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Dziekujemy za pobranie darmowy ebook. Zapraszamy do dzielenia się nim z przyjaciółmi. Ta książka
może być powielana, kopiować i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że
książka pozostaje w pełnej oryginalnej formie.

Przesłania Kosmicznego Sai Baby 2016
Pod natchnieniem Kosmicznego Sai Baby, wykonujemy wszystkie transmisje na rok 2016 dostępne
do pobierania, lektury i drukowanie. Kosmiczny Sai Baba poprosił czytelników mieć świadomość, że
transmisje są podane przez kanał (medium Valerie Barrow) i umieszczone w Internecie do postępu
duchowego. W ten sposób możemy zaoferować tę kolekcję 2016 transmisjami przez Kosmicznego
Sai Baby jako e-book o korzyściach duchowych; wydrukować i udostępnić.

5 stycznia 2016 r.
Valerie: Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił wśród nas. Jest wtorek, 5 stycznia
2016 r. Witamy Go.
Modliliśmy się o zapanowanie Pokoju i prosimy o Cud, gdyż jest wielu ludzi na świecie,
którzy modlą się o pokój. Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby spowodował cud, eliminując
wątpliwości (w umysłach ludzi) co do istnienia Źródła Stworzenia – i Boga. Potrzebujemy
tylko jednego – Miłości. Uniwersalnej Miłości. Dobroci. Współczucia.
❝Jestem. Bardzo się cieszę, że tu jestem – w tym dniu.
Na tej Ziemi był okres świąt – świąt, które nazywacie Bożym Narodzeniem. Te święta były
obchodzone na długo przed Jezusem. Przez niektórych z tych, którzy żyli na tej Ziemi.
Pojawiły się na samym początku nauczania na tej Ziemi, aby pomóc ludziom poznać i
zrozumieć, kim naprawdę są.
Nadchodzi wewnętrzne Słońce. To wewnętrzne Słońce świeci. Jest to Światło. Ludzie kierują
się do Boskiego Światła, które pochodzi z tego Słońca; i do jego ciepła oraz uczucia, jakie
ono niesie. Gdy pojawia się łagodne ciepło, czujecie się podbudowani, szczęśliwi.
Jest to Miłość, o której mówimy z innych światów. Przemawiamy i czasami wpływaliśmy na
różne istoty, które nazywa się Prorokami, a one pisały o tych rzeczach i mówiły o Duchu,
który jest Światłem.

Jest ono obecne wewnątrz was ludzi – i jest też wokół was. Było i jest widziane przez ludzi
mających zdolności parapsychiczne. Ale jest też widziane przez aparaturę, której używa się w
waszym medycznym świecie – w tym, co nazywacie szpitalami. Widzą tam to, co zwykle
nazywano aurą – ale jest to to samo, jest to Światło. Widzą też kolory, a kolory to oczywiście
Światło.
Kolory te składają się na Białe Światło.
Zwracam wam na to uwagę, gdyż chcę, abyście pomyśleli o tym, kim naprawdę jesteście.
Mogę wam powiedzieć, że jesteście Istotami Światła.
Macie Duszę. Duszę (ang. Soul) moglibyście nazwać Sol, czyli Słońce. I rzeczywiście jest to
wasze wewnętrzne Słońce!
Ono świeci.
Tylko w przypadku, gdy dopuścicie, by zapanowały nad wami emocje, stają się one energią,
która stanowi Cień. Cień ten przesłania światło … … … do pewnego stopnia.
Tak więc, moje dzisiejsze przesłanie to prośba, abyście uwolnili się od emocji, które są
negatywne, gdyż są one niczym cień blokujący jasność bijącą z waszego naturalnego światła,
które można odnieść do takich rzeczy jak pozytywność – albo kreatywna myśl – i emocje.
Możecie o tym pomyśleć. Możecie pozwolić, by to (światło) płynęło przez was. Możecie
pozwolić, by BYŁO wami.
To wszystko, czym macie być – być dobrymi i współczującymi.
Pamiętajcie o tym.
Ponieważ ta energia pochodzi z wewnętrznego Światła.
A gdy dotykacie ludzi – albo tylko jesteście blisko nich – oni mogą poczuć tę energię miłości
– Uniwersalną Miłość, o której mówimy i która pochodzi ze Stwórczego Źródła
Wszystkiego.
Teraz już odejdę, moje dzieci. Mam nadzieję, że o tym pomyślicie – i będziecie nad sobą
pracowali. Po prostu poproście Boga, aby was uwolnił ze wszystkich negatywnych emocji,
które trzymacie wewnątrz siebie. Dzięki temu uwolnicie się od tego cienia i zajaśnieje wasze
światło.
Zaświeci jasno!
A ludzie zauważą to i zobaczą. Ale to nie wszystko – poczują Miłość, która pochodzi ze
Stwórczego Źródła Wszystkiego.
Niech was Bóg błogosławi, moje dzieci, Boże błogosław.
Ja, Bóg, Blogoslawie was. ❞

2 luty 2016 r.
Valerie: Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby teraz pojawił się wśród nas. Z miłością w
naszych sercach witamy Go. Jest dzień 2 lutego 2016 roku, a spotykamy się w Moss Vale w
Australii.
❝Jestem i bardzo się cieszę, że tu jestem. Naprawdę z przyjemnością przychodzę
rozmawiać z tymi, którzy mile Mnie widzą i akceptują.
Bo przychodzę z przesłaniem Miłości. Miłości …
opieki w stosunku do ludzi.

… Jedności i Życzliwości oraz pokory i

Jest to Miłość, która istnieje we Wszechświecie całego Stworzenia.
Ta energia przenika każdą osobę – jeśli tylko na to pozwoli. Każde dziecko, które rodzi się na
tej Ziemi, rodzi się z tą energią. Dlatego nie ma czegoś takiego jak złe dziecko. Bynajmniej!
Jednakże niektóre dorastają i robią to, co ludzie nazywają złymi czynami.
Ale ci zapomnieli – zapomnieli, kim są. Zawsze istnieje możliwość zmiany ich sposobu
myślenia i reagowania. Prawdziwa granica, którą trzeba badać, leży wewnątrz ludzkiego
jestestwa. Chodzi o to, kim naprawdę jesteście. Można do tego podejść na wiele sposobów.
Zachęcam was do badania – i zwrócenia uwagi na rzeczy, które dzieją się wokół, które was
pobudzają – do badania rzeczy, które dzieją się wewnątrz was. Ponieważ to właśnie wasze
reakcje emocjonalne niosą wskazówki, czemu w sobie powinniście się przyjrzeć i być może
zmienić.
Jesteście lustrem. Jeśli ludzie chcą się zmienić i znaleźć przyczynę dolegliwości, mogą
poprosić Boga. To wszystko, co mają zrobić. Proście Boga, czyli energię ze Źródła, o pomoc
w znalezieniu, poznaniu i zrozumieniu właściwego podejścia.
Następnie wewnętrzne energie, które już są niepotrzebne, można uwolnić i zamienić na
energię miłości. A ta, jak już mówiłem, ma cechę życzliwości i pomagania innym.
Po to właśnie jesteście tutaj – żeby pomagać jedno drugiemu. Zrozumcie, że niezależnie co
robicie czy gdzie jesteście, bardzo łatwo jest pomagać, zamiast wycofywać się z powodu
nieśmiałości lub strachu. Po prostu działajcie, że tak powiem, z życzliwością i miłością. Być
może delikatne dotknięcie wystarczy, by pomóc wielu ludziom. Naprawdę wielu ludziom.
Poza tym, macie wewnątrz siebie ten język – język Światła – to wizja, to wyobraźnia, to
rozmaitość obrazów. Gdy usiądziecie w ciszy i będziecie nad tym pracowali, możecie
wywołać zmiany na tej Ziemi i w sobie samych – widząc określone zdarzenie lub obrazy jak
się zmieniają w to, co chcielibyście.
Zatem, skupiajcie się na Źródle Wszelkiego Stworzenia – wystarczy tylko to. Jeśli wolicie je
nazywać Bogiem – bardzo proszę. Jeśli chcecie nazywać je Siłą – bardzo proszę. Jeśli
chcecie nazywać je Królestwem Aniołów – są tam istoty, które działają bardzo blisko Źródła;
one wam pomogą. Wzywajcie więc je, aby pomogły wam dokonać zmian – przejawić w
stworzeniu to, co jest w waszym umyśle. To wszystko jest możliwe.

W ten sposób możecie nawet dokonywać cudów, jeśli chcecie – jeśli wierzycie. A w głębi
siebie wiecie, że możecie!
Tak więc, módlcie się i wykorzystujcie te obrazy, które potraficie zobaczyć, odczuć lub znać
w odniesieniu do tego, co może się zdarzyć i być na tej Ziemi … w takiej postaci, w jakiej
wiecie, że powinny wyglądać i w jakiej w głębi serca chcecie, by wyglądały.
Dziękuję wam, moje dzieci, za wysłuchanie. Wiem, że będziecie dalej pracowały w
dotychczasowy sposób, by sprawić, że Pokój, Harmonia i Dobra Wola zapanują na tej
Planecie.
Dziękuję.
Niech was, moje dzieci, Bóg błogosławi, Boże błogosław.
Ja, Bóg, Błogosławię was. ❞

1 marca 2016 r.
Valerie: Jest dzień 1 marca 2016 r. Z miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę
i witamy Go wśród nas.
❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo mi miło być tutaj – przez jakiś czas byłem tu,
słuchając waszej rozmowy i wiem, co sie działo …
Wysłuchiwanie was i przyglądanie się waszym reakcjom na to, co się dzieje, sprawia mi
radość. Bo jest to odpowiedź na życie i zachowywanie pokoju w sercu oraz radzenie sobie ze
wszystkim, co wam przynosi życie. A niekiedy sytuacje życiowe bywają sporym
wyzwaniem. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić – ponieważ dzisiaj mamy na tej
planecie całkiem dużo wyzwań.
Nie potrwa to zbyt długo, niemniej będzie tak jeszcze przez jakiś czas. Na tę planetę spływa
nowa energia, powodując zakłócenia, ale jednocześnie podnoszenie energii.
Podnoszenie następuje do punktu zwanego „wzniosły stan.” Cała ta planeta ulegnie
wzniesieniu w świadomości. To właśnie się dzieje.
Jeśli myślicie o swoim ciele posiadającym świadomość, to macie rację. Jest to inna
świadomość niż Świadomość Duszy, o której wielokrotnie mówiłem. Wasze ciało też ma
świadomość. Gdy przychodzi śmierć, ona przez bardzo krótki czas pozostaje, ale opuszcza
ciało, gdy opuszczą je Dusza i Duch.
Chcę, żebyście o tym wiedzieli i rozumieli to.
Rozumienie tego jest ważne, ponieważ czasem zdarza się, że ludzie, którzy pomagają innym
w niebezpieczeństwie, myślą, że oni umarli i opuścili ciało, chociaż nie całkiem tak się stało.
Ważne jest więc, aby trwali przy ciele, gdyż ze strony Ducha/Duszy może zapaść decyzja o
pozostaniu w ciele, mimo że jest ono bardzo uszkodzone.

ALE ciało może wyzdrowieć. Ma ono OGROMNĄ zdolność zdrowienia. Większą niż …,
myślę to wszyscy rozumieją. Pokazaliśmy medycznemu światu wiele sposobów leczenia i
sposobów pomagania chorym ludziom … ale samo ciało posiada taką strukturę uzdrawiania
się, która spisuje się bardzo dobrze. Zatem, ważne jest, aby nie poddawać się, albo nie
uznawać tej rezygnacji w ciele.
Oczywiście, niekiedy może zachodzić potrzeba „popchnąć” i próbować sprawić, by ciało
szybciej zdrowiało, ale nie jest to dla ciała naturalne. W rzeczywistości ma ono wolniejszy
mechanizm uzdrawiania w sobie wszystkiego, co tego wymaga, a to zajmuje trochę czasu.
Najlepsza jest, oczywiście, modlitwa za konkretną osobę, która może potrzebować
uzdrowienia.
Jeśli wy sami doznacie jakiegoś urazu lub potrzebujecie wyzdrowieć po operacji, czy coś w
tym rodzaju, posłuchajcie wewnętrznej intuicji i spokojnie zastosujcie się do niej. Z ciała
przyjdą myśli, które powiedzą wam, co jest potrzebne do wyzdrowienia.
Czasami wystarczy tylko spokojny relaks, aby ciało nie było zajęte czynnościami, lecz miało
możliwość zainicjowania w sobie procesu uzdrawiania lub zalecić coś znajdującej się tam
świadomości, która wierzy, że istnieje zagrożenie, mimo że w rzeczywistości go nie ma, a to
przekonanie pochodzi ze strachu – wtedy można ją uspokoić, co spowoduje szybsze
uzdrowienie ciała.
W każdym razie ciało wyzdrowieje, dlatego nie poddawajcie się zbyt szybko, gdy czujecie
zagrożenie. Musicie tylko uspokoić jaźń – uspokoić swój system nerwowy, serce, wszystkie
wewnętrzne części ciała, które oczyszczają ciało i odżywiają je, a potem korzystajcie z tego,
co radzą medycy – i co sami poczujecie, że ciało się tego domaga.
Mam nadzieję, że te moje rady są dla was sensowne. Nie sugeruję, żebyście unikali szukania
medycznej pomocy lekarza, pielęgniarki czy w szpitalu. Nie sugeruję, byście przestali to
robić.
Proszę tylko, albo sugeruję, żebyście się uspokoili i odprężyli. I nie pozwalajcie umysłowi
gonić zbyt szybko za wszelkiego rodzaju myślami i paplaniem, lecz kierujcie się do serca i
słuchajcie, gdyż właśnie tam „BIJE WASZA SIŁA ŻYCIOWA,” a zapewniam was, że z tego
BICIA poznacie, co musi się zdarzyć wewnątrz was.
Wasz Duch, wasza Dusza udzieli wam rad. Niektórzy ludzie nazwaliby to zdolnością
parapsychiczną, ale każdy ją ma. Tak więc, nie zapominajcie o tym. Niektórzy nazywają to
szóstym zmysłem – możecie tak to nazywać, jeśli się wam podoba – ale jest to „WIEDZA”
że coś trzeba zrobić, albo zjeść, albo wypić, co pomoże wam wyzdrowieć.
Wszystko ma być w umiarze – nie śpieszcie się, nie oddychajcie zbyt szybko – spowalniajcie
wszystko; to wesprze uzdrawianie się ciała.
Zostawię was przy tym, abyście mogli to przemyśleć. Przychodzę z Miłością,
Błogosławieństwami. Po prostu poddajcie się Spokojowi, bo tym właśnie jesteście –
Spokojnymi, Mądrymi Świetlistymi Istotami. Jeśli zaakceptujecie to, wasza anielska jaźń
zawsze będzie was bezpiecznie utrzymywać.
I Bóg w was, oczywiście, zawsze jest z wami.

Dziękuję wam, moje dzieci. Dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was. ❞

5 kwietnia 2016 r.
Valerie: Jest wtorek, 5 kwietnia 2016 r. Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił.
Pokornie prosimy, aby przekazał nam swoje przesłanie. Witamy go z miłością. Dziękuję.
❝Jestem! Cieszę się, że tu jestem – byłem tu przez jakiś czas i słuchałem.
Jestem bardzo zadowolony z wiedzy, jaką posiadacie, i mądrości, oraz z wyborów, jakich
dokonujecie w stosunku do waszego życia. To dobrze, to dobrze.
Wiem też, że jesteście tutaj po to, by nam pomagać; pomagać Bogu. Chętnie to przyjmujemy,
gdyż dzięki temu możemy łatwo pracować z ludźmi takimi jak wy – wystarczy, że wezwiecie
nas. Pamiętajcie o tym, proszę! Pamiętajcie o tym.
Moje dzisiejsze przesłanie nie różni się zbytnio od przesłań, które już przekazywałem …
całkiem niedawno. Jest to czas wyzwań; to czas na przemyślenie o tym, kim jesteście i
dlaczego tu jesteście, i jak możecie to zmienić. Tak więc, moje przesłanie będzie niezbyt
długie – chodzi raczej o zachęcenie do kontynuacji waszej wewnętrznej pracy i patrzenie w
głąb siebie, a nie na zewnątrz. Przyglądajcie się swoim reakcjom i zwracajcie uwagę na
(negatywne) emocje – i proście, aby zostały usunięte.
Zwracajcie uwagę na to, na co reagujecie i dlaczego na coś reagujecie. Gdyby wszyscy na tej
ziemi tak postępowali, wszyscy jednocześnie – wyobraźcie to sobie – byłby Pokój. Ponieważ
każdy przestałby reagować.
Problemy stwarzają wasze wewnętrzne emocje. Problemy wewnątrz waszej duszy i problemy
wokół was, gdyż rzeczy przyciągają podobne im. Gdy jesteście zmartwieni, przyciąga to inną
zmartwioną osobę. Gdy denerwujecie się, przyciąga to inną zdenerwowaną osobę.
Ale to może się zmienić, jeśli potraficie zająć się swoimi emocjami i poprosicie Boga
wewnątrz siebie, aby zabrał je od was. Przypatrzcie się dlaczego reagujecie. Wewnątrz siebie
możecie znaleźć pewne zrozumienie – czym to jest i dlaczego reagujecie.
A jeśli te emocje zaraz i łatwo nie odchodzą, możecie poprosić Boga o wgląd. Znaczy to, że
powinniście usiąść na chwilę, powiedzmy na jakieś dziesięć minut, do medytacji i w takim
medytacyjnym stanie spytać, dlaczego reagujecie.
Przyjdą stosowne myśli; przyjdą idee! Przyjdzie intuicja (która jest wewnętrzną nauką).
Wszystkie takie nauki znajdują się wewnątrz was i mają wam pomagać. Czasami otrzymacie
obrazy, albo nawet przemawiający do was głos. Przyjmijcie to z zadowoleniem, gdyż jest to
dobre! Nie obawiajcie się! Bo wszystko, co jest w was, pochodzi od Boga, który jest w was.
Pamiętajcie o tym.
Nigdy nie trzeba się obawiać! Macie w sobie tę siłę, tę odwagę, aby zaradzić wszystkiemu,
co znajdzie się przed wami, czy za wami, albo obok was. Jest to okazja do wzrostu, rozwoju.

Może to być też okazją do podzielenia się doświadczeniem z kimś innym. Albo pomocy
komuś. Wszystko ma swoje uzasadnienie i cel. Tak zawsze jest.
Zatem chciałbym, żebyście pomyśleli o tym i pracowali nad tym. Jesteście zdolni to zrobić,
uzdrowić siebie. Od tego każdy powinien zacząć.
Są to Nowe Rubieże. Tak można to ująć. Nowe rubieże dla każdego – gdy pojawia się
problem, patrzeć w głąb siebie, a nie na zewnątrz. Problemy przyciągacie z jakiegoś powodu
… ma to wam pomóc coś z nich zrozumieć, czegoś się nauczyć – możecie coś pojąć, coś
zrozumieć, zmienić rzeczy, które wywołują waszą reakcję. Możecie poprosić Boga w sobie,
aby to zmienił.
Jest to możliwe i bardzo łatwe – taka jest rzeczywistość tego, kim jesteście, to dar, który
otrzymaliście; z tym się urodziliście – z Duszą – a ośrodkiem Duszy jest Bóg. Tym właśnie
jesteście … dlatego, proszę, nie zapominajcie o tym.
Patrzcie do wewnątrz siebie, moje dzieci – tam są odpowiedzi!
Tak, tak! Tam są odpowiedzi!
Dziękuję! Dziękuję wam za wysłuchanie mnie.
Ja, Bóg, błogosławię was.
Każdy z Bogiem w sobie otrzymuje błogosławieństwo i może w zamian błogosławić.
Podobne rzeczy przyciągają się – pamiętajcie o tym.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was.❞

3 maja 2016 r.
Valerie: Jest wtorek, 3 maja 2016 r. Z miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai
Babę, aby się pojawił. Witamy go z wielką miłością.
❝Jestem. Cieszę się, że tu jestem. Zawsze z przyjemnością przychodzę, by przemawiać.
Dzieliliście dzisiaj ze sobą wiele myśli, dzięki czemu, jak zauważyliście, macie parę rzeczy
do przemyślenia.
Bo jest to spotkanie ludzi podobnie myślących, a tacy ludzie pobudzają myśli, zrozumienie i
miłość Boga podczas dzielenia się wiedzą i rozumieniem tego, jak ta obecność Źródła
Wszelkiego Stworzenia może wesprzeć rozpowszechnianie informacji wśród was.
Wiem, że energie są dzisiaj nieco rozproszone. Ale to nie szkodzi – czasami tak się zdarza –
zależy to od tego, co się dzieje wokół was – od panującego wokół hałasu lub nawet innych
wpływów z zewnątrz was1 .

To, co dzieje się w mieście wokół was lub dalej z energią – wiatru i Słońca oraz tej
przychodzącej na Ziemię, do waszej atmosfery – wszystko to może mieć na was wpływ.
Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. Pomocne będzie poproszenie o jakieś zaradzenie ze
strony Źródła, Boga, Źródła Wszystkiego – aby odsunęło możliwe zakłócenia pochodzące z
otoczenia, co sprawi, że łatwiej będzie wam włączyć się w dzień waszego życia.
W każdym dniu, jaki przeżywacie, możecie odczuwać energie z otoczenia, a jeśli czujecie się
z tym nieswojo, możecie poprosić o pomoc, o uwolnienie od tego wpływu.
Dzisiaj nie przyszedłem, by wygłaszać wykład. Próbuję tylko powiedzieć wam, że bywają
czasy, kiedy łatwiej przychodzi wam myśleć i działać bezproblemowo – przez cały dzień i
codziennie.
Kiedy indziej, wydaje się, że wszystko idzie opornie i sprawy nie toczą się tak gładko, jak
powinny.
To wtedy możecie poprosić Boga w Stwórczym Źródle Wszystkiego o wsparcie i pomoc, aby
móc zrobić tego dnia to, co do was należy.
Tak więc, dzisiaj przyszedłem na krótko, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, iż Źródło
Wszelkiego Stworzenia to Źródło Boga. To Miłość, to źródło miłości – Uniwersalnej Miłości
– ze strony której nigdy nie ma osądzania. Zawsze jest pomoc – wystarczy, że tylko
POPROSICIE.
Pomoc na pewno otrzymacie.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was. ❞

7 czerwca 2016 r.
Valerie: Jest wtorek, 7 czerwca 2016 r. Z wielką miłością i szacunkiem wzywamy
Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił wśród nas. Dziękuję.
Dzisiaj jest inaczej – Kosmiczny Sai Baba mówi, że chce aby pojawił się ktoś inny. Jestem
zaskoczona – nie mam pojęcia, kto to jest …
Poproszono mnie, abym po prostu zaczęła mówić …
Jak mówiłam, normalnie otrzymujemy przesłania od Kosmicznego Sai Baby, ale on prosi
mnie o odebranie innego przesłania; po raz pierwszy zdarza się, że jestem proszona o zmianę.
Nie wiem też czy to na długo – czy tylko na dzisiaj.
…
On mówi, że tylko na dzisiaj … Siedzę więc tu i zastanawiam się i czuję obecność

(wtedy z wielkim impetem zostałam przejęta – uważajcie, bo obecność ta przemówiła
niezwykle głosno …)

❝JESTEM MIKAEL*, ARCHANIOŁ, ARCHANIOŁ MICHAŁ I
PRZYCHODZĘ … PRZYCHODZĘ, PONIEWAŻ ZIEMIA CIERPI. A
LUDZIE NA NIEJ NIE DBAJĄ O NIĄ.
JEST TO BŁAGANIE, KTÓRE PRZYCHODZI ZE SFER ANIELSKICH.
PRZYCHODZI Z WIELKĄ SIŁĄ,
PONIEWAŻ. CHCĘ. ABYŚCIE … USŁYSZELI. I. WYSŁUCHALI. I.
CHRONILI.
WASZĄ. MATKĘ. ZIEMIĘ, PLANETĘ, KTÓRĄ. NAZYWACIE. ZIEMIĄ.
TAKIE. JEST. MOJE. PRZESŁANIE. PROSZĘ. POSŁUCHAĆ. I. ZROBIĆ.
TO. CO. MOŻECIE, ABY. JĄ. WESPRZEĆ.
ODŻYWIĆ. JĄ. I. KOCHAĆ. JĄ. I. OPIEKOWAĆ. SIĘ. NIĄ.
DZIĘKUJĘ.❞
* Valerie mówi, że ta postać zawsze tak się przedstawia (wymawiane Mi-ka-el, proszę
posłuchać zapisu audio).

Addendum
Notabene: Warto przeczytać (i przesłuchać), co na ten temat mówił Kosmiczny Sai Baba dnia
07 lipca 2015.r , prawie rok temu, gdy byliśmy we Francji.
Archanioł Michał namawia nas do wspierania, ożywiania i kochania naszej Matki Ziemi.
Istnieje możliwość uczestniczenia w weekendzie Świętej Ziemi 2016 (Sacred Earth 2016)
12 czerwca. Jest to światowa akcja medytacji, modlitwy i podtrzymywania Ziemi.

5 lipca 2016 r.
Valerie: Jest wtorek, 5 lipca 2016 r. Z wielką miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego
Sai Babę, aby się pojawił wśród nas. Dziękujemy.
❝Jestem! … Mówi do was Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę tu być.
Wiem, że jestem mile widziany, a lubię przychodzić na spotkania, na których jestem
mile widziany.
Jest trochę trudno, gdy myślę, że nie jestem mile widziany, ponieważ jest wtedy inna energia.
Ta energia odciąga i szkodzi oraz sprawia, że pewne byty rzeczywiście przychodzą na
spotkania i przeszkadzają.

Mam więc nadzieję, że będziecie pamiętali, że gdy się zbieracie, każdy ma otwarty umysł.
Chcielibyśmy być słuchani z respektem i chętnie. Mówię w liczbie mnogiej, gdyż w tej
chwili przemawiam jako Kosmiczny Sai Baba, ale też ze Świata Światła, w którym istnieje
Hierarchia oraz energie, które ze mną pracują! Mówię tutaj … ale CHCIAŁBYM
PRZYCHODZIĆ NA WIELE (INNYCH) SPOTKAŃ, nie tylko w imieniu Kosmicznego Sai
Baby, ale też Hierarchii, która istnieje w innych światach!
Ta planeta jest powiązana z tamtym światem. Światem stwarzania!
Tego rana była rozmowa o Słońcu i o Uniwersalnym Słońcu. Macie o tym pewne pojecie.
Przekazujemy Valerie przesłania i często przesyłamy treści, które ją interesują, a ona
przekazuje to dalej.
Taka jest jej rola; ona lubi to robić, a my ją do tego zachęcamy. Ale chciałbym pracować też
z wielu innymi, dlatego jeśli jesteście chętni robić takie rzeczy, to … bardzo proszę …
pozwólcie mi pracować z wami. Wystarczy, że POPROSICIE.
Wezwijcie mnie, Kosmicznego Sai Babę, albo jakimkolwiek innym imieniem, pod którym
myślicie … wiecie, że kryje się świetlista istota … która pochodzi z Świata Światła, którym
jest Uniwersalna Miłość i Uniwersalna Boska Energia … Ta energia promieniuje na wasz
świat! Wasz Wszechświat!
Wiele zostało już powiedziane i przekazane z naszego świata, aby pomóc wam zrozumieć
zachodzące zmiany. Wasze Słońce zdaje się nie wykazywać aktywności (ale w
rzeczywistości jest aktywne). Rzeczywiste Słońce waszego Układu Słonecznego jest
połączone z innymi Słońcami, a tamte inne Słońca tworzą jądro, które sięga Źródła
Wszelkiego Stworzenia.
Rozmawialiście o tym Źródle Wszelkiego Stworzenia i o tym, że pochodzi z bardzo wielkiej
czarnej dziury, która znajduje się w środku Drogi Mlecznej (Naszej Galaktyki).
Chciałbym potwierdzić, że TAK, jest to Źródło stwarzania waszego Wszechświata.
Gdy będziecie się nad tym zastanawiać, medytować o tym, podsunę wam zrozumienie z
innego punktu widzenia. Innymi słowy, niektórzy ludzie rozumieją to w jeden sposób, inni
inaczej! ALE ważne jest, by WSZYSCY ludzie doszli do jakiegoś zrozumienia. My zaś
chętnie w tym pomożemy.
Tak zrobimy; zobowiązuję się do tego – jest to składana wam obietnica – obietnica tego, że
jeśli usiądziecie i wezwiecie mnie, JA PRZYJDĘ.
Mówię to nie dlatego, że chciałbym prawić wam kazania – dalece nie o to chodzi! Chcę was
oświecić. Chciałbym pomóc wam zdobyć wiedzę … i zrozumienie – dać szerszy obraz, jeśli
wolicie. Jest on na zewnątrz i wewnątrz was.
Dlatego wszystko, co ja robie, to tylko przypominanie wam, ponieważ jako osobowość w
ciele, tak jak żyjecie teraz na Ziemi, jesteście bardzo małą częścią duszy, którą w
rzeczywistości jesteście. Zatem, macie dostęp do znacznej wiedzy w waszej wyższej jaźni, że
tak to nazwę, albo w świadomości waszej duszy.

Ale pamiętajcie, że dusza, którą macie – którą nosicie – w rzeczywistości jest święta i
pochodzi od Boga. Pochodzi ze Źródła Wszelkiego Stworzenia, więc nie ma żadnych
ograniczeń co do informacji, którą możecie potrzebować lub o którą zechcecie poprosić.
Pamiętajcie więc o tym. Pamiętajcie o tym. Mogę was zapewnić, że jest to źródło waszej
wiedzy. Jak najbardziej tak jest.
Jest to też źródło waszych wyobrażeń. Tego rana Valerie powiedziała, że istnieje
„wewnętrzne oko,” i ono rzeczywiście istnieje. Niektórzy ludzie mówią, że nie posiadają
zdolności jasnowidzenia, ale to nie tak. Mają sny, a więc mają te wewnętrzne oczy. Można
im pokazać wiele rzeczy i faktycznie, podświadomie, są jasnowidzący. Ale nie zdają sobie z
tego sprawy, dlatego mówią, że nie są jasnowidzący. Ale są. Przyjmują to jako coś
normalnego. Nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje – mają to cały czas w codziennym
życiu, jakie wiodą w ciele.
Nie przyszedłem by kogokolwiek osądzać … Chcę tylko uwznioślić was wszystkich. Chcę
zachęcić was do dzielenia się wiedzą, którą już posiadacie i zachęcać innych do wzniesienia
ich świadomości. I niech pomyślą dwa razy, zanim odrzucą coś ze swojej świadomości, gdyż
odpowiedzi znajdują się w nich samych … o ile pozwolą im na wydostanie się.
Jest to bardzo subtelne, gdyż jest to nieskończona energia. Jest subtelne, ale może być
potężne – zależy to od stopnia waszej akceptacji. Tak proste to jest.
Żyjecie w świecie wolnej myśli. Wolnej myśli! Znaczy to, że to wy podejmujecie wybory.
Tak więc, wszystko zależy od was, moje dzieci. Do was należy decyzja o tym, co czujecie i
co wiecie w swoim sercu. Taka jest prawda.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. Przyjemnie mi było być tu tego rana. Dziękuję.
Ślę wam wszystkim moją miłość.❞

9 sierpnia 2016 r.
Valerie: Dzisiaj, 9 sierpnia 2016 r., zebraliśmy się tu w Moss Vale w Australii. Wzywamy – z
wielką miłością i szacunkiem – Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas. Dziękuję.
❝Jestem! Cieszę się, że tu jestem. Czekałem … wiedząc, że nie możemy spotkać się w
naszym normalnym czasie. Zorganizowałem pewne rzeczy – wezwałem moich
asystentów, aby mi w tym pomogli i przygotowali czas, tak byśmy mogli przeprowadzić
ten przekaz, który się właśnie odbywa.
Zatem, dziękuję! Dziękuję tym, którzy są tutaj obecni, za przybycie, aby utrzymywać energię
i przyjąć mnie i mój przekaz z miejsca, z którego przyszedłem. Wiele razy już przemawiałem
(i powiedziałem), że przychodzę ze Świata Światła. Jeśli zechcecie, możecie go zobaczyć w
swoim umyśle i pomyśleć o świecie światła. Jest to miejsce, skąd pochodzi wasza dusza!
Bo jest to osoba, którą w rzeczywistości jesteście. Możecie też myśleć o niej jako kimś, kto
prowadzi was, gdyż zgodziliście się na życie – z określoną rolą – i spotkanie z pewnymi
ludźmi na Ziemi i w tym życiu oraz na osobowość, którą teraz jesteście.

Wasza dusza była wieloma osobowościami, nie tylko tą na tej planecie Ziemi. Wasza dusza
była w wielu wymiarach, jak również na innych światach.
Skupiamy się – oczywiście – na planecie Ziemi.
Na miejscu, gdzie mieszkacie
Gdzie doświadczacie.
Gdzie spotykacie wiele innych dusz, które przyszły z wielu różnych miejsc we
wszechświecie i w innych wszechświatach. Przyszli, mając za sobą różne historie. Przyszli,
ponieważ jest to okazja życia w ziemskim ciele i doświadczania – przeżycia wielu
doświadczeń na tej planecie.
Przychodzą, by doświadczyć uczuć – które czasami są bardzo trudne. Jeśli chodzi o te trudne
chwile – gdy już macie je za sobą, stwierdzacie, że staliście się silniejsi. Z takich
doświadczeń coś zyskujecie, chociaż samo przeżycie może być trudne.
Niektórzy ludzie, którzy przyszli na tę Ziemię jako dusze, nigdy nie doświadczali bólu;
można nad tym się zastanowić. Wprawdzie ból nie jest szczęśliwym doświadczeniem, ale jest
to sposób na zrozumienie, gdy doświadczacie czegoś w swoim ziemskim ciele i czujecie to.
W tym zawiera się tajemnica – ważne jest czucie! Ponieważ niektórzy – ci, którzy przyszli z
innego miejsca, z innej planety – nie mają go. Oni nie czują. Nie mają pojęcia o bólu i
cierpieniu.
Mogą błogo żyć na jakimś świecie – mogą eksperymentować i robić wiele rzeczy, które w
istocie nie są akceptowalne w Świecie Światła – z punktu widzenia Wszechświata, w którym
znajdujecie się w obecnym czasie.
Nie jest to osądzanie – tak po prostu jest.
Tak więc, jeśli spotykacie ludzi i widzicie, że mają trudności z dostosowaniem się do tego
życia na tej Ziemi, prosiłbym was, abyście im pomagali. Ponieważ byliście – większość z
was była – już wiele razy tutaj na tej Ziemi. I przeżyliście wiele różnych uczuć. Te uczucia,
zabieracie ze sobą, gdy opuszczacie fizyczne ciało, wasze ziemskie ciało i przechodzicie do
duchowego ciała. Te uczucia zostają z wami i czasami ciągle wymagają uzdrowienia.
Można powiedzieć, generalnie rzecz biorąc, że macie zrozumieć to przeżycie, a przez to
wzrosnąć! Pozwólcie, że wyrażę to, kim jesteście, na kilka sposobów – prostych sposobów.
Wasza podróż tutaj na Ziemi ma na celu pomaganie sobie nawzajem, a także nauczyć się
kochać siebie samego. Kochać siebie. Bo gdy kochacie siebie totalnie – bez osądzania
(obwiniania) – możecie bardzo łatwo pomóc innym ludziom niezależnie od energii, w którą
wejdziecie.
Inni też mogą pomóc sobie przez uwolnienie się od przywiązań, których się trzymają na
skutek winienia siebie, dzięki czemu uwalniają wszelkie powodujące zahamowania energie i
mogą Być.
Po prostu być.

Po prostu być Kochającą Istotą.
I kochającą również siebie.
Ale nie przyszedłem dzisiaj, by prawić. Jak mówię każdemu, korzystam z okazji
przychodzenia i mówienia, gdy wiem, że jestem mile widziany. Ale teraz już odchodzę,
jednak nie na dobre. Innymi słowy – jeśli chcecie mnie wezwać, bardzo proszę! Mam wielu
pomocników – ale jestem też wszechobecny – więc możecie znaleźć mnie w swoim sercu.
Tak więc, pamiętajcie o tym, pamiętajcie. Tak, pamiętajcie o tym.
Niech was Bóg błogosławi, moje dzieci, Boże Błogosław. Dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was.❞

6 września 2016 r.
Valerie: Dzisiaj mamy wtorek 6 września. Zebraliśmy się w Moss Vale. Z wielką miłością i
szacunkiem w sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas.
❝Jestem! Byłem tu już od dłuższego czasu i z przyjemnością słuchałem waszej rozmowy
… … Mówiłem to wiele razy.
Podoba mi się sposób, w jaki prowadzicie rozmowę … gdyż daje ona wszystkim wgląd i
wiedzę, a jest to ważne. Ważne jest dla wszystkich, aby dzielić się dobrą wiedzą – nie zaś
negatywną – a właśnie to robicie. Jest to dobre, ponieważ zmienia energię wokół was … i
gdyby inni ludzie przemyśleli to, zrozumieliby, że energia zmienia się, gdy mówią o dobrych
rzeczach, ładnych rzeczach, szczęśliwych i radosnych rzeczach! Bo żyjecie na planecie, która
ma czasami cierpienia i ma Radość.
Cierpienia, oczywiście, bywają niekiedy wielkie – bardzo trudne do zniesienia – ale, jeśli
obejdziecie się z nimi z miłością Boga, zobaczycie, że one stają się radością, w takim sensie,
że [będziecie wiedzieli, iż] zawsze będziecie w stanie poradzić sobie ze wszystkim, z czym
się spotkacie. Mówiąc tak, mam na myśli to, że Życie jest Podróżą.
Wszystko, co się wam przydarza, ma przyczynę i cel. Celem jest to, żebyście coś zrozumieli
– być może coś, czego brakuje w waszym charakterze – i jeśli tylko solidnie nad tym
popracujecie – i przemyślicie, czego brakuje, lub dlaczego reagujecie na coś, mimo że
wiecie, że wasze własne reakcje nie uszczęśliwiają was – możecie to zmienić. Możecie
zmienić własne odczucia.
Jest to ważne, gdyż żyjecie w świecie Uczuć, Sentymentów. Jest to jeden z aspektów życia,
które wiedziecie w ludzkich ciałach. Wszystko ma uczucia. Każda rasa ma uczucia. Nieco
wcześniej mówiliście o rasie, o ludzkiej rasie. Ale wiedzcie, że rdzenni ludzie traktują rasę i
myślą o niej inaczej – widzą rasę w każdej podobnej formie, mówmy takiej jak jakiegoś
rodzaju zwierzęta, albo owady, albo gady. Takie byty, które mają podobne umysły, stanowią
rasę. Podobnie rzecz się ma z kwiatami, drzewami – z kamieniami, ziemią. Chodzi o rodzaj
energii, która zbiera się i z której się składacie. Tak więc, wszystkie te energie są w
rzeczywistości także w was. Jako ludzie stanowicie Rasę.

Rozmawialiście o Oddychaniu, o tym że powietrze uczyniono odpowiednim dla przetrwania
Ludzi na tej planecie. To nie jest przypadek – przed stworzeniem tej planety było wielkie
planowanie. Ta planeta została uformowana przez … tych z Wyższych Sfer, którzy potrafią
tworzyć.
Ale oni zawsze tylko używali substancji, które istnieją na tej planecie. Użyli ich, gdyż one
istniały już gdzie indziej. Tak więc, nikt w rzeczywistości nie robił tych rzeczy – one
pochodzą ze Źródła Wszelkiego Stworzenia. Pochodzą od Boga.
Ktokolwiek chciałby eksperymentować z rzeczami takimi jak inżynieria genetyczna, aby móc
pracować nad nowym DNA, nad zmianami, ulepszeniami lub wymianą rzeczy, które wasi
Naukowcy chcieliby lub próbują zrobić, musi jednak myśleć o Źródle, pracować ze Źródłem
– z pozwoleniem ze Źródła.
Jeśli pracują ze Źródłem, z szacunkiem – wiedząc, że sami nie stworzyli niczego, lecz że
wszystko pochodzi ze Źródła Wszystkiego – wtedy otrzymają WŁAŚCIWE podpowiedzi.
Takim sposobem ludzie, i wiele form życia na tej Ziemi, mogą zostać uzdrowieni, uleczeni.
Możliwa jest nawet zmiana anomalnych struktur i wymiana na inne aspekty ludzkich mięśni,
kości czy czegokolwiek, co trzeba zmienić, aby mieć szczęśliwe, zdrowe ciało. Wszystko to
może nastąpić. Choroby mogą kompletnie zniknąć. Jestem pewien, że każdy by tego chciał.
A jest to możliwe. Jest to możliwe.
Wiedza przyjdzie z innych miejsc – z technik, które istnieją w innych światach – i gotowa do
wykorzystania zostanie udostępniona Ludzkiej Rasie, gdy będzie można jej zaufać i gdy
będzie pewność, że nie użyje jej źle. Ani, że nie uzna, że jest jej właścicielem – bo nie jest.
Wiedza ta pochodzi ze Źródła Wszelkiego Stworzenia, które stworzyło wszystko we
Wszechświecie.
Nie przyszedłem, by prawić kazanie, ale chciałbym, żebyście pomyśleli o tych sprawach – i,
jeśli możecie, rozmawiali o nich z innymi. W szczególności chodzi o Naukowców, którzy
mogą mieć możliwość zmiany myślenia tych, którzy eksperymentują. Ta sprawa do pewnego
stopnia martwi nas, gdyż eksperymentowanie już się dzieje, a jak powiedziałem, jest to
niebezpieczne, o ile nie jest robione z pozwoleniem ze Źródła Wszelkiego Stworzenia.
Mam nadzieję, że docieram z tym przesłaniem do tych, którzy są tutaj obecni i którzy
przeczytają zapis, gdy znajdzie się w waszej internetowej witrynie.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję za wysłuchanie. Kocham was serdecznie.
Wszyscy was kochamy. Wszyscy z Wszechświata; bardzo wiele istot przysłuchuje się dzisiaj
temu szczególnemu spotkaniu. Więc jeszcze raz dziękuję.
Ja, Bóg, Błogosławię was.❞

4 października 2016 r.
Valerie: Dzisiaj jest 4 października, wtorek. Zebraliśmy się w Moss Vale. Z głęboką miłością
i szacunkiem w sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby przejawił się wśród nas.
❝Jestem! Bardzo się cieszę, że tu jestem. Naprawdę, bardzo się cieszę.

Dzisiaj energia w tym pokoju jest bardzo wysoka. Jeśli tego nie zauważyliście, chciałbym
abyście na tym się skupili. Skupcie się po prostu na swoim sercu i popatrzcie na nie jak na
wejście i sprawdźcie, czy czujecie obecną w tym pokoju energię.
Chciałbym, żeby zrobili to także wszyscy słuchający tego przesłania. Ponieważ ja ślę energię
– na całą Ziemię. To może wydać się zbyt doniosłym stwierdzeniem, ALE – jako Śri Sathya
Sai Baba – wiadomo, że jestem wszechobecny … tak więc, ta energia jest obecna!
Chciałbym, żebyście zrozumieli i doświadczyli tego – tego, że nie ma oddzielenia. To
(Źródło energii) znajduje się w każdym i jest ono w was.
Znajduje się we wszystkim wokół was – jest w zwierzętach, ptakach, roślinach, owadach.
Jest w każdej rzeczy. Jest to stwórcza energia Źródła. I jest ona obecna w każdej rzeczy.
Nawet w skałach – czy żywiołach – czy w energii w dowolnej postaci.
Chodzi oczywiście o fizyczne byty. Ale nie koniecznie ludzkie istoty, lecz istoty, które mogą
przyjść z innych światów, z innych miejsc. Mówiłem o tym wcześniej i chciałbym, abyście
jeszcze o tym pomyśleli. Ponieważ energia na tej Ziemi – także w atmosferze – wznosi
świadomość, która znajduje się w każdej rzeczy.
Może to być dość trudne do zrozumienia. Pomyślcie jednak, że DNA w waszym ciele
przechowuje świadomość i z niego przejawia się życie. To samo dzieje się we wszystkim, w
atomach we wszystkim, jak również w innych aspektach mierzalnych przez naukę.
Wszystko to staje się – i pochodzi – ze Źródła Wszelkiego Stworzenia.
Jest ono Nieskończone. To słowo też dość trudno ludziom zrozumieć. Ale chciałbym,
żebyście wiedzieli, że to naprawdę istnieje. Czas i odległość w rzeczywistości nie istnieją,
gdyż świadomość może sięgać [wszędzie] – bez jakichkolwiek przeszkód, bez odległości,
bez czasu. Chciałbym, żebyście o tym pomyśleli … mimo że naukowcy mówią …
astronomowie mówią o odległościach i czasie oraz prędkości światła. Mogę zapewnić was, że
ten ich obraz jest ograniczony. Wszystko, co jest ograniczone, nie jest pełnym rozumieniem
Nieskończoności.
A ona oczywiście jest – jak pewnie rozumiecie – Wiecznością.
Zatem wy, moje drogie dzieci, jesteście tym wszystkim. Jesteście Nieskończone i Wieczne.
Nie myślcie więc, że bycie w ludzkim ciele to wszystko. Bo nie jest to tym, kim jesteście.
Jesteście Wieczni.
Możecie zmieniać swoją postać.
Możecie zmieniać swój wygląd.
Możecie nawet korygować swoją świadomość.
Ale jesteście Wieczni.
Pamiętajcie więc o tym. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym.

Przyjście dzisiaj na to spotkanie sprawiło mi radość, ponieważ wszyscy macie bardzo
podobną mentalność. My w Świecie Światła mamy nadzieję, że wiele ludzkich istot na tej
Ziemi dobrze zrozumie znaczenie tego podobieństwa mentalności. Można je rozmaicie
wyjaśniać, ale w rzeczywistości chodzi po prostu o MIŁOŚĆ.
Tak więc, wszyscy jesteście Boskimi Istotami. Dobrze by było, gdybyście to też przemyśleli!
Bardzo chciałbym, aby nie powstała myśl, że jesteście wyjątkowi lub lepsi. W ogóle tak nie
jest. Energia miłości obejmuje innych – jest w obfitości i jest wszechmocna. Zatem jeszcze
raz, baczcie na to, kim naprawdę jesteście – i nie używajcie źle mocy, którą macie wewnątrz
siebie.
Uważajcie na siebie.
Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję.
Ja, Bóg, błogosławię was.❞

1 listopada 2016 r.
Valerie: Aby uspokoić energię w pokoju, zaśpiewaliśmy 9 razy Om. To pięknie zadziałało.
Mamy dzień pierwszego listopada 2016 r. Zebraliśmy się tu z miłością i szacunkiem dla
Kosmicznego Sai Baby. Prosimy Go o przejawienie się tutaj w wśród nas.
❝Jestem! Bardzo cieszę się, że mogę tu być. Tak przy wcześniejszych spotkaniach, byłem
tutaj już od jakiegoś czasu i przysłuchiwałem się waszej rozmowie.
Słuchanie waszej dyskusji sprawiło mi przyjemność. Tych, którzy czytają ten przekaz w
witrynie internetowej, chcę zachęcić do organizowania spotkań podobnych do tego.
Wzywajcie Boga lub Źródło Wszelkiego Stworzenia – to wszystko, z czym macie się łączyć i
kogo wzywać z Najwyższych Sfer. Jeśli chcecie, możecie wzywać mnie albo dowolną inną
postać z Anielskiego Królestwa – Świetlistą Istotę, do której macie zaufanie i z którą już
pracowaliście.
Takie rzeczy mogą być pomocne, gdyż my wszyscy jesteśmy po to, by pomagać małym
Ziemianom w ich ewolucji na tej planecie, którą nazywacie Ziemią.
Mówię „ta planeta,” ponieważ w tej chwili jestem tutaj z wizytą na tej planecie. Mogę
ponownie przyjść tak jak wielu innych, którzy przychodzą ze Źródeł Pozaziemskich. Trzeba
rozumieć, że wszystko na waszej Ziemi nazywa się po prostu „ziemskie.”
Zatem, wszystko, co nie pochodzi z waszej Ziemi, albo nie znajduje się na niej, jest
„pozaziemskie.” Tak proste to jest. Nie jest to czymś, czego należałoby unikać lub obawiać
się. Istnieją bardzo liczne różne rasy, jak już mówiłem, które zamieszkują inne światy i inne
planety.
Z czasem zrozumiecie to i uświadomicie sobie, gdy nauka zrobi postęp i przeszuka galaktyki
stwierdzając … że jest tam znacznie więcej niż początkowo sądzono. Naukowcy mają

odpowiednią technikę poszukiwań. W tej dziedzinie będzie dalszy postęp, a z nim przyjdą
nowe wyniki. Przychodzą już od jakichś 5 – 10 lat.
Tak więc, nie obawiajcie się istot pozaziemskich – nie przyjdą i nie przejmą tej planety.
Istnieją pewne rasy, które chciałyby to zrobić, ale teraz to przeszłość. BYŁO TAK W
CZASIE, KTÓRY PRZEMINĄŁ, ALE TERAZ JEST TO JUŻ NIEAKTUALNE. Nie
pozwoli się im przyjść i przejąć Ziemi.
Byłoby to sprzeczne z Uniwersalnym Prawem, które jest i będzie przestrzegane.
Chciałbym, abyście to przemyśleli. Nie będzie galaktycznej wojny, ani wojny na waszej
planecie w celu jej przejęcia lub przeciwdziałania przejęciu … z pewnością nie będzie. Są
istoty oświecone i o wiele mądrzejsze i bardziej doświadczone, gdyż już przeszły wszystkie
te rzeczy, przez które przechodzi planeta Ziemia – one wiedzą, że wojną niczego nie da się
rozwiązać, siłą niczego nie da się rozwiązać, potęgą pieniądza niczego nie da się rozwiązać –
bynajmniej.
Ale pieniądze istnieją … jako zapłata za zakup … wszystkiego, co znajduje się na waszej
planecie, dlatego traktujcie je jako energię. Nie marnujcie tej energii – dzielcie się nią –
pozwólcie jej przepływać, tak jak zachęca się was do pozwalania waszym myślom na
przepływanie. Skupiajcie się na rzeczach pozytywnych, bo na waszej Ziemi jest wiele rzeczy
negatywnych. Gdy skupiacie się na negatywnościach, w ten sposób tylko dodajecie im
energii. Zatem, nie dopuszczajcie ich do swoich myśli.
Dzielcie się swoją miłością – swoją uniwersalną miłością, którą macie w sercach, gdyż
jesteście Istotami Boskimi. O tym tego rana była już mowa – jesteście Uniwersalnymi
Istotami, pochodzicie ze Stwórczego Źródła Wszystkiego.
Jesteście Boskimi Istotami, macie zdolność stania się totalnie nieograniczeni w sposobie, w
jaki myślicie i robicie różne rzeczy. Ale zawsze z dobrym skutkiem. Czy to jest dla was
zrozumiałe?
Chciałbym, żebyście o tym pomyśleli – i zachęcali innych do myślenia o tym. Macie religie,
które tego uczą. Po to religie zostały stworzone. Niestety, niektóre nauki zagubiono, dlatego
musicie zwracać się do własnego serca, do waszej Duszy, która jest Siedzibą waszego Serca.
Słuchajcie „Wewnętrznego Głosu,” ponieważ w nim są wasze odpowiedzi.
Właśnie stamtąd zawsze będziecie mogli dokonywać właściwych wyborów.
Dziękuję wam, moje dzieci.
Niech was Bóg Błogosławi, Boże Błogosław, Boże Błogosław.❞

13 grudnia 2016 r.
Valerie: Wzywamy Kosmicznego Sai Babę; jest wtorek, 13 grudnia 2016 r. Z miłością i
szacunkiem prosimy, aby się przejawił.

❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę tu być – byłem tu już jakiś czas.
Chcę poinformować, że jestem bardzo zadowolony z tego, że połączyliście się ze mną w
Źródle Wszelkiego Stworzenia. Bo jest to miejsce, do którego wszyscy należycie i z
którego przyszliście.
Zatem, jeśli myślicie o powrocie do DOMU lub czujecie taką potrzebę, to jest to właśnie to
miejsce.
Ale nie musicie opuszczać swojego fizycznego ziemskiego ciała – ono jest częścią waszej
podróży tu na tej planecie Ziemi. Ta planeta jest jak szkoła, ale w rzeczywistości jest czymś
więcej niż szkołą. To pomaganie ludziom zrozumieć się nawzajem, niezależnie skąd przyszli
i kim są.
A wygląd ludzi może być różny – te różnice między Ziemianami na waszej planecie są
oczywiste – ludzie czasem maja twarze ciemne, czasem jasne, co sprawia wrażenie, że
jesteście różni.
Ale nie jesteście różni.
Jesteście w Ludzkich Ciałach, które są dokładnie takie same – jesteście RASĄ!
W Ziemskich Ciałach funkcjonujecie w taki sam sposób. Ale istnieje wiele RAS W INNYCH
ŚWIATACH. Mówiłem już o tym. Ich wygląd niekoniecznie jest taki sam.
Chcę wam powiedzieć, że ważne jest, abyście akceptowali i uświadomili sobie, że w istocie
nie ma różnicy tkwiącej za tymi wyglądami – za tymi fizycznościami RÓŻNYCH RAS, które
istnieją w innych światach … ponieważ one wszystkie pochodzą ze Źródła Wszelkiego
Stworzenia, które zwykliście nazywać BOGIEM. I jest TO SIŁA, zaś ISTOTY BOSKIE
mogą stwarzać dzięki temu ŹRÓDŁU. A wy jesteście właśnie nimi. Dlatego też tutaj
jesteście.
Jak wspomniałem (ta planeta) jest jak szkoła, ale w rzeczywistości jest to Szczęśliwa
Rodzina. W niej zaczynacie rozumieć, kim jesteście, skąd pochodzicie – że z innych światów
– i kim jesteście teraz w Ziemskim Ciele.
Pod pewnymi względami wszyscy bardzo się różnicie. Jak wcześniej mówiłem, na waszej
planecie nie ma dwóch ludzi dokładnie takich samych. U niektórych może istnieć wiele
podobieństw, ale … …
Na tej Ziemi zachodzi Jednoczenie, które wnika przez waszą atmosferę, a także do innych
Światów. Jest tu więc coś więcej niż tylko szkoła – jest to w rzeczywistości pomaganie we
wzrastaniu – tworzeniu jedności i wzajemnego zrozumienia.
W myśleniu o tym Źródle jako Bogu pojawiają się różne komplikacje. Pod pewnymi
względami podchodzi się do niego różnie, ale zapewniam was, że różnic nie ma. Jest to ten
sam Bóg. Źródło Wszelkiego Stworzenia to BÓG.
A BÓG jest JEDEN – nie ma oddzielenia.

Jest tylko w tym, o czym mówiłem, w różnych fizycznościach i nie zawsze w typach
osobowości ludzi czy gwiezdnych ludzi. Wy jesteście istotami ciepłokrwistymi. Macie
emocje. Są inni, obdarzeni mądrością, którzy wykorzystują swoje życie, swoje myślenie,
swoją świadomość, aby pomagać innym. Chciałbym więc przypomnieć wam, że istnieje
wielu takich, którzy są mądrzejsi, gdyż wiedzą i jasno rozumieją, że w rzeczywistości w
niczym nie ma żadnej różnicy.
Każda forma życia bez wyjątku posiada świadomość. Dlatego powinna być szanowana.
Mógłbym powiedzieć „czczona,” ale być może słowo to było czasem nadużywane, dlatego
słowo SZACUNEK jest lepsze, i TROSKA. TROSKA przychodzi z MIŁOŚCIĄ, która jest
Źródłem Wszelkiego Stworzenia.
NIE MA PODZIAŁU – zrozumcie to, proszę. Pomyślcie o tym. I nigdy, przenigdy nie
żywcie myśli o używaniu broni w celu rozwiązywania problemów. To w ogóle niczego nie
rozwiązuje.
Jest to energia MIŁOŚCI. Gdy mówię o MIŁOŚCI, nie chodzi tylko o miłość opartą o płeć,
jaka występuje na planecie Ziemi.
Jest to MIŁOŚĆ bez szkodzenia komukolwiek.
Jest to MIŁOŚĆ, która jednoczy Wszystkich i szanuje Wszystkich.
Jest to MIŁOŚĆ, która występuje w rodzinach, a których członków zebrano po to, by
doświadczyli ciepła – tej troski – tej odżywczej energii, która pochodzi ze Źródła
WSZYSTKIEGO.
Teraz odejdę, moi drodzy. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Wysoko sobie cenię czas tych
wizyt. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Ja Bóg, Błogosławię was. Kocham was wszystkich. Niech was Bóg Błogosławi.❞

