sai Baba w istocie zaprasza innych ludzi do „ratowania dusz.” 

To, co my robiliśmy, można nazwać „grupowym kołem ratunkowym.” Zatem, ludzie mogą 

ratować indywidualnie lub grupowo.  

 

Na początku potarłam podstawę Tybetańskiego Świątynnego Dzwonka, przesuwając 

drewniany patyk dookoła podstawy do momentu, aż zgromadzi się dość energii i zabrzmi 

dźwięk OM. Po tym poznaję, że energia w pokoju jest wysoka i czysta.  

 

Wczoraj dzwonek nie chciał wydać żadnego dźwięku. Poprosiłam więc wszystkich 

zgromadzonych o zaintonowanie dźwięku Om. Powinno to wystarczyć do podniesienia 

energii w pokoju, lecz [z dzwonka] nadal nie dało się wydobyć żadnego dźwięku. Wtedy 

poczuliśmy obecność trzech bytów w pokoju, które zostały przyprowadzone przez anioły. W 

pomieszczeniu energia była tak niska, że poczułam ból głowy. Niektórzy z naszej grupy byli 

bardzo niespokojni. Najwyraźniej w pokoju znajdowały się byty potrzebujące ratunku. 

Uformowaliśmy koło, zapaliliśmy świece i wezwaliśmy Kosmicznego Sai Babę oraz Anioły 

do pomocy w przeniesieniu tych dusz z powrotem do Świata Światła. Uznaliśmy także, że 

zaśpiewamy trzy razy Om. 

Wtedy poczuliśmy mrowienie w rękach i jakąś obecność w pokoju. Wytłumaczyliśmy, że 

jesteśmy tutaj po to, by pomóc i poprosiliśmy przybyłe istoty o spojrzenie w górę (bo zwykle 

patrzą w dół), aby mogły zobaczyć Światło i wołających ich ukochanych. Wszyscy 

poczuliśmy jak nasze ramiona wznoszą się w powietrze wraz z podnoszeniem się energii 

duchowej. Doznaliśmy wstrząsów ciała stowarzyszonych z uwolnieniem się z nich 

niepożądanej energii. (Była to cięższa energia utrzymująca dusze/ducha w 4-tym wymiarze). 

Poprosiliśmy o wypełnienie nas Miłością i Światłem ze Źródła Wszelkiego Stworzenia i 

podziękowaliśmy za tę szansę pomocy „zagubionym duszom.” 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 2.07.2013 r.  

Z miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę i prosimy, by pojawił się wśród nas ... 

Jestem tutaj i jest mi bardzo przyjemnie tu przebywać wiedząc, że jestem mile 

widziany. 

Na tej planecie czasy są wciąż dla nas niespokojne – a mówię ‘nas’, ponieważ my tu również 

jesteśmy. Ci, którzy pomagają mi ze Świata Światła również tutaj są. Znajdują się między 

wami lub wysyłają wiadomości albo zachętę – nigdy nie jesteście sami. Bądźcie tego 

świadomi.  

Anielskie Królestwa są z wami ... zawsze. Jedyne, co macie robić, to wzywać tych aniołów, a 

oni wam pomogą. Mówiłem to już wiele razy; mam nadzieję, że to robicie. Duch, jak to 

nazwalibyście, jest bardzo realny... To istota waszej Duszy – właśnie tym naprawdę 

jesteście. 



Jesteście więc w oczywisty sposób częścią tego Świata Światła i wiecie, co robić w czasie 

kryzysu. Nie sugeruję, że nadchodzi jakiś kryzys – lecz teraz ‘czasy’ są trudne i zachodzi 

potrzeba niesienia pomocy w wielu miejscach na świecie. 

Myślę, że gdyby was poprosić, pomoglibyście w jakiś sposób. Dlatego proszę was, jeśli 

możecie pomóc, pomóżcie, proszę, i pamiętajcie, że modlitwy i myśli są najsilniejszą mocą, 

jaką w sobie posiadacie. 

Zatem, wasze myśli i modlitwy są tym, co w obecnym czasie może przynieść najwięcej 

dobrego wszystkim w potrzebie na tej Ziemi. 

Tym, którzy borykają się z problemami i są zagubieni, tym, którzy są głodni – wszystkim im 

można pomóc. Pamiętajcie, proszę: macie tylko poprosić a wszystko będzie załatwione. 

Może brzmi to trochę przesadzone, ale energię i myśli można umieścić w umysłach tych, 

którzy są w stanie coś uczynić. Jednak zanim my będziemy mogli cokolwiek zrobić, najpierw 

wy musicie poprosić. 

Mam nadzieję, że nie wprowadzam was w błąd. Myślę, że wiecie, co mówię – że myśli mogą 

oddziaływać – i że są bardzo potężne – bardziej niż sobie to wyobrażacie. Dlatego też proszę, 

byście zważali na swoje myśli, ponieważ mogą one kolidować z dobrem ogólnym ... dobymi 

rzeczami, które robi się, by pomóc ludziom. Ważne jest, byście zwracali uwagę na swoje 

myśli. 

Myślcie pozytywnie, ponieważ to właśnie pozwoli przezwyciężyć wszystko, co odciąga od 

Dobra bądź od Boga. 

Moje dzisiejsze przesłanie jest krótkie, ale przychodzę z miłością i dziękuję wszystkim tym, 

którzy przysłali mi listy – błogosławię ich – błogosławię im i przesyłam miłość. Dziękuję też 

wszystkim za wysłuchanie i bycie tak DOBRYMI ludźmi – bo właśnie takimi jesteście. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 6.08.2013 r.  

Z wielką miłością i szacunkiem w naszych sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się 

objawił. 

Jestem; z przyjemnością tu przybywam... Jestem Kosmiczny Sai Baba. Cieszę się z 

możliwości przemawiania do was. 

Czasy ... są trudne. Nowe energie przychodzące na Ziemię wywołują mnóstwo problemów w 

ludziach, wewnątrz krajów i w samej Ziemi. Ale nie niepokójcie się, bo wszystko to jest 

dobre. Te energie zmieniają się i posuną rzeczy naprzód, przez co życie będzie łatwiejsze. 

Ale potrzeba trochę czasu na przystosowanie się. 

Dlatego wcześniej mówiłem o wyjaśnianiu ludziom, którzy, być może, trochę się boja. Oni 

podświadomie wiedzą, że zmiany są już w drodze. I boją się. A bojąc się, mogą niechcący 

stworzyć problem lub niezbyt szczęśliwą przyszłość. To zależy od nich. Do nich należy 

wybór, czego by chcieli. 



Ale niezależnie od tego świat idzie ku Złotemu Wiekowi. Gdy to się w końcu dokona, na tej 

Ziemi bardzo się zmieni. Ale chciałbym, tak jak to robiłem wcześniej, abyście ludziom, o 

których sądzicie, że się boją, dodawali otuchy, wyjaśniali im i mówili o nowej energii, która 

przychodzi na Ziemię. 

Możecie wyjaśniać, mówiąc o częstotliwości atomów, jak ona wzrasta i jak z tego powodu 

czas zdaje się przyśpieszać. Ściśle rzecz biorąc nie jest tak … po prostu zmienia się wymiar. 

Gdy przemieszczacie się ku wyższym wymiarom, gdybyście robili pomiary, rzeczy działyby 

się szybciej niż to, co było na Ziemi w 3-cim wymiarze. Ale teraz opuszczamy trzeci wymiar, 

przechodząc do 4-tego i 5-tego. 

Bądźcie spokojni, bo wprawdzie przed nami są jeszcze trudne czasy, ale nie będzie niczego 

katastrofalnego, przy którym nie bylibyście cały czas ochraniani. 

Chciałbym … zostawić was z tą myślą. Jeśli skupicie się na sercu, które jest miejscem waszej 

duszy, połączycie się ze Stwórcą Wszystkiego, który jest w was … i poza wami. Nabierzecie 

… dużo otuchy i pokoju. Chodzi o dyscyplinę – tego tylko potrzeba, samodyscypliny. 

Nie chcę robić wykładu – po prostu próbuję wyjaśnić. Czasami może być trudno; ale jeśli 

będziecie wytrwali i, na przykład, napijecie się zimnej wody, to wam pozwoli uspokoić się, 

uspokoić emocje i ukoić zakończenia nerwów w waszym ciele – bo one wszystkie wzajemnie 

oddziałują na siebie. 

W rzeczywistości bardzo łatwo jest chodzić w fizycznym ciele, które jest zbalansowane, 

spokojne i zawsze świadome tego, co się dzieje wokół w najgłębszym i najbardziej 

duchowym sensie. Do tego zmierzacie, a aby do tego dojść … osiągniecie to przez połączenie 

się ze świadomością swojej duszy i swoim sercem, ale omijając głowę – jednak zachowując 

szacunek. Stajecie się JEDNYM ze Stwórcą Wszystkiego. I jest to wasz dom. 

Niech pokój będzie z wami, pokój z wami, pokój z wami. 

Chciałbym też podziękować wszystkim ludziom, którzy piszą do mnie, ślą mi swoje myśli i 

troski. Ich także chcę zapewnić, że wszystko w końcu minie i uspokoi się. I będą szczęśliwi. 

Mogą też pomóc sobie, jeśli zastosują medytację, którą dałem Valerie, kiedy zaczynaliśmy to 

spotkanie. Będzie ona pomocna wam i będzie pomocna im. 

Dziękuję wam, dziękuję wam, moje dzieci. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.09.2013 r.  

Z wielka miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas. 

Już jestem. Jest mi bardzo przyjemnie przebywać tutaj wśród was – i dzielić wasze 

opowiadania – słuchać was ... słuchać, jak się nimi dzielicie. 

Chciałbym do tego zachęcić wielu, wielu ludzi, jeśli posiadają przesłania z tak zwanego 

'Boskiego Źródła w sobie.' Gdy się podzielą nimi, zachęcą tym innych do sprawdzenia, 

http://pl.cosmicsaibaba.com/medytatcja-kosmicznego-sai-baby/


że oni także mogą połączyć się z Boskim Źródłem, które jest w nich ... i mieć własne 

historie do opowiedzenia i podzielenia się. 

Lecz nie przyszedłem tutaj dzisiaj, by prawić kazanie. Przyszedłem tylko zapewnić każdego 

o zmianach – wielu, wielu zmianach zachodzących na tej Ziemi. I wielu zmianach 

zachodzącym w każdym z was.  

Społeczeństwa, kraje i rasy na tej Ziemi zmieniają się, są stawiane w sytuacjach, w których 

powinny rozmawiać ze sobą, by znaleźć dzielące ich różnice i rozwiązywać je bez użycia 

broni, lecz przez rozmowy i zrozumienie skąd się biorą. 

Jeśli bowiem są wojny lub gniew wzajemny na tle Boga, wtedy nie jest to rzeczywiste. 

Wszak jest tylko JEDEN BÓG – i jest to źródło, które znajduje się w każdym i w samej 

Ziemi. 

A Bóg ten pochodzi ze Stwórczego Źródła Wszystkiego, co Kocha, co Czuje i co jest 

Współczujące. 

W tej sytuacji niepotrzebna jest żadna broń. Wszyscy powinni wzajemnie się szanować oraz 

szanować różnice w opiniach; rozwiązać je ... lub pogodzić się z istnieniem różnic, albo żyć 

gdzie indziej. Wszystkie sytuacje można rozwiązać w dyskusji i przez zrozumienie. 

I to musi się wydarzyć na tej Ziemi... Zbyt wielu pochodzi z miejsc, gdzie ludzie uważają, że 

racja jest po ich stronie i nie rozumieją, że każdy, każdy na tej Ziemi jest inny i dlatego droga 

do Boskiego Źródła jest oddzielna i inna dla każdego. 

Trzeba, by wszyscy znaleźli to Źródło w sobie i w oparciu o nie postępowali z Miłością, 

Harmonią i Pokojem. 

Mam nadzieję ... mam nadzieję, że wszyscy czytający to przesłanie popracują nad 

znalezieniem tego miejsca w sobie. To miejsce na Ziemi to ogród ... ... To ogród Miłości, 

Energii, Raju, Współczucia i Dzielenia się. Wystarczy dla wszystkich – nikt nie musi 

odchodzić z kwitkiem. 

Pomyślcie o tym moje dzieci, pomyślcie o tym ... pomyślcie o tym. 

Ja, Bóg Błogosławię was, i dziekuję tym, którzy napisali do mnie i przysłali słowa miłości i 

sięgają dalej... Jeśli wysłuchaliście tego, co dzisiaj powiedziałem ... i znajdziecie odwagę na 

połączenie z Boską Jaźnią ... odnajdziecie wszystkie odpowiedzi i wszelką Miłość i 

Współczucie, których potrzebujecie do dokonania zmian na tej Ziemi. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. Dziękuję. 

Uzupełnienie 

Zaczęliśmy naszą medytację dzisiaj od połączenia się wewnętrznym okiem ze słońcem i 

świętym światłem, płynącym przez nie ... do naszych serc, naszego wewnętrznego słońca, 

miejsca pobytu naszej duszy, a potem płynącym w dół tak byśmy mogli osadzić tę Boską 

Energię na naszej Matce Ziemi i w jej wewnętrznym jądrze słońca, w jej środku. 



Jedna z członkiń naszej grupy usłyszała, jak jej `wewnętrzny głos’ powiedział: „Ufaj mi 

Zawsze.” 

Nie całkiem to rozumiała, więc zasugerowałam jej, by pozostała w stanie medytacyjnym, 

zwracając oczy tak jak gdyby patrzyła ponad chmury ku słońcu i zapytała swoją Boską jaźń: 

„Co masz na myśli?” Natychmiast otrzymała odpowiedź: „Kocham cię.” 

Wycisnęło to łzy z jej oczu – wiedziała, że rozmawiała z Boską jaźnią i wiedziała, że jest to 

prawda. 

Później sprowokowało to długą dyskusję o tym, jakie przesłania od swej Boskiej jaźni 

otrzymali inni z grupy. Nie wszyscy słyszeli głosy – niektórzy otrzymali obrazy, a inni 

doświadczyli tylko uczucia miłości, intuicyjnie wiedząc, że doświadczali przesłania od 

Boskiej jaźni. 

Zauważcie, że słowo intuicja w języku angielskim oznacza też wewnętrzne uczenie: in-

tuition. 

Ważna wiadomość 

Yalarm dał wiadomość ... z anielskich wymiarach, gdzie Hierarchia (i Kosmiczny Sai Baba) 

zamieszkują.Numer 666 jest uważane za zło. To nie jest, jest to związane z ruchem gwiazd i 

planet, w szczególności, planeta Wenus. Yalarm opisuje dalej, jak planetarny wpływ wpływ 

na ludzkie sprawy. Istoty ludzkie są enchristed z Kryształowej Energii; pracy, które zostało 

wykonane z majestatu i współpracy z Creative źródłem wszystkich. W tym czasie - bardzo 

poważne czas na Ziemi, - ta planeta jest bardzo podatne na wpływy. Ludzie mają wybór i to 

do nich, jak będą wykorzystywać energię tego wpływu. Możesz przejść do witryny Valerie 

Barrow w i przeczytaj więcej tej wiadomości z anielskich wymiarach i Hierarchy , jak 

podane przez Yalarm. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 1.10.2013 r.  

Z wielkim szacunkiem i miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się. 

Jestem tu. Cieszę się, że jestem tutaj, chociaż, jak mi się zdaje, jest dzisiaj dość 

wietrznie. Jest to znacznie różne od tego, skąd przychodzę. Przeżywać to, co dzieje się 

tutaj na tej planecie – waszej Ziemi, jak ją nazywacie – jest czymś, co lubię doświadczać 

– od czasu do czasu… Bo, jak wiecie, dość dobrze to znam. 

W istocie nie będę dzisiaj zbyt dużo mówił... Poza tym, co sami widzicie, … jak 

przychodząca na tę Ziemię energia przynosi zmiany … i są to bardzo szybkie zmiany. Tu na 

Ziemi zachodzą bardzo, bardzo liczne … zmiany. Nie będę ich wyliczał, ale możecie je 

oglądać w swojej telewizji, słyszeć w radiu, a nawet widzieć wewnątrz siebie i w ludziach z 

waszego otoczenia. Możecie zauważyć, że wielu ludzi stawia czoło zmianom – zmianom 

wewnątrz nich, a także w społeczeństwach i krajach. Również w samej Ziemi. 

Ale nie bójcie się … wszystko wykroczy ponad niespokojną część, przed nadejściem której 

was ostrzegałem – chociaż też was zapewniałem, że nie ma czego się obawiać. A jeśli pojawi 

się uczucie strachu, proponowałbym połączenie ze Stwórczym Źródłem Wszystkiego, które 

http://valeriebarrow.com/mystery/?p=349
http://valeriebarrow.com/mystery/?p=349


znajduje się wewnątrz was, i poprosić o zabranie tego uczucia. Bo może ono bardzo łatwo 

zostać zamienione dzięki stwórczej energii, która jest w was … a jest nią światło i miłość. 

Może to zabrzmieć trochę banalnie (jeśli mogę się tak wyrazić), ale jest to energia – 

wszystko ma energię – i to właśnie energię trzeba przetransformować i zamienić … na 

światło i miłość. 

Z tego punktu widzenia, wszyscy mogą żyć w pokoju i harmonii, wzajemnie dbać o siebie i, 

jeśli pojawią się jakieś różnice, znaleźć sposób na ugodę, lub nawet pozostać przy swoim, 

albo rozwiązać problem. 

Na tej Ziemi jest dość miejsca dla wszystkich, którzy na niej mieszkają, aby żyć spokojnie i w 

zgodzie. Jest też dość miejsca na uprawę ziemi na pożywienie i dość wody, aby zaopatrzyć 

każdego na tej Ziemi. Oczywiście, jest to kwestia planowania i pomocy – wzajemnego 

pomagania sobie różnych grup ludzi. Znane są przecież metody najlepszego pomagania tym, 

którzy sami nie mogą sobie poradzić. 

Jeśli zrobi się to z miłością … i z wdzięcznością ze Źródła … i z samej Planety, Matki Ziemi, 

wtedy wszystko pójdzie gładko, gdyż będzie ta wdzięczność. Tak to już jest. To nie 

przypadek, że żyjecie na tej Ziemi, na tej planecie – ta planeta jest źródłem Życia. A wy 

jesteście Życiem. I jest to ta sama energia … chociaż przejawia się na różne sposoby. 

Wy też możecie wyrażać ją różnorako. Ale ona nie szkodzi, o ile źle nie użyjecie tej energii. 

Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. Wszak na modlitwy szybko przychodzi odpowiedź, 

jeśli się na nie zdecydujecie. Istnieje wielu gotowych i chętnych przyjść z pomocą. My 

przyjdziemy – zaraz jak poprosicie. 

Do ludzkości należy odwrócenie wszystkiego, co zrobiono na tej Ziemi – my tego nie 

możemy zrobić, ale możemy pomóc w sposobach właściwego do tego podejścia. Jeśli tylko 

zechcecie posłuchać… My nie chcemy nikogo przymuszać. Jest to ich wybór – jest to wasz 

wybór. Chcę to podkreślić … to, co dzieje się na tej Ziemi, to dzieło ludzkości, to wybór 

ludzkości – albo wybory, jeśli wolicie. A trzeba będzie podjąć wiele decyzji. 

Mam nadzieję, że rozumiecie, co mówię. Macie w sobie stwórczą energię. Dlatego możecie 

osiągnąć wiele rzeczy większych niż cokolwiek, co moglibyście sobie wyobrazić. Ale 

zaufajcie, bo możecie – możecie tworzyć … na tej Ziemi wszystko, co naprawdę chcecie. 

Mam nadzieję, że z waszej strony będzie wybór szczęścia i wzajemnej miłości, i dbania o 

siebie nawzajem … … tak że w waszej świadomości nigdy już nie zagości chęć użycia broni. 

Zostawiam was z tą myślą. 

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. Dziękuję. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.11.2013 r.  

Z wielkim szacunkiem i miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się. 

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jestem tu już jakiś czas; słuchałem waszej rozmowy. 



I to dobrze. To dobrze, że ludzie rozmawiają, dzielą się wiedzą i współdziałają. To czasami 

wzbudza w nich coś innego, coś co zawsze tam było. A jest to, oczywiście, światło Boga. 

Znajduje się tam wewnątrz każdego. Świadomość stamtąd może więc być – że tak powiem – 

może być otwarta niczym drzwi; ludzie mogą uzyskać dostęp do wszystkiego, co potrzebują 

wiedzieć. Tak to proste. 

Ale nie przyszedłem dzisiaj robić wykładu. Chcę tylko zapewnić wszystkich … że świat 

faktycznie … postępuje naprzód. Zmierza ku przepowiadanemu miejscu pokoju i harmonii. I 

nie potrwa to już zbyt długo. Ale będzie to … „jazda,” że się tak wyrażę, nieco po wybojach 

jeszcze przez jakiś czas. 

Oczywiście, to co dzieje się z waszym klimatem na całej Ziemi … pokazuje, że zachodzą 

liczne zmiany i wiele czegoś, co wpływa na „zły” klimat, w takim sensie, że jest on 

niespokojny, a czasami niebezpieczny. Dlatego chcę wam dodać otuchy. Gdybyście mogli 

stać się … jednymi z tych, którzy zaangażowali się w uzdrawianie planety … byłoby dobrze, 

gdybyście modlili się … codziennie – jestem pewien, że już to robicie. Wy w tym 

pomieszczeniu i ci, którzy słuchają i czytają to przesłanie, gdybyście byli tak dobrzy i 

spędzili jakiś czas w ciągu dnia … lub rano, jako pierwsza rzecz przy wschodzie słońca – na 

pomodlenie się o pokój i harmonię, i o dobrą wolę … spokój … na tej Ziemi. To nastąpi, 

zapewniam was.  

Im więcej będzie świadomych zmian na tej Ziemi, tym łatwiej nastąpi spokój. 

Zaufajcie mi; mogę was zapewnić … on nastąpi. Trzeba jeszcze trochę czasu na posunięcie 

się do przodu … aby świadomość dopasowała się do nowej energii, która przychodzi na tę 

Ziemię. Gdy się zejdą … „zazębią się” i będą współbrzmiały – staną się dopasowane. Wtedy 

„dopasowana” świadomość pójdzie do przodu – razem, jako Jedno. Wtedy zapanuje Pokój i 

Harmonia, gdyż nie będzie niczego, co by pociągało kogokolwiek do oczekiwania czegoś w 

inny sposób. 

Mówiąc tak, mam też na myśli to, że ludzie ciągle będą mieli wybór. Każdy ma wolną wolę. 

Każdy może żyć tak jak chce, czy jak sobie życzy. Dopóki nikomu to nie szkodzi, będzie jak 

on chce. 

Nastąpi podniesie świadomości i nigdy nie będzie już myśli o wojnie. Ani pragnienia 

ranienia ludzi. Tak się stanie. To nastąpi. Po prostu nie ustawajcie w modleniu się … to 

wesprze ten proces. 

A teraz, zanim odejdę, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy do Mnie napisali; i 

którzy przysłali mi swoje utrapienia … i zmartwienia. Chcę ich zapewnić, że jestem z nimi… 

Ja … i wszyscy ci, którzy łączą się z Bogiem, ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia … są z 

nimi. I pomogą im, gdy ci sięgną po nią… Przyjmujemy ich miłość, którą też otrzymaliśmy 

w korespondencji. My, ze Świata Światła, ze Stwórczego Źródła Wszystkiego, ślemy naszą 

miłość, nasze błogosławieństwa Wszystkim na tej Ziemi, niezależnie czy oni zdają sobie z 

tego sprawę, czy nie. 

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 



Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 5.11.2013 r.  

Z wielkim szacunkiem i miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się. 

To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jestem tu już jakiś czas; słuchałem waszej rozmowy. 

I to dobrze. To dobrze, że ludzie rozmawiają, dzielą się wiedzą i współdziałają. To czasami 

wzbudza w nich coś innego, coś co zawsze tam było. A jest to, oczywiście, światło Boga. 

Znajduje się tam wewnątrz każdego. Świadomość stamtąd może więc być – że tak powiem – 

może być otwarta niczym drzwi; ludzie mogą uzyskać dostęp do wszystkiego, co potrzebują 

wiedzieć. Tak to proste. 

Ale nie przyszedłem dzisiaj robić wykładu. Chcę tylko zapewnić wszystkich … że świat 

faktycznie … postępuje naprzód. Zmierza ku przepowiadanemu miejscu pokoju i harmonii. I 

nie potrwa to już zbyt długo. Ale będzie to … „jazda,” że się tak wyrażę, nieco po wybojach 

jeszcze przez jakiś czas. 

Oczywiście, to co dzieje się z waszym klimatem na całej Ziemi … pokazuje, że zachodzą 

liczne zmiany i wiele czegoś, co wpływa na „zły” klimat, w takim sensie, że jest on 

niespokojny, a czasami niebezpieczny. Dlatego chcę wam dodać otuchy. Gdybyście mogli 

stać się … jednymi z tych, którzy zaangażowali się w uzdrawianie planety … byłoby dobrze, 

gdybyście modlili się … codziennie – jestem pewien, że już to robicie. Wy w tym 

pomieszczeniu i ci, którzy słuchają i czytają to przesłanie, gdybyście byli tak dobrzy i 

spędzili jakiś czas w ciągu dnia … lub rano, jako pierwsza rzecz przy wschodzie słońca – na 

pomodlenie się o pokój i harmonię, i o dobrą wolę … spokój … na tej Ziemi. To nastąpi, 

zapewniam was.  

Im więcej będzie świadomych zmian na tej Ziemi, tym łatwiej nastąpi spokój. 

Zaufajcie mi; mogę was zapewnić … on nastąpi. Trzeba jeszcze trochę czasu na posunięcie 

się do przodu … aby świadomość dopasowała się do nowej energii, która przychodzi na tę 

Ziemię. Gdy się zejdą … „zazębią się” i będą współbrzmiały – staną się dopasowane. Wtedy 

„dopasowana” świadomość pójdzie do przodu – razem, jako Jedno. Wtedy zapanuje Pokój i 

Harmonia, gdyż nie będzie niczego, co by pociągało kogokolwiek do oczekiwania czegoś w 

inny sposób. 

Mówiąc tak, mam też na myśli to, że ludzie ciągle będą mieli wybór. Każdy ma wolną wolę. 

Każdy może żyć tak jak chce, czy jak sobie życzy. Dopóki nikomu to nie szkodzi, będzie jak 

on chce. 

Nastąpi podniesie świadomości i nigdy nie będzie już myśli o wojnie. Ani pragnienia 

ranienia ludzi. Tak się stanie. To nastąpi. Po prostu nie ustawajcie w modleniu się … to 

wesprze ten proces. 

A teraz, zanim odejdę, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy do Mnie napisali; i 

którzy przysłali mi swoje utrapienia … i zmartwienia. Chcę ich zapewnić, że jestem z nimi… 

Ja … i wszyscy ci, którzy łączą się z Bogiem, ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia … są z 

nimi. I pomogą im, gdy ci sięgną po nią… Przyjmujemy ich miłość, którą też otrzymaliśmy 

w korespondencji. My, ze Świata Światła, ze Stwórczego Źródła Wszystkiego, ślemy naszą 



miłość, nasze błogosławieństwa Wszystkim na tej Ziemi, niezależnie czy oni zdają sobie z 

tego sprawę, czy nie. 

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. 

Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.12.2013 r.  

Z głęboką miłością i szacunkiem w sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się 

wśród nas. 

Jestem tu i cieszę się z tego. To ja, Kosmiczny Sai Baba. Słuchałem waszej rozmowy i 

tego, co mówiliście o tych manifestacjach bądź sztuczkach magicznych, jeśli wolicie. 

Wiem, że było wielu … na Ziemi, którzy nie wierzyli, że potrafiłem robić takie rzeczy. 

Myśleli, że były to oszustwa, ale nie były. Chcę was zapewnić, że ten młody człowiek, o 

którym rozmawialiście … nie oszukuje. On ma te zdolności. Mógłbym pójść dalej i 

powiedzieć też, że ludzie mają to pisane, mają te zdolności – kiedyś rozwinięte – i mogą 

wszystko to sami robić. 

Ale zostawmy to na kiedy indziej – kiedyś po drodze, że tak powiem. Będzie to możliwe, 

gdyż odziedziczyliście po Gwiezdnych Ludziach geny, a oni od pewnej częstotliwości mogą 

robić wszystkie te rzeczy. Dlatego … mogę was zapewnić. Może do tego dojść tylko wtedy, 

gdy będziecie jak małe dzieci, naturalni. Jeśli zaś oglądając te rzeczy myślicie, że są to 

sztuczki magiczne … wtedy nie jest to możliwe… Oczywiście, konieczne jest rozróżnianie, 

gdyż czasami są to istotnie triki. Ale faktycznie jest to możliwe. 

Gdy ci, którzy rozwiną te zdolności manifestacji … i zmienią … zmienią wasze postrzeganie 

rzeczy … sami stwierdzicie … … że nie ma ograniczeń. I to właśnie mówię – wy, jako 

ludzkość, może jeszcze nie to pokolenie, ale przyszłe pokolenia – oni staną się … Dziećmi 

Boga. Nie będzie dla nich żadnych ograniczeń. Będą w stanie manifestować cokolwiek 

zechcą. 

Czy to brzmi sensownie? Czy zrozumiale się wyrażam, gdy mówię „manifestować”?... Bo 

możecie pomyśleć: Co on ma na myśli, mówiąc „manifestować”? Znaczy to, że cokolwiek 

potrzebujecie, co chcecie, może zostać przejawione – niemal natychmiast, na waszych 

oczach. Nie ma tu ograniczeń. 

I mogę wam też powiedzieć, że w innych światach są istoty, które robią to cały czas. 

Mówiliśmy o nich Anielskie Sfery bądź Królestwa. Te królestwa w ogóle nie mają 

konkretnego miejsca, bo nie potrzebują. W rzeczy samej mogą być tu, tam, gdziekolwiek 

chcą, gdziekolwiek postanowią. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Czy to, co 

mówię, daje wam jakieś pojęcie? 

Ale dzisiaj chciałbym was upewnić, że zmiany ciągle zachodzą. Zbliżacie się do Nowego 

Roku, a sam Nowy Rok niesie Zmianę. Cieszę się, że mogę wam powiedzieć, że w 

następnym roku będzie nieco spokojniej. Pogoda zacznie się uspokajać, ludzkie emocje 

zaczną się uspokajać … i samo życie stanie się spokojniejsze. Nie będzie sprawiało wrażenia, 

że pędzi szybciej. 



Ponieważ wszyscy wznosicie się do wyższej częstotliwości Boskości, Boskiego Światła. 

Dzięki temu dopasujecie się do częstotliwości światła, które już przychodzi na tę planetę. 

Gdy te częstotliwości zleją się, zazębią się niczym tryby w przekładni biegów samochodu i 

łatwo popłynie łagodna siła napędowa. Czy jest to dla was zrozumiałe? 

Mam nadzieję, że tak, bo próbuję wyjaśnić to, co się faktycznie dzieje na tej Ziemi. Rodzi się 

nowa … nowa atmosfera, nowy styl życia, nowe bytowanie. Będą jeszcze potrzebne zmiany 

w ludziach i w samej Ziemi. Ale ten proces spowalnia, gdyż częstotliwości stają się bliższe. 

Nie ma więc … dysonansu … jeśli mogę tak to ująć. 

Myślę, że dzisiejsze przesłanie – na dzisiaj – to to, że [trzeba] spokoju i pokoju, chęci 

wszystkich narodów do zrozumienia siebie nawzajem, wzajemnych rozmów, znajdowania 

konsensusu wobec problemów, które istnieją na tej Ziemi między różnymi narodami, 

różnymi kulturami i różnymi ludźmi. 

Jedną rzecz chciałbym wam przypomnieć – to, że wszyscy jesteście istotami Ziemi … macie 

taką samą krew, taką samą wątrobę, takie samo serce. Zostaliście pobłogosławieni przez 

Źródło, przez Światło i przez Boga; macie w sobie harmonię i pokój. One zaczną się 

przejawiać. Z tą myślą dzisiaj was zostawię. 

Ale zanim odejdę chciałbym wziąć te listy, które ludzie mi przysłali… Błogosławię je … i 

chciałbym ich zapewnić, że nie są sami … że wiele, wiele istot światła … przebywa przy 

nich – zawsze tam byli – i pragną im pomagać. 

Musicie tylko POPROSIĆ. 

Ponieważ gdy poprosicie, drzwi zostaną otwarte i nastąpi współdziałanie ze strony innych 

światów … i istot, które są gotowe wam pomagać. One czekają. One czekają na zwrócenie na 

nich waszej uwagi. Będą gotowe, zapewniam was. 

W rzeczywistości one nie różnią się tak bardzo od was, was znajdujących się teraz w 

fizycznych ciałach. Są to istoty emocjonalne, istoty inteligentne, istoty rozwinięte … i znają i 

rozumieją rodzaj problemów, jakim stawiacie czoło tu na tej Ziemi. 

Tak więc, ukochane dzieci, mówię jeszcze raz: nigdy nie jesteście sami. 

Niech was Bóg błogosławi, niech was Bóg błogosławi, niech was Bóg błogosławi. 

... ... wszyscy odpowiedzieliśmy „Dziękujemy.” 

Uzupełnienie 

Przed sesją rozmawialiśmy w grupie o Stephenie Freyne, Angliku znanym jako ilunizjonista 

Dynamo. Można o nim przeczytać tutaj i tutaj. Niektórzy uważali, że są to triki, a inni, że jest 

on szczególną osobą nauczającą świat o możliwościach człowieka. 

 

 

https://www.google.com.au/search?q=steven+frayne+biography&rlz=1C1CHMO_en-gbAU491AU491&oq=Steven+fra&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0.4362j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_%28magician%29


 

 

 

 


