
Kosmiczny Sai Baba – zapis z dnia 3.12.2013 r.

w Moss Vale

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_(magician)

