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Przesłania Kosmicznego Sai Baby 2017 
 
Pod natchnieniem Kosmicznego Sai Baby, wykonujemy wszystkie transmisje na rok 2017 dostępne 

do pobierania, lektury i drukowanie. Kosmiczny Sai Baba poprosił czyteln ików 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 2017 transmisjami przez Kosmicznego 

Sai Baby jako e - book o korzyściach duchowych; wydrukować i udostępnić. 

 

3 stycznia 2017 r. 

Valerie: Z Wielką Miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się przejawił wśród nas. 

Valerie: Kosmiczny Sai Baba telepatycznie przekazuje, że dzisiaj nie chce do nas 

przemawiać, ale chce, abyśmy pozwolili mówić komuś innemu (zgodziliśmy się na to). 

Valerie: Przyjść chce Archanioł Michał – ten sam, który chciałby przyjść, gdy Valerie będzie 

miała swoje wystąpienie w Byron Bay Community Centre w północnej części Nowej 

Południowej Walii w dniu 16 stycznia 2017 r.  

Obecni zostali ostrzeżeni, że Archanioł Michał mówi bardzo głośno. 

(Można usłyszeć, jak energia wstępuje w Valerie, aby mogła przekazać słowa Archanioła 

Michała … )  

❝Jestem Michał, Archanioł Michał. Przychodzę, aby pokazać, że istnieję. Proszę was o 

poczucie mojej energii…     Nie bójcie się…     Przychodzę z miłością… …     i Boską 

energią Światła… …  

Przychodzę dzisiaj, aby OGŁOSIĆ, ŻE JA TAKŻE CHCIAŁBYM UCZESTNICZYĆ 

w konferencji, w której Valerie ma wziąć udział, a teraz jest to próba.  



Chciałbym prosić Valerie, aby spytała, co o tym myślicie. Czy inni to zaakceptują?  

Ślę wam wszystkim moją Miłość. Niech Bóg was błogosławi, moje dzieci. Boże 

Błogosław. ❞ 

Uzupełnienie 

Wszyscy obecni ludzie byli pod wielkim wrażeniem wizyty Archanioła Michała. Wszyscy 

oni zgodzili się, że jego planowana wizyta podczas wystąpienia na Close Encounters 

Conference (Konferencja na temat bliskich spotkań) w Byron Bay zostanie zaakceptowana 

przez tamtą publiczność – ale muszę najpierw ich spytać, czy zgadzają się na jego wizytę. 

Przed przekazem mieliśmy piękną medytację, podczas której czuliśmy, jak spokojna, pełna 

miłości energia zstępuje na nas i wprowadza w głęboki stan kompletnego odprężenia. Gdy 

wyszliśmy z tego stanu, nikt nie chciał mówić – przez jakiś czas po prostu spokojnie 

siedzieliśmy, uśmiechając się do siebie w pełnej harmonii, nie mając ochoty na powiedzenie 

czegokolwiek. 

Po krótkiej ale głośnej wizycie Archanioła Michała przez pewien czas dalej nikt nie chciał 

mówić. 

Gdy powiedziałam, że Kosmiczny Sai Baba telepatycznie pytał, czy zebrani uważają, że 

obecność Archanioła Michała na wystąpieniu na Close Encounters Conference w Byron Bay 

16 stycznia 2017 r. byłaby mile widziana, wszyscy stwierdzili, że tak. 

Teraz obecni zaczęli rozmawiać i dzielić się osobistymi doświadczeniami z wizyty 

Archanioła Michała. Nieco później rozmowa zeszła na temat spisków, a ja obserwowałam, 

jak energia w tym pomieszczeniu ulega całkowitemu rozbiciu. Było to jak odłamki 

stłuczonego szkła spadające na ziemię i rozbijające piękną energię, która wcześniej była przy 

nas obecna. 

Niektórzy ludzie wyraźnie zmienili się i zdawali się czerpać czarnoksięską przyjemność z 

możliwości dzielenia się swoją znajomością teorii spiskowych. 

Otrzymałam podpowiedź, by przerwać tę „spiskową rozmowę” i powiedziałam: „Wiem, że 

one (teorie spiskowe) istnieją i że niektóre z nich mogą być prawdziwe albo fałszywe, ale 

wiem też, że rozmawianie o nich jedynie dodaje im energii i tworzy dalszą negatywność. To, 

co właśnie teraz się dzieje na naszych oczach, stanowi przykład, jak łatwo „Piękny Spokój – 

pokojowa energia – może zmienić się w stwarzającą podziały, destrukcyjną i szkodliwą 

energię.” Teraz proszę więc, aby każdy był bardzo ostrożny w stosunku do tego, co 

ROZPAMIĘTUJE, gdyż mamy pomagać światu stać się pełnym pokoju. WSZYSTKO JEST 

ENERGIĄ … … włącznie ze słowami, myślami i rozmowami 

7 lutego 2017 r. 

Valerie: Wzywamy Kosmicznego Sai Babę. Jest wtorek, 7 lutego 2017 roku. Z miłością i 

szacunkiem prosimy Go o przybycie. 



❝Jestem. Cieszę się, że tu jestem. Jestem Kosmiczny Sai Baba – dobrze mnie znacie i ja 

znam was. Jak już powiedziałem, z przyjemnością tu przychodzę.  

Na tej Ziemi wiele się dzieje. Wiecie o tym i były już rozmowy o cierpieniu, jakie przechodzi 

wasza planeta Ziemia. Jest oczywiste, że jest problem z waszą Ziemią.  

Ale można mu zaradzić. Gwiezdni ludzie chcą pomóc. Wszystko dałoby się całkiem szybko 

naprawić, gdybyście byli otwarci na wysłuchanie tego, co mają do zaoferowania lub 

poradzenia. Ale oni nie wyjawią tej informacji dopóki wszyscy nie są gotowi do 

zaakceptowania … … (przerwa) – jak mam to powiedzieć – przyjęcia świadomości, która 

przychodzi wraz z tą informacją, a także przestrzegać Praw Wszechświata. 

Jest to ważne i nie ujawnimy w pełni tej informacji dotąd, aż nie będziemy wiedzieli, że 

można wam zaufać, iż użyjecie jej właściwie i z należytym szacunkiem dla Źródła 

Wszelkiego Stworzenia. 

W przeciwnym przypadku byłoby to jak dawanie dzieciom do zabawy pudełka zapałek; nie 

byłoby to dobre … nie byłoby dobre dla nikogo. 

Tak więc, moje dzisiejsze przesłanie jest krótkie. 

Przyszedłem, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, że kocham was wszystkich i mam was w 

swoim sercu. Pochodzicie ze Źródła Wszelkiego Stworzenia, które jest uniwersalną miłością. 

Nie jest ona nijak ograniczona – zawsze jest dostępna – i jest wewnątrz was, tak że możecie 

jej używać, rozpowszechniać i dzielić się nią z ludźmi, którzy mają kłopoty. 

Wezwijcie tylko ten aspekt siebie (Boga) pochodzący ze Źródła Wszystkiego – aby się 

przyłączyło – i wtedy możecie przekazać to komuś, komu chcecie pomóc. 

Jest to bardzo ważne – ważne są też intencje – ponieważ wtedy wasze energie popłyną jak 

rzeka – piękna rzeka. Możecie zobaczyć ją jako białą musującą wodę, albo jak wodę w 

stawie przy młynie – bardzo spokojną. Wszystkie te rzeczy są wam dostępne – wszystkim 

wam – i sami możecie zdecydować, że chcecie pokoju na tej Ziemi i uzdrowienia waszej 

planety Ziemi. 

Takie przesłanie wysyłamy – jeśli mogę tak powiedzieć – podsuwaliśmy i podsuwamy myśli 

wielu ludziom o rzeczach dotyczących waszej planety, które poszły źle w obecnym czasie – 

trzeba podejść do tego poważnie. Nie koniecznie nazywa się to „Zmianą klimatu,” albo 

„Ociepleniem” czy „Ochłodzeniem” – wszystko to się dzieje – z waszą planetą jest problem i 

powinniście go rozwiązać. 

Z tą myślą zostawię was, ale … nie chcę was straszyć; chcę tylko zachęcić ludzi, by 

traktowali tę sprawę poważnie. 

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. Dziękuję.❞ 

7 marca 2017 r. 



Valerie: : Z szacunkiem i miłością wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród 

nas. 

Kosmiczny Sai Baba telepatycznie powiedział Valerie, że dzisiaj nie przekaże żadnego 

przesłania, ale że w Jego imieniu czeka ze swoim wcześniej obiecanym przesłaniem 

Archanioł Michał (Mikael). 

(Valerie wyjaśnia mechanizm, jakiego używa Archanioł Michał, wykorzystując jej fizyczne 

ciało jako medium)  

Archanioł Michał nieco opóźniał swoje przyjście – pyta, czy wszyscy obecni są także chętni i 

gotowi na przyjęcie jego energii. Wszyscy zgodzili się. (Następnie Archanioł Michał powoli 

wstał z krzesła – przejmując ciało Valerie i ogłosił swoją obecność.) 

„Jestem Michał! Archanioł Michał! Przychodzę, gdyż wszystkich was 

kocham. Nie chcę, żebyście się bali. 

Przychodzę w imieniu Gwiezdnych Ludzi – Gwiezdnych Ludzi, którzy 

działają ze Świata Światła. Przychodzą – chcą się objawić po to, aby już nie 

było żadnych konspiracyjnych rozmów o tym, czy oni istnieją, czy nie … 

Oni istnieją. Zawsze istnieli. Istnieli na długo, zanim wasza planeta w ogóle 

została stworzona.  

Powinniście to wiedzieć i rozumieć. Planetę tę stworzyły Sfery Anielskie – 

przy stwarzaniu korzystały z pomocy innych Gwiezdnych Istot. Jest to wasz 

Dom – w nim żyjecie jako ludzie. Inni też … przybywali na tę planetę. 

Gwiezdni Ludzie przybywali tu – i byli bardzo mile widziani. 

Przybywali tu i niektórzy z nich zostawali – a inni odchodzili – przychodzili i 

odchodzili. Teraz prosimy tylko o to, by nasze pojawienie się było 

zaakceptowane – w ten sposób wszyscy ludzie na tej Ziemi będą wiedzieli, że 

istniejemy. Gdy mówię my – mówię o Gwiezdnych Ludziach. 

Chciałbym, abyście poważnie pomyśleli o istnieniu innych światów, innych 

planet, i innych przejawów życia, które posiadają fizyczność, tak ja wy jako 

ludzie ją posiadacie. Nie mają ciała takiego jak wy – ale są inne podobieństwa 

– zależnie od rasy. 

Bo istnieje wiele ras – wiele różnych kształtów – i form. Oni istnieją. Prosimy 

tylko, abyście nas przyjęli. 

Przyjdziemy i ukażemy się w naszych Gwiezdnych Statkach, ale zrobimy to 

jeśli będziemy mile widziani. Tylko o to chodzi. 

Kto chce odwiedzać dom, w którym nie jest mile widziany?  



Tak samo my się czujemy. 

Stanowimy Planetarne Narody Zjednoczone z innych światów, które mają 

szczere pragnienie przyjścia i ukazania się oraz pomagania małym ziemianom 

w zrozumieniu, kim naprawdę są. 

Wszak jesteście braćmi i siostrami w stosunku do wielu ras w innych 

światach. 

Zrozumiecie z tego więcej, jeśli przyjmiecie ukazanie się Gwiezdnych Statków, 

które przybędą. Potrzebujemy jedynie akceptacji. Pomożemy wam, gdyż 

przychodzimy z Boską Miłością. 

Ta Boska Miłość dotknie was wszystkich – już teraz was dotyka – nie musicie 

się obawiać. 

Tak więc, dziękuję wam, moje dzieci – przyszedłem zgodnie z obietnicą – 

dziękuję. Dziękuję. 

Dziękuję.” 

4 kwietnia 2017 r. 

Valerie: Z wielką miłością w sercach i z szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby 

pojawił się wśród nas. Dzisiaj mamy wtorek, 4 kwietnia 2017 r. Witamy Go.  

❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Cieszę się, że tu jestem.  

Dzisiaj niewiele mam do powiedzenia, poza tym, żebyście wiedzieli, iż Istoty Światła ze 

Źródła Wszelkiego Stworzenia i ci, których nazywacie Gwiezdnymi Ludźmi, są bardzo 

zadowoleni z tego, jak zostało przyjęte tamto oświadczenie dotyczące propozycji masowego 

pojawienia się przed ludźmi, Ziemianami na waszej planecie Ziemi. 

Myślimy, że ukazanie się nas będzie możliwe – tak jak obiecaliśmy – a to napawa nas 

wielkim optymizmem. 

Na tej Ziemi macie do czynienia z wieloma problemami dotyczącymi ludzi, co już samo jest 

ostrzeżeniem o braku zrozumienia pewnych rzeczy i, hmmm, a co do waszego 

przedstawienia się gwiezdnym ludziom – Planetarnym Narodom Zjednoczonym – 

zobaczycie, że jest to coś w rodzaju grania w grę, że gdy gra się z bardzo dobrym graczem, 

wasza gra poprawia się. Mniej więcej coś takiego będzie miało miejsce. 

Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, mówiąc o grze – jestem daleki od tego, by to robić. 

Życie na waszej planecie Ziemi jest bardzo poważną sprawą. Ale dla wszystkiego istnieje 

jakiś powód i cel, a życie, które wiedziecie na Ciele Ziemi jest tylko krótkim aspektem tego, 

kim naprawdę jesteście. 



Jesteście osobowością. Osobowością, która potrafi myśleć i korzystać z informacji oraz 

przechowywać ją w mózgu, a do której odwołujecie się wzrastając i pracując, ale jest też 

świadomość Duszy, a Dusza ta cały czas przenika mózg. 

Mówię w ten sposób, gdyż chciałbym, abyście zrozumieli, że możecie faktycznie wchodzić 

w interakcję z obu świadomościami jednocześnie – nie przeciążając mózgu – ale raczej 

czerpiąc informację, która chwilowo poprowadzi was w tym, co aktualnie robicie, a która 

pochodzi ze Świadomości Duszy. 

Tak więc, zasadniczo nie ma problemu, macie dostęp do wielu rzeczy – do wielkiej wiedzy, 

głębokiego zrozumienia, głębokiej mądrości. Jak już mówiłem na początku, dzisiaj nie mam 

wam wiele do powiedzenia poza tym, że … … przyjdziemy masowo, aby pokazać się 

Planecie Ziemi. 

Będziemy niecierpliwie na to czekać. Kochamy was – jesteśmy waszą rodziną – dlatego 

zasadniczo nie ma rozdzielenia – mimo różnic w ciałach, w których chodzimy w różnych 

rasach – nie tylko na Ziemi, ale także w innych światach, na innych planetach waszego 

Wszechświata. 

Macie świadomość – może być ograniczona, ale może się rozwijać. W Źródle Wszelkiego 

Stworzenia istnieje uczucie Miłości i Współczucia i tym właśnie jesteście, moi drodzy – 

wszyscy pochodzicie z tego Źródła, dlatego macie w sobie to błogosławione uczucie Miłości 

i Współczucia, i możecie je dzielić z wielu ludźmi. 

Dziękuję, moi drodzy … … Dziękuję. 

Ja Bóg, błogosławię was. Dziękuję.❞ 

2 maja 2017 r. 

Valerie: Z wielką miłością i szacunkiem w sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby 

przyszedł i przekazał nam dzisiejsze przesłanie. Dzisiaj jest 2 maja 2017 r. Znajdujemy się w 

ośrodku w Moss Vale.  

❝Jestem! Cieszę się, że tu jestem.  

Z przyjemnością słucham jak rozmawiacie o innych światach, innych galaktykach … i 

innych istotach, gdyż są one bardzo rzeczywiste. Cieszę się z tego dlatego, że fakt ten nie jest 

tak łatwo akceptowany czy znany przez wielu ludzi na tej Ziemi. Ale one odwiedzały 

[ziemian] w wielu formach, w wielu fizycznościach i na wielu poziomach świadomości. 

Świadomość, z jaką łączycie się, gdy rozmawiacie z kimś takim jak ja, jest najwyższego 

rzędu – powiedzmy, że są to „Bogowie.” Innymi słowy, gdy poprosicie i dacie do 

zrozumienia, że jest to ten poziom świadomości, z którym chcecie pracować, to tak się stanie. 

I będzie to pochodzić z tamtego miejsca, ze Źródła Wszelkiego Stworzenia. Pamiętajcie więc 

o tym. 

Nie jest to trudne, jak już było wcześniej powiedziane – wystarczy, że POPROSICIE. Gdy 

pukacie, PROSICIE, będzie wam dane. Tak jest to proste. 



Była mowa o galaktyce – o Andromedzie, jak ją nazywacie, która jest najbliższym sąsiadem 

waszej Drogi Mlecznej. Chciałbym, aby ludzie zastanowili się nad tym, przemyśleli to, 

poświęcili temu jakiś czas. Ponieważ odgrywa ona pewną rolę, wpływając na małych ziemian 

na waszej planecie Ziemi. Jest pora, jak sadzę, aby ludzie pomyśleli o swoich Nauczycielach. 

Nauczyciele ci przychodzili – przez wiele tysięcy lat – aby pomagać małym ziemianom 

wzrastać i móc żyć w pokoju i harmonii. Jak dotąd, nie osiągnęli w pełni tego celu, ale 

wszystko jest na dobrej drodze. 

Nie mam dzisiaj wiele do powiedzenia. Valerie miała całkiem sporo doświadczeń z 

przypominaniem sobie tego, że jest związana z galaktyką Andromedy. Niektórzy ludzie 

mówią, że odbywa się to w taki sposób, a inni, że w inny, ale łączność jest bardzo 

rzeczywista. Ona (galaktyka Andromedy) od dłuższego czasu pomaga na tej Ziemi. 

Wiele o tym napisano; chciałbym, żeby ludzie zbadali to i przeanalizowali oraz dokonali 

dalszych badań tej szczególnej konstelacji gwiazd. Wtedy możemy o tym porozmawiać 

więcej, jeśli będziecie chcieli, ale chwilowo proszę tylko, abyście przeprowadzili jakieś 

badania. 

Pomogę ci – energia z tamtego miejsca wesprze zachodzenie zmian wewnątrz ciebie. A jest 

to wibracja, która uzdrawia. Jest ona bardzo silna, ponieważ Ziemia i Słońce są teraz w 

harmonii (z jądrem słońc), i leczy wielu ludzi, którzy są gotowi i otwarci na uzdrawianie. 

Zatem, jeśli mogę na tym dzisiaj poprzestać, chcę, abyście to zrobili. Wykonajcie jakieś 

poszukiwania; dowiedzcie się czegoś więcej o tej sąsiedniej galaktyce i Andromedzie. I 

pozwólcie tej energii – i swojej intuicji – spotkać się, a zobaczycie, że wewnątrz was zajdą 

zmiany. 

Jest to część tego, co nazwę ujawnieniem. 

Niektórzy ludzie na Ziemi rozprawiają o ‘ujawnieniu’ (disclosure) polegającym na 

powiadomieniu wszystkich ludzi na tej Ziemi o tym, że nie są sami we Wszechświecie. 

Ważne jest, aby to zrozumieli. Bo komórki w ich ciałach zostały przyniesione małym 

ziemianom na tej Ziemi… 

Z innych światów, 

Z innych galaktyk, 

Od innych ISTOT. 

I zaczniecie rozpoznawać i ROZUMIEĆ, kim naprawdę jesteście. 

Mówię dzisiaj do was trochę jak na lekcji. Od was zależy, czy przyjmiecie tę lekcję i 

wykonacie jakieś poszukiwania, czy też zapomnicie o tym. To wasza sprawa. 

Przychodę z miłością w moim sercu. 

Wcale nie opuściłem Ziemi. 



Po prostu jestem na drugim świecie – ciągle pomagając małym ziemianom, którzy istnieją na 

tej Ziemi w ludzkiej postaci. Ludzka forma ewoluuje i doszła do o wiele bardziej 

rozwiniętego etapu – słuchania, uczenia się, rozumienia i tworzenia. 

Pomyślcie więc o tym, proszę, moje dzieci; pomyślcie o tym. 

Dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was. ❞ 

6 czerwca 2017 r. 

Valerie: Z żalem musimy powiadomić, że zapis przesłania Kosmicznego Sai Baby z dnia 6 

czerwca 2017 r. w Moss Vale został utracony (patrz Dodatek na końcu strony).  

Dlatego niniejsze przesłanie, tak jak tu podane, jest tylko połową tego, co powiedział, a 

reszta jest tym, co jak sądzimy, zapamiętaliśmy. 

Po przekazie ja sama nie pamiętam niczego, dlatego też lubię robić transkrypcje zapisu 

fonetycznego – dzięki temu mogę nadążać za innymi! Poniżej jest to, co ludzie zapamiętali z 

przekazu na żywo. Więcej uwag znajduje się we wspomnianym Dodatku.  

❝Jestem i cieszę się z tego. Mieliście małe techniczne problemy. Ale jestem tu.  

Dziękuję za zaproszenie. Bycie z wami sprawia mi wielką przyjemność. Dzisiaj będzie 

kontynuacja tego, o czym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, a co dotyczy galaktyki 

Andromedy, która jest sąsiadką waszej Galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. 

Mam nadzieję, że wszyscy wykonaliście jakieś poszukiwania, ponieważ chciałbym ogłosić, 

że zawsze byliśmy związani z systemem Andromedy i reprezentowaliśmy Uniwersalną 

Miłość, która była wysyłana małym Ziemianom na tej planecie po to, by ją zrozumieli. 

Tak więc, byliśmy obecni od bardzo, bardzo, bardzo dawna – dawniej niż wasza planeta 

została stworzona. Chcę, żebyście wiedzieli, iż wszystkie te liczne nauki pochodzą przede 

wszystkim z Andromedy. Pochodzą z miejsca Andromedy – jest to miejsce Uniwersalnej 

Miłości. 

Waszą planetę Ziemię stworzyła Sfera Anielska. 

Pracowaliśmy nad planetą Ziemią. Wiedzcie, że nie jesteście sami. Będzie ogłoszenie, że 

chce przyjść nowe pokolenie. Oni wszyscy jeszcze liczą na skomunikowanie się ze mną w 

sprawie obaw, że na Ziemi będzie dla nich za trudno, gdyż nie wszyscy są wolni od strachu. 

Może zechcecie o tym pomyśleć. 

Chcemy pokazać wam wszystko w szerszej perspektywie. Dlatego pracujemy z planetą 

Ziemią. 



Oni chcą, żebyście wiedzieli, iż NIE wszyscy z Andromedy są bardzo różni od was, ale 

raczej jesteśmy/wy jesteście podobni. Oni są podobni do ludzkiej rasy, tyle że są znacznie 

bardziej zaawansowani – o tysiące lat do przodu w waszej przyszłości. 

Nadchodzi czas … … kiedy zostanie wam przedstawiony wybór. Jedną możliwością jest 

podniesienie waszego poziomu częstotliwości lub świadomości. Druga możliwość to 

pozostanie na obecnym poziomie 3D/4D (wymiaru) materialności. 

Sama Ziemia ewoluuje i wkrótce ma przejść do wyższego wymiaru lub częstotliwości. 

Niektórzy przejdą razem z nią i mamy nadzieję, że wy też. 

Ci, którzy nie są gotowi na przejście do wyższych stanów, zostaną przeniesieni na inną 3D 

(trójwymiarową) planetę w celu kontynuowania egzystencji w dotychczasowym stanie. 

(… … Kosmiczny Sai Baba powiedział więcej, ale niestety, nie możemy przypomnieć sobie, 

co dokładnie było powiedziane … …) 

Dziękuję, moje dzieci. Dziękuję wam. 

Ja, Bóg błogosławię wam.❞ 

Dodatek 

W poprzednim miesiącu (maj 2017) Kosmiczny Sai Baba odniósł się do wystąpienia i działań 

związanych z galaktyką o nazwie Andromeda sąsiadującą z naszą Galaktyką. Kosmiczny Sai 

Baba sugerował, abyśmy sami przeprowadzili pewne poszukiwania w tej sprawie.  

7 marca 2017 r., Kosmiczny Sai Baba oddał swoje comiesięczne przesłanie Archaniołowi 

Michałowi. Na tejże stronie jest wideo z tym przesłaniem, na którym Archanioł Michał 

przemawia przez Valerie. Przesłanie to zawiera wiele z tego, co zapamiętaliśmy z 

powyższego przesłania Kosmicznego Sai Baby. Namawiamy was do obejrzenia tego wideo, 

tutaj. 

Powiedziano nam, że istnieje fizyczne miejsce Anielskich Sfer (w galaktyce Andromedy) i że 

istoty z tej Sfery pomagały małym Ziemianom od czasu ich stworzenia. Usłyszeliśmy też, że 

oni (owe istoty) stworzyli planetę Ziemię. 

Kosmiczny Sai Baba wspomniał, że na następnej sesji Mystery School (Szkoły Tajemnic) w 

dniu 29 czerwca 2017 r. będzie interakcja z Oracle (Wyrocznią) z galaktyki, którą nazywamy 

Andromedą. Rozumiemy, że istoty te są o tysiące lat bardziej zaawansowane niż my i pragną 

pomóc nam w naszej drodze do 4-tego, 5-tego i wyższych wymiarów, jak o tym nadmieniał 

Kosmiczny Sai Baba w swoich licznych przesłaniach zamieszczanych w tej witrynie. 

Mystery School możecie odwiedzić tutaj (szkoła ta znajduje się w witrynie Valerie Barrow). 

 

4 lipca 2017 r. 

http://pl.cosmicsaibaba.com/2-maja-2017-r
http://pl.cosmicsaibaba.com/7-marca-2017-r/
http://pl.cosmicsaibaba.com/7-marca-2017-r/
http://pl.cosmicsaibaba.com/7-marca-2017-r/
http://valeriebarrow.com/mystery/


Valerie: Wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas i przekazał nam swoje 

dzisiejsze przesłanie. Dziękuję.  

❝Jestem Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Miło było mi także 

słuchać rozmowy, jaka tu się odbyła. Gdy zbiera się więcej podobnie myślących ludzi – i 

dzielą się swoim sposobem myślenia – będzie więcej zrozumienia.  

Jest to droga do Konsensusu, gdyż wtedy można uszanować różnice, a potem jakoś je 

rozwiązać. Albo nawet zgodzić się na rozbieżności. 

Każdego trzeba uszanować – tak to jest proste. Nigdy nie powinien pojawić się powód do 

chwycenia za broń w celu rozwiązania jakiegoś problemu. 

A tak się niestety ciągle dzieje na tej planecie Ziemi i jest to coś, co nie jest dobre, ponieważ 

niczego się nie zyskuje z używania broni. Jestem pewien, że wszyscy tutaj, w tym pokoju, 

zgodzicie się ze mną.  

Jest wiele, wiele, wiele milionów ludzi, którzy zgodziliby się z tym. Demonstrowali to na 

całym świecie, ale niestety, nie zawsze pokazuje się to w waszych mediach – dlatego 

jesteście nieświadomi liczby ludzi, którzy rzeczywiście chcą Pokoju na tej Ziemi. 

Nawet zwierzęta zmieniają się. Niektóre, o których pomyślelibyście, że się pogryzą, 

nieoczekiwanie współdziałają. Nie gryzą się, ponieważ dotknęła je ta nowa energia, która 

przychodzi na tę Ziemię i na nie oddziałuje – z nią przychodzi łagodność. 

Ale jest to też rodzaj Ognia, który porusza także ludzi. Gdy uświadomicie sobie, czego 

naprawdę chcecie i co naprawdę wiecie z innego świata i innej Istoty, którą jesteście, gdy 

opuszczacie swoje Ziemskie Ciało, wtedy zrozumiecie jak bardzo niepotrzebne jest 

podnoszenie broni w celu rozwiązywania problemów. 

W innych światach istnieje wielu ludzi, Inne Istoty, nie zawsze wyglądających tak jak Ludzie 

na Ziemi – są obdarzeni inteligencją i są bardzo zaawansowani … w porównaniu do waszej 

techniki. Oni istnieją. 

Mówiłem o ANDROMEDZIE – jest to wasza najbliższa galaktyka. Powiązałem ją z kolorem 

MAGENTA. Jest to jak drzwi – jest to energia i wibracja koloru, który nie istnieje w waszej 

tęczy. ALE jest to sposób na skupianie się i uświadamianie sobie inteligencji i wymiaru, jaki 

istnieje w Andromedzie. 

Istoty te są bardziej obojnacze – chciałbym, abyście się nad tym zastanowili. 

Chciałbym, abyście wiedzieli – mówiłem już o tym wcześniej – że wiedza, jaka jest dostępna 

na tej planecie (Ziemi), przyszła skądinąd – nie zrodziła się na waszej planecie. 

Wszystko na waszej planecie przyszło skądinąd. Przychodzi to w postaci nauk, a znaczna 

część pochodzi z Andromedy. 

Chciałbym, abyście o tym pomyśleli. 



Wczesne nauki religii przyszły z Andromedy. Chodzi o te Starożytne. Później przekazano 

dalszą wiedzę – i wtedy, oczywiście i niestety, spowodowało to podziały wśród ludzi, którzy 

znajdują się na tej ziemskiej planecie. Oni postrzegali je (ich nauki) jako oddzielne i różne, 

jako jedynie słuszne. Jest to, oczywiście, wielki błąd. 

Wszak przyszły one (nauki) ze Źródła Wszelkiego Stworzenia – NIE ISTNIEJE PODZIAŁ. 

Na tej Ziemi istnieją różne rasy i różnie myślą. Mają różne kultury, ale ich ziemskie ciało jest 

takie samo. Tak samo jest z rasami – wszystkie są tymi samymi. Rasa została wzniesiona do 

tego, co nazywamy CZŁOWIEKIEM, który ma w sobie pewne cechy zwierzęce. Ta postać 

sięga dalej – do człowieka Światła. I jest to owo Brakujące Ogniwo! Tym właśnie jesteście i 

powinniście o tym pomyśleć – o tym, skąd się wywodzicie i dokąd idziecie z Ziemskiego 

Ciała … … … 

Dokąd idziecie? … … 

Istnieje rasa, która jest bardziej rozwinięta w stosunku do Ludzkiego Ciała, które macie; ona 

znajduje się w Andromedzie. 

Tak więc, jest to OŚWIADCZENIE, że Istoty, które chcą przyjść z ANDROMEDY i ujawnić 

się, są bardzo DO WAS podobne w tym, jak wyglądają. To być może ułatwi ludzkiej rasie 

zaakceptowanie nas – zaakceptowanie Istot z innych Światów. One z wyglądu nie bardzo się 

różnią, ale mają raczej wyższy stan świadomości i kultury, i życia, i wiedzy, i są – że tak 

powiem – mądrzejsi. 

Powiedziałem dość na dzisiaj, ale mam nadzieję, że przeprowadzicie dalsze poszukiwania na 

temat ANDROMEDY i będziecie bardziej świadomi tego, że przychodzi to obecnie od nas 

przez wpływ koloru Magenta. 

Ma to trafić do was;  

Ma to pomóc wam;  

I mamy nadzieję, że każdy na tej Ziemi żywo na to zareaguje.  

Nie ma w tym w ogóle niczego, czego powinniście się obawiać.  

Przychodzimy tylko po to, by pomóc.  

Przychodzimy tylko z Uniwersalną Miłością i Uniwersalnym Światłem, i 

Uniwersalnym Świętym Duchem.  

Dziękuję, moje dzieci. Dziękuję wam. 

Ja, Bóg, Błogosławię was.❞  

1 sierpnia 2017 r. 



Valerie: Jest wtorek 1 sierpnia 2017 r. Znajdujemy się w Moss Vale. Z wielką miłością i 

szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby przekazał nam dzisiejsze przesłanie. 

❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że mogę być tu wśród was. Jestem tutaj 

już jakiś czas. Z przyjemnością skorzystam z okazji mówienia na tym poziomie waszego 

ziemskiego życia jako Ziemianie. 

Mówię to z miłością. W tym pokoju jest wielu Pracowników Światła i na całym świecie jest 

ich wielu, a są oni całkowicie oddani pracy z nami. 

Chciałbym powiedzieć, że przychodzimy z Andromedy. 

Jest to galaktyka sąsiadująca z waszą, ale my zawsze byliśmy z wami. Zawsze pracowaliśmy 

z wami i próbowaliśmy pomagać w dokonywaniu się tego, co zachodzi na waszej planecie 

Ziemi. 

Przede wszystkim to my w Anielskich Sferach – w Andromedzie – pomogliśmy w 

uformowaniu się tej planety w waszym Systemie Słonecznym i w waszej Galaktyce, czyli w 

Drodze Mlecznej. 

Moje dzieci, przekazaliśmy niedawno oświadczenie i chcemy, żeby każdy się o nim 

dowiedział. Chcemy też, żeby ludzie wiedzieli, że ludzka rasa, która została stworzona na tej 

Ziemi, wyewoluowała w sposób, który nazwalibyście „hybrydowym” i obecnie istnieje w 

Andromedzie. 

Z waszego punktu widzenia jest ona 6000 lat bardziej od was zaawansowana. ALE nie ma 

oddzielenia – komunikacja może zachodzić telepatycznie. Ponieważ wasza częstotliwość na 

planecie Ziemi obecnie podnosi się, możemy zbliżyć się w naszych statkach i odwiedzić was. 

I właśnie to chcemy zrobić. 

W wielu miejscach na całej Ziemi już ogłosiliśmy, że chcemy przedstawić się. Chcemy 

ujawnić, że w innych światach, w innych wymiarach istnieją ludzie – oni zawsze istnieli – i 

że mali Ziemianie nie są wyjątkiem w waszym Wszechświecie czy we wszechświatach! 

Chciałbym więc, abyście o tym pomyśleli. 

W innym moim przesłaniu powiedziałem, że chcę, abyście przeprowadzili poszukiwania i 

dowiedzieli się czegoś więcej o galaktyce Andromedy.  

Stwierdzicie, że jest ona bardzo, bardzo duża – o wiele większa niż wasza Galaktyka, Droga 

Mleczna. Są tam miliony słońc. 

Są tam również miliony istot – różnych form życia, o różnych kształtach i rozmiarach. One 

istnieją. 

Chciałbym powiedzieć, że teraz przemawiam z wymiaru innego niż ten, w którym wy się 

znajdujecie tutaj, na tej Ziemi w tym pokoju – ALE nie ma oddzielenia. Inaczej ten przekaz 

nie mógłby zachodzić! 



Jest wielu pracowników, którzy przyszli z Andromedy i znajdują się w ziemskim ciele. 

Zapisano, że istnieje 144 000 Pracowników Światła, a wielu z nich to WY. W swoim sercu 

będziecie o tym wiedzieli. Prosiłem was, abyście połączyli się z kolorem Magenta, który jest 

DRZWIAMI. Dzięki temu zrozumiecie więcej nie tylko o Źródle swoje Duszy, ale też o 

waszej NADDUSZY – a ona ma związek z Andromedą. 

Do was należy odkrycie tego łącza … … Zapewniam was, że gdy z niego skorzystacie, 

zostaniecie WZNIESIENI, będziecie szczęśliwi i w pełni zrozumiecie, dlaczego jesteście 

tutaj na tej Ziemi … i już więcej nie poczujecie frustracji czy niezadowolenia z różnych 

rzeczy, gdyż będziecie wiedzieli, że w przyszłości nastąpią zmiany i Wszystko będzie 

Dobrze. 

Czy słuchacie mnie? 

Zatem, wszystko, co się od teraz wydarzy, będzie dobre. 

MUSICIE W TO WIERZYĆ. 

Wierzcie w to, proszę. Dzisiaj czynię z tego krótkie oświadczenie: bądźcie świadomi, że 

jesteście bezpieczni – że są Anielskie Sfery, które znajdują się w Istotach i Formach, które 

istnieją – (a jeśli potrzebujecie pomocy) wystarczy, że poprosicie. 

Dziękuję wam, moje ukochane dzieci. Dziękuję. 

Ja, Bóg, Błogosławię was.❞  

5 września 2017 r. 

Valerie: Dzisiaj jest wtorek, 5 września 2017 r. Jesteśmy w Moss Vale w Australii. Z wielką 

miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby się przejawił. 

❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Jest mi bardzo miło, że tu jestem. Byłem z wami tego 

rana; w istocie zawsze jestem z wami. 

Valerie mówiła o gwiezdnych ludziach. Chciałbym, abyście wiedzieli, że wy jesteście 

gwiezdnymi ludźmi. Każdy jest gwiezdną osobą! Wszyscy pochodzą z różnych miejsc – 

inkarnując się na tej ziemi, przyszliście skąd inąd. I kiedy opuszczacie ciało, które macie na 

tej ziemi – idziecie w jakieś inne miejsce. Nic się nie kończy – w ogóle nie ma początku, ani 

środka, ani końca – wszystko jest stałe i życie, które spędzacie, jest też stałe. 

Istnieją rozmaite życia; istnieją bardzo różne życia i bardzo różne rasy, jak już mówiłem 

wcześniej. Chciałbym skupić się na życzliwych gwiezdnych ludziach, których są miliony. Są 

oni zjednoczeni w narody planetarne – tak jak wasze Narody Zjednoczone. Oni chcą pomóc 

małym Ziemianom, ponieważ mali Ziemianie mają kłopoty. Nie potrafili rozwiązać swoich 

problemów i żyć w Pokoju i Harmonii. Na tej Ziemi jest wielu takich, którzy martwią się i 

nie widzą dla siebie przyszłości – faktycznie niektórzy chcą poddać się, odebrać sobie życie i 

skończyć z tym – myślą, że ono nie ma sensu. Ale dokąd oni pójdą i skąd przyszli? 



Mogę powiedzieć, że przyszli na podstawie porozumienia. Tym porozumieniem jest Dusza, 

jest ono w Duszy. Jest zapisane w ich Duszy i w większym lub mniejszym stopniu w życiach, 

z którymi mają razem żyć na tej planecie Ziemi. Mówiąc „razem,” mam na myśli to, że 

dotyczy to też innych dusz. Jest więc to porozumienie czymś jak paszport na wstąpienie na tę 

Ziemię. I istnieją ci, którzy to wszystko organizują. Istnieje Hierarchia – są ludzie 

pomagający tym, którzy chcą przeżyć życie na tej Ziemi, aby pomagać ludzkości. A także 

tym, którzy przychodzą z miejsca, gdzie [istoty] nie są rozwinięte i nie rozumieją, czym jest 

ciepło miłości i rodziny. Jest to jeden z tych wielkich problemów, który oni mają i 

doświadczają, gdy przychodzą na tę Ziemię. 

Jest wiele powodów, by różni gwiezdni ludzie z innych światów przychodzili w ciele z duszą 

na tę Ziemię. Tak czy inaczej, oni przychodzą i WSZYSCY oni zgodzili się przyjść, aby 

pomagać sobie nawzajem. 

Chcę przypomnieć każdej duszy na tej Ziemi, że wszystkie przyszły, aby pomagać sobie 

nawzajem. Niektórzy rozumieją to lepiej, niektórzy gorzej, niemniej zasadniczą sprawą jest 

to, żeby pomagać sobie nawzajem.  

Bóg jest Miłością – musicie o tym pamiętać! 

Zatem musicie zawsze pomagać jedno drugiemu i nigdy sobie nie szkodzić. Pomagajcie 

WSZYSTKIM. Nie znaczy to, że musicie przyjaźnić się ze wszystkimi – tylko dlatego, że 

różne osobowości schodzą się i cieszą się swoim towarzystwem – niektóre nie bardzo, inne 

bardzo cieszy obecność innych. Jest to wybór – właśnie to macie na Ziemi – macie wybór! 

Macie też wybór, do którego jesteście nawoływani, aby zdecydować, czy naprawdę chcecie 

wznieść się w świadomości i powrócić do Boskiej Istoty, którą jesteście jako Dusza – w 

Źródle swojej Duszy. Każde małe dziecko, które rodzi się, jest Bożym Stworzeniem. Nie 

możecie temu zaprzeczać, patrząc na nie. 

Nawet te, które przychodzą cierpiąc, przychodzą ze Źródła. I mają swoją rolę [do odegrania] 

– może być to uczenie innych, może być uczenie się, ale jest jakiś powód. Wszystko, co 

przydarza się wam w życiu, gdy tu jesteście, ma swoją przyczynę. Ważną rzeczą jest, aby nie 

szukać na zewnątrz tego, co może powodować jakieś problemy, lecz raczej patrzeć do 

wewnątrz, gdyż wszyscy jesteście siłami magnetycznymi – przyciągacie to, czym jesteście. 

Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, co właśnie powiedziałem. 

Wszyscy jesteście Siłami Magnetycznymi, które przyciągają! 

Od was zależy, co odzwierciedlicie, więc jest to wasz wybór. A więc można to uleczyć. 

Można zapomnieć o całej przeszłości i właśnie o to jesteście proszeni – zróbcie to teraz. 

Jest wiele do zapomnienia z przeszłości. Chodzi o Przeszłe Życia czy ich cienie, które nosicie 

wewnątrz siebie, które wiszą wokół was, którymi trzeba się zająć. Trzeba im się przyjrzeć i je 

odrzucić, abyście byli Wolni. Możecie być Światłem, którym faktycznie jesteście i zawsze 

byliście. Nie jest to coś, czym nie moglibyście być, bo o tym nie wiecie – wy wiecie – na 

innym poziomie świadomości wy to wiecie! I możecie z tego czerpać, jeśli zechcecie 

dokonać tej zmiany wewnątrz siebie i potem tylko poprosić o pomoc ze strony życzliwych 

gwiezdnych ludzi, czyli Istot Anielskich – one wszystkie są gwiezdnymi ludźmi – one 

wszystkie pochodzą z miejsc w innych światach. Poproście je o pomoc, a one natychmiast jej 

udzielą. Zaraz jak wyjdzie prośba, przyjdzie odpowiedź. 



Jak już mówiłem, odpowiedź nie zawsze jest taka, jak myślicie, że powinna być, ale jeśli 

myślicie o przyjrzeniu się temu, co jest przyczyną lub co powinniście wiedzieć, wtedy być 

może stwierdzicie, że otwierają się przed wami drzwi, o otwarciu których nigdy nie 

myśleliście. Tak czy inaczej, zostaniecie pokierowani. Każdy ma inną ścieżkę – niektórzy są 

bardzo podobni, a inni, jak już wcześniej mówiłem, mają trudną ścieżkę, ale znowu, jest po 

temu jakaś przyczyna i cel. Im pomoc zawsze zostanie udzielona. Inni też odczują pobudkę, 

aby im pomóc jeszcze na poziomie waszego ziemskiego wymiaru. 

Jest wielu bardzo dobrodusznych ludzi, którzy, powiedzmy, nie rozumieją gwiezdnych ludzi, 

ani w ogóle nigdy by o nich nie pomyśleli czy potraktowali ich poważnie. Są też inni, którzy 

podchodzą do tego poważnie i boją się. Jest to coś, nad czym powinniście pracować – i 

możecie to zrobić – aby pomóc tym ludziom i rozwiać te obawy. Nie ma czego się obawiać. 

Źródło Wszelkiego Stworzenia jest MIŁOŚCIĄ i nikomu nie zaszkodzi. Ta Moc jest 

bezpieczna, jest życzliwa, jest opiekuńcza i jest Kochająca. 

Myślę, że dość na dzisiaj powiedziałem … ale wiem, że w pokoju tym dzisiaj jest wiele 

radości, co mnie cieszy. Starajcie się pomóc innym, aby zaznali tego samego stanu umysłu. 

Jest bowiem spora liczba ludzi zniechęconych – faktycznie są przybici, a nawet myślą o 

samobójstwie. Bądźcie więc świadomi tego problemu wewnątrz niektórych ludzi. Taka osoba 

może próbować to ukryć. Koniecznie musicie być tego świadomi, aby móc jej pomóc. 

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję. Kocham was. 

Ja, Bóg, błogosławię was.❞  

3 października 2017 r. 

Valerie: Dzisiaj jest wtorek, 3 października 2017 r. Jesteśmy w Moss Vale w Australii. Z 

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

wśród nas. Witamy Go z wielką miłością, wielkim szacunkiem i radością. 

❝To ja, Kosmiczny Sai Baba. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jestem wśród przyjaciół, 

których znam i nikt się nie obawia. To dobrze, gdyż nie ma powodu, aby kiedykolwiek 

się obawiać. 

Jak powiedziała Valerie, w ogóle nie ma powodu, aby obawiać się czegokolwiek, co 

przychodzi od ducha, ponieważ nie może on przyjść i zranić ludzkiego ciała. Jednak muszę 

dodać, że cały czas powinniście być świadomi tego, iż bywają problemy wywołane przez 

wrogie duchy. 

Módlcie się i wzywajcie Boga i mnie, jeśli to wam odpowiada, albo archaniołów. Chyba 

najlepiej wzywać Boga. Wtedy natychmiast otrzymacie odpowiedź, chociaż może nie 

będziecie tego świadomi. Dopiero gdy zdarzy się coś w waszym życiu po waszym wezwaniu 

pomocy i popatrzycie wstecz, zrozumiecie to i powiecie „Tak, otrzymaliśmy pomoc.” 

Może to nie zdarzyć się w sposób, o jakim myśleliście, ale będzie to pomoc. Z życzliwości 

muszę jasno stwierdzić, że wszyscy, którym zależy na pomocy, muszą najpierw sami prosić, 

gdyż Uniwersalne Prawo nie pozwala nam zstępować i po prostu przejmować inicjatywę. 



Macie wybór – ludzie mają wybór … i co postanowią w swoim życiu, to będzie ich 

doświadczeniem z ich wyboru. Zatem w ogóle nie ma się czym martwić. Jeśli postanowicie 

wezwać Życzliwego ducha, energię, Boga, Istoty Anielskie lub kogoś znanego w innych 

światach, komu możecie zaufać, radzę wam go wezwać i od razu otrzymacie 

odpowiedź/reakcję. 

Nie przyszedłem dzisiaj, by zbyt długo mówić – chcę tylko uświadomić wam, że istnieją 

energie – inne światy – inne istoty, o których mówiłem wcześniej, ale zawsze powinniście 

postępować z rozeznaniem. 

Jeśli więc połączycie się ze swoim sercem – bo wasze serce ma świadomość, która jest 

niezależna od mózgu – połączycie się ze świadomością w swoim sercu. Pokazałem wam, że 

będziecie mieli to uczucie. Proście Boga, aby był z wami. On jest w was wszystkich – Boskie 

Światło istnieje w was i we Wszechświecie. 

I zawsze jest z wami – zaopiekuje się wami i zawsze – jeśli wyciszycie się – będziecie mieli 

to poczucie, że „wiecie” jak poradzić sobie z daną sytuacją … 

Nie będę dzisiaj wiele mówił, gdyż jest ktoś inny, kto ma przemawiać. Dziękuję wam, moje 

dzieci, dziękuję. Kocham was wszystkich. Jesteście Kochani. Cała ludzkość jest kochana. 

Bóg jest Stwórcą człowieka – i to człowiek stworzył Boga. Ale musicie to przemyśleć. 

Dziękuję. 

Ja Bóg, Błogosławię was.❞  

Druga przemawiająca istota 

Mamy dzień 3 października, jest to wtorek. Kosmiczny Sai Baba prosił nas o przyjęcie Kogoś 

innego, kto chce przemawiać. Nie bardzo wiem, kto to jest, dlatego skupmy się z miłością na 

Istocie, która się pojawi. 

Jestem Val i przemawiam z Andromedy. Valerie zna mnie. Już jej powiedziałam, że jestem 

jej przyszłą jaźnią. Faktycznie pojawiłam się przy jej łóżku, a ona przestraszyła się. Ale w 

ogóle nie zamierzałam jej zaszkodzić. Chciałam tylko, żeby wiedziała, iż ja naprawdę 

istnieję. 

Istnieją też inni ludzie na tej Ziemi, którzy wyewoluowali i stali się częścią [populacji] 

Galaktyki Andromedy, która z czasem przygarnie waszą Galaktykę, Drogę Mleczną. 

Ale to długa historia. Chcę tylko podzielić się faktem, że ci, którzy przyszli w liczbie 144 

000, aby pomagać ludziom na tej Ziemi w tym roku, 2017, i wcześniej, przyszli aby pomagać 

w stwarzaniu ludzi – przyszli, by pomagać w Stwarzaniu samej Planety. Przychodzili zawsze, 

aby pomagać, ale zawsze w grę wchodziło Prawo Wolnej Woli – ludzie mają możliwość 

wyboru. Niestety, jak już Kosmiczny Sai Baba powiedział, w ewolucji tej planety i Drogi 

Mlecznej istnieją siły o Wrogiej energii, które nie należą do WIELKIEGO PLANU. 



Ale zajęto się nimi i zostali poproszeni o współpracę i aby zmienili się, gdyż oni mogli 

przejąć tę planetę, a ona nie jest przeznaczona dla nich. 

Ta Planeta Ziemia w Drodze Mlecznej została stworzona przez Anielskie Sfery w 

Andromedzie, aby była tym, co nazywa się Rajskim Ogrodem – jest to miejsce w Drodze 

Mlecznej, które jest bardzo ciemnym zakątkiem. I jest to miejsce, które ma przynieść 

cywilizację pochodzącą z serca i miłości i ma pomóc we wprowadzaniu Boskiej Energii w 

ten zakątek Drogi Mlecznej. 

Taki jest ten Wielki Plan. Jest jednak wiele rzeczy, które muszą się zmienić i jest to misją 

Planety Ziemi. Przekazano o tym dużo wiedzy. 

Chcę was zapewnić, że ludzie, którzy pochodzą z Andromedy, należą wyłącznie do Dobra – 

są życzliwymi Istotami. Nie aż tak dawno mogliśmy łączyć się telepatycznie ze wszystkimi 

ludźmi tej Ziemi, ale teraz [znów] się zbliżamy. Tak więc, drzwi są otwarte dla wszystkich, 

którzy chcą się połączyć. 

Jak powiedziałam, mogę zapewnić was, że przychodzimy tylko po to, aby pomagać. Na 

innych planetach w Galaktyce Andromedy istnieje życie. W Andromedzie są różne 

cywilizacje, ale wszystkie one pochodzą z pewnego poziomu częstotliwości wymiaru, czyli 

świata, który niesie wszystkim wyłącznie dobro. I pochodzi bezpośrednio ze świadomości 

Boga w Najwyższym Porządku. 

Te istoty nie chwyciłyby za broń w celu rozwiązania jakiegokolwiek problemu. Chcą 

Wyłącznie pomagać. Szanują wszystkich, chociaż wiedzą, że na tej planecie w Drodze 

Mlecznej istnieje wielu, którzy pobłądzili. Oni nie zmieniają się. To dzieło człowieka. Bóg 

nie osądza – osądzają się tylko sami ludzie. 

Chciałabym, aby ludzie o tym pamiętali. Myślcie o rzeczach zdarzających się w Życiu jako o 

okazji do nauki i zrozumienia, do wzrostu i nigdy nie osądzajcie. Zrozumcie, że czasami ktoś 

popełnia błędy, ale można go skorygować. 

Aby uzyskać pomoc Istot Anielskich, wystarczy, że wezwiecie je. Możecie też wezwać 

dowolną Postać Życzliwej Istoty, o której wiecie, że pochodzi ze Źródła Wszelkiego 

Stworzenia. Wystarczy samo poproszenie. W ogóle nie ma powodu do obaw. Możecie 

wezwać Kosmicznego Sai Babę – On ciągle jest obecny tu, w waszym obszarze Galaktyki. 

On, oczywiście, nie ma żadnych ograniczeń i może przychodzić i odchodzić, kiedy zechce. 

Podobnie jest z wielu z nas, którzy są w przyszłości, tysiące lat przed stanem, w jakim 

znajdujecie się teraz w waszej Galaktyce, w Drodze Mlecznej. 

Istoty z Anielskich Sfer nie mają ograniczeń. Mogą zmieniać swoje formy, mogą przejawiać 

wszystko, co zechcą lub potrzebują. W istocie jest to zabawne, gdyż gdy przychodzimy z 

tamtego miejsca, moglibyście nazywać nas Stwórcami lub Współtwórcami ze Źródłem 

Wszelkiego Stworzenia – Stworzenia Wszystkich. 

Chciałabym, abyście o tym pamiętali – i że jest to rzeczywiste. Było i jest owych 144 000, 

którzy przybyli, aby pomagać – są to Uzdrawiacze, Pracownicy Światła, ludzie niosący pokój 

– wszyscy ci ludzie przyszli, aby pomagać i teraz żyją w ziemskim ciele, ale nie ma się czego 

obawiać. Rozpoznacie ich po ich łagodności, życzliwości i chęci pomagania. 

Wy możecie być jednymi z nich i mogło się zdarzyć, że trochę pogubiliście się dlatego, że 

pozwoliliście na wpływ negatywności – negatywnej energii lub negatywnych 

myślokształtów. Wystarczy, ze powiecie: „Już nie chcę, aby wpływała na mnie ta negatywna 



energia – chcę wyłącznie wpływu Światła Boga.” Może to wyglądać na religijne wezwanie, 

ale naprawdę takim nie jest. Jest to rzeczywistość tego, kim jesteście. 

Jesteście w ziemskim ciele w tej Galaktyce, Drodze Mlecznej, na tej Planecie Ziemi – 

jesteście człowiekiem. Jesteście Człowiekiem Światła. Zostaliście obdarzeni Duszą, która 

umożliwia stałe noszenie i utrzymywanie w was Boskiej Energii. Ponieważ ona jest bardzo 

delikatna, czasem może się zagubić – właściwie nie „zagubić,” ale znaleźć się w miejscu w 

was, do którego nie możecie zbyt łatwo dotrzeć. 

Ale wystarczy, że się wyciszycie – trzymajcie się swojego serca, ponieważ jest to siedziba 

waszej duszy, i połączcie się z tą energią. Poczujecie się dużo silniejsi; i bardziej ufni, mocni 

i zdolni poradzić sobie ze wszystkim, co życie postawi przed wami. Nie chcę zrobić 

wrażenia, że prawię kazanie – jestem od tego daleka. Po prostu mam nadzieję, że mogę 

pomóc wam zrozumieć, kim naprawdę jesteście. 

Jesteście świadomością, która istnieje bez ograniczeń. Nie jest to mózg, chociaż na niego 

wpływają myśli, które macie i wybory, których dokonujecie. Ale inspiracje i idee nie 

przychodzą z mózgu – one przychodzą z waszej Duszy. 

Jest to świadomość waszej Duszy, którą macie niezależnie od tego, czy jesteście w ziemskim 

ciele, czy nie. 

Proszę więc, pomyślcie o tym – proszę, pomyślcie o tym. 

My wiemy, że ponieważ zrodziliście się ze Światła Stwórcy, chcecie tylko Pokoju – jest to w 

was obecne w sposób wrodzony – w każdym na tej Ziemi – i to właśnie czyni was 

szczęśliwymi. 

Mój przekaz czasami załamuje się, gdyż tu, gdzie przebywamy w Andromedzie, 

komunikujemy się tylko telepatycznie. Przekaz od Val przez Valerie musi odbywać się 

poprzez jej krtań, dlatego trochę się zacinam. Ale od teraz będę robiła to częściej i mam 

nadzieję, że w tym przekazie wytrzymacie ze mną. Faktycznie chcielibyśmy, aby ona mówiła 

naszym językiem, którym porozumiewamy się w Lyra (lub Lya) w Andromedzie, gdzie 

znajdujemy się teraz. 

Przyjmijcie, proszę, moje wejście tutaj i mam nadzieję, że będziecie chętni na 

wysłuchiwanie. Nie będziecie nijak przymuszani – sami możecie zdecydować. 

Dziękuję, dziękuję, dziękuję za to, że sprawiliście, iż czułam się mile widziana podczas tej 

wizyty. 

Niech was Bóg Błogosławi.  

7 listopada 2017 r. 

Valerie: Jest wtorek, 7 listopada 2017r. Jesteśmy w Moss Vale w Australii. Zaśpiewaliśmy 6 

razy OM, aby dojść do pełnej harmonii. Następnie z wielkim szacunkiem i miłością 

wezwaliśmy Kosmicznego Sai Babę, aby się pojawił wśród nas. 



❝Jestem. Bardzo cieszę się, że tu jestem – to ja, Kosmiczny Sai Baba – wiem, że macie 

pewne problemy z hałasem wokół. Moje przesłanie nie będzie dzisiaj zbyt długie, 

ponieważ mam kogoś innego, kto będzie mówił … Tak więc moje dzisiejsze przesłanie to 

… … 

Chciałbym, żeby każdy pozostał silny – był pewny siebie i miał pozytywne nastawienie, gdyż 

następują zmiany i czasem trudno jest sobie z nimi poradzić. Zatem, jeśli będziecie 

medytować lub uspokoicie się – choćby poprzez zwykłe oddychanie, poczekanie i po prostu 

spokojne siedzenie – będziecie w stanie znacznie łatwiej radzić sobie z tymi zmianami – 

zapewniam was. 

Wezwijcie mnie – albo wezwijcie Anielskie Sfery – wezwijcie Źródło Stworzenia – 

wezwijcie BOGA. Wszystko to jest tym samym – energia i częstotliwość jest tam zawsze z 

MIŁOŚCIĄ gotową wziąć was w objęcia – gotową pomagać wam – ZAWSZE. 

Bądźcie więc tego świadomi, moje dzieci. Mam nadzieję, że przyjmiecie tę radę i będziecie 

kontynuować pracę, którą wykonujecie dla zachowania pozytywnej energii i MIŁOŚCI na tej 

planecie. 

Ona przechodzi na innych – bardziej niż zdajecie sobie z tego sprawę, ale kiedyś, wkrótce, 

zrozumiecie to i będziecie to wiedzieli. Dziękuje wam, moje dzieci, za pozwolenie na moje 

przyjście. Ktoś inny już czeka … … 

Dziękuję. 

Ja, Bóg, błogosławię was.❞  

Val z Andromedy  

Valerie mówi (jak wspomiał Sai Baba): ktoś inny czeka, ale nie jestem pewna, kto to jest; 

wybaczcie mi … … Przypominam sobie – i On to powiedział podczas naszego ostatniego 

spotkania – chciał, żeby przemawiała Val z Andromedy. Ona mówi z galaktyki M31 (z 

Galaktyki Andromedy) – jest to bardzo duża galaktyka sąsiadująca z naszą Galaktyką, z 

Drogą Mleczną. 

Z wielką miłością i szacunkiem wzywam Val z Andromedy. 

„Jestem Val z Andromedy – przychodzę z innej galaktyki, jak już wcześniej mówiłam. 

Trochę trudno mi mówić przez krtań Valerie, gdyż my w Andromedzie mówimy tylko 

telepatycznie. Dlatego, abym mogła to robić, potrzebna jest niewielka zmiana. Jeśli 

wytrzymacie ze mną (a jestem w przyszłości), być może będę mogła wam jakoś pomóc i 

doradzić. W istocie zamierzam – ale kiedy indziej – zaprosić was do zadawania pytań i mam 

nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć na te pytania. 

Ale tymczasem … po prostu pozwólcie, aby moja energia wpłynęła do tego pokoju i 

spróbujcie połączyć się z nią. Nie tylko ja przychodzę z Andromedy … … Jest wielu – jest 

144 000 pracowników Światła, którzy przychodzą ze swoimi zdolnościami niesienia 

POKOJU. To właśnie chcemy robić. 



Zawsze tu byliśmy, by pomagać małym ludziom. Może to być nieco trudne do zrozumienia 

… … na innym poziomie świadomości wy to rozumiecie – dlatego chciałabym poprosić, 

abyście skupili się na sercu i słuchali wewnętrznego głosu. Wezwijcie Stwórcze Źródło 

Wszystkiego – możecie wezwać Kosmicznego Sai Babę, gdyż on bardzo dobrze zna i 

rozumie Andromedę. 

W Galaktyce Andromedy są różne rasy – są tam miliony słońc – jest to bardzo duża 

galaktyka. Tutaj, w tej Galaktyce Andromedy, są Istoty Anielskie, albo, jeśli wolicie, Istoty 

Angle (ang. angle to kąt) – jest to część świętej geometrii – są to liczby. Tak, Jezus 

faktycznie mówił o włosach na waszej głowie, że są policzone – to właśnie chciał 

powiedzieć. Powiedział, że Jego Ojciec jest w Niebie. 

Jeśli chcecie, możecie nazywać Andromedę „Niebem,” gdyż jest to piękny kraj i piękne 

miejsce. Jest tu wiele różnych ras. ŻADNA z nich nie chce chwytać za broń, by rozwiązywać 

problemy. WSZYSCY szanują się nawzajem i pozwalają na wzajemne wysłuchanie tego, co 

kto ma do powiedzenia. Jest to ważne. I tego właśnie teraz potrzeba na waszej planecie. 

Wiele rzeczy dałoby się rozwiązać, gdybyście zadali sobie trud uszanowania i wysłuchania 

innych, którzy mieszkają tu na waszej planecie Ziemi. Takie podejście powinno być, że tak 

powiem, „przytulone” przez waszą świadomość. 

Wasza świadomość ma różne poziomy o różnych częstotliwościach. A świadomość jest 

wszystkim. 

Byłam proszona przez Mądrych, abym przemówiła w języku, którym my się posługujemy – 

gdy znajdujemy się w konkretnym miejscu Andromedy. Valerie nigdy na tej planecie Ziemi 

nie mówiła w tym języku, chociaż mówili w nim inni Pracownicy Światła. Ale czas, by 

Valerie też w nim mówiła. Pomogę jej w tym. Jeśli dacie nam chwilę, spróbujemy teraz 

komunikowania się w języku, który pochodzi z Andromedy, z Lya. 

… … … 

Poczekajcie, proszę … … … 

(Mowa i częstotliwość Lya przekazane przez Val z Andromedy. Prosimy posłuchać zapisu 

audio poniżej.) 

Valerie śmieje się, ale jest to pozdrowienie. Widzę, że dałam przekaz na częstotliwości, która 

jest zbyt mocna i zbyt szybka, aby mogła być odebrana na waszej Ziemi, dlatego będziemy 

jeszcze próbować – nie dzisiaj. Valerie trochę nie czuje się w formie. Będziemy nad tym 

pracowały przed następnym spotkaniem, aby wtedy, z błogosławieństwami Kosmicznego Sai 

Baby, porozumiewać się w tym języku. 

Hmm! Ale nawet jeśli tego głosu nie da się łatwo zrozumieć w tym języku, on jednak niesie 

energię z Andromedy i gdy naprawdę otworzycie umysł na odbiór tej energii, zobaczycie, że 

jest bardzo uspokajająca, pokojowa – jest taka jak na Andromedzie. 

Muszę teraz odejść, ale będę czekała na następne nasze spotkanie, gdyż Kosmiczny Sai Baba 

prosił mnie, abym wróciła i przemawiała na Jego następnym spotkaniu. Będę go 

wyczekiwała. Mam nadzieję, że wy też będziecie go wyczekiwali. 



Dziękuję wam, moi drodzy, dziękuję. 

Dziękuję. 

5 grudnia 2017 r. 

Valerie: Z głęboką miłością i szacunkiem wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się 

wśród nas. Jest wtorek, 6 grudnia 2017 r.; znajdujemy się w Moss Vale. 

❝Jestem. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z wami dwojgiem1, wiedząc, że jestem 

mile widziany. Dziękuję za zaproszenie. 

Wiem, że wasze spotkanie jest dzisiaj nieco inne – była w tym pewna inspiracja z naszej 

strony, gdyż chcieliśmy, abyście wy byli razem na tym przesłaniu, ponieważ dla obojga z 

was nadchodzi zmiana. Nie martwcie się jednak – ona raczej się wam spodoba. Chcę, 

żebyście o tym wiedzieli. Jest to nagroda za całą pracę, którą wykonaliście. 

Przesłanie, jakie mam dziś dla was, to to, że nastąpi poprawa dla ludzi – ludzie obawiają się i 

martwią o przyszłość, o to, dokąd to wszystko zmierza i że jest to: 

 zagrożenie z przestrzeni kosmicznej – a nie jest 

   

 zagrożenie z wnętrza tej Planety – a nie jest 

   

 lub może zagrożenie ze strony samej Matki Ziemi.  

Tak, istnieje potrzeba pewnego przystosowania się wewnątrz niej (Matki Ziemi), ze względu 

na wszystkie te rzeczy, które zabrano z jej wnętrza – ona musi się uregulować, a to dla 

uzdrowienia wymaga wstrząsów i czasami „zrzucenia.” Ludzkość musi zrozumieć naturę 

Matki Ziemi, a ona daje powietrze, które wdychacie i utrzymuje wodę, którą pijecie, i 

wyhodowuje w swojej ziemi pożywienie, które jecie … wasze przetrwanie tak bardzo od niej 

zależy, gdy mieszkacie tu w Ziemskim Ciele. 

Oczywiście wiecie, że jesteście duchem – jesteście duchowym ciałem – wasz duch jest 

najważniejszy – to on utrzymuje wasze Ziemskie Ciało przy życiu. 

Wielokrotnie to mówiłem; chciałbym widzieć zmiany na tej Ziemi, aby ją wzmocnić. 

 Gdyż ona jest Świadomością … … 

   

 Ona jest żywa! 

Gdyby nie żyła, nie byłoby energii na rozwój różnych rzeczy lub utrzymywanie takich rzeczy 

jak woda czy zamiana powietrza lub eteru na tlen, który wdychacie. Nie bierzcie więc Matki 

Ziemi za daną raz na zawsze. 

Nie bierzcie jej za pewnik. 

http://pl.cosmicsaibaba.com/5-grudnia-2017-r/#one


Ona jest waszą MATKĄ. Rdzenni mieszkańcy w różnych miejscach Ziemi w czasach 

starożytnych bardzo dobrze o tym wiedzieli, gdyż słuchali tego, co uczyli ich gwiezdni 

ludzie. Gwiezdnych ludzi nazywali różnymi imionami – nazywali ich Bogami, bo 

rzeczywiście przychodzili oni z Polem siłowym Boga, które odżywia wszystko i dba o 

wszystko. 

A jest to miłość. 

Nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości. Matka Ziemia najbardziej zasługuje na waszą 

Miłość, ponieważ to ona stale dba o was i daje wam miejsce zamieszkania, abyście korzystali 

z możliwości życia na Planecie Ziemi i doświadczania różnych przejawów Życia i Miłości – 

bo właśnie po to tu jesteście. Jesteście tutaj, aby pomagać sobie nawzajem. Dzięki temu 

pomaganiu rozwijacie się – wzrastacie w świadomości. Na Ziemi są ludzie, którzy rozwinęli 

się bardziej niż inni, ale oni wszyscy pomagają sobie nawzajem. 

Wybierajcie Ludzi Mądrych, albo takich, w których towarzystwie czujecie się dobrze. To 

wasi przyjaciele – znacie ich. A inni – ślijcie im modlitwy, ale unikajcie ich! Ponieważ w 

pewnym stopniu przyjmujecie od nich energię, jeśli nie uważacie i nie dbacie o swoje własne 

ciało. Jest to ważne w czasie, gdy żyjecie w Ziemskim Ciele. Ono ma także świadomość, 

która jest oddzielna od świadomości waszej Jaźni, waszej Duszy, waszego Ducha. 

Pamiętajcie więc o tym. 

Bądźcie świadomi wszystkich tych rzeczy – nie traktujcie niczego jako dane raz na zawsze – 

bądźcie wdzięczni za to, co macie, póki to macie, gdyż kiedyś odejdziecie, ale dalej będziecie 

mieli świadomość i życie. 

Z tym przesłaniem dzisiaj was zostawiam, ponieważ ktoś inny chce przyjść i przemówić – 

było to obiecane na ostatnim spotkaniu. Chodzi o Val z Andromedy. 

Odchodzę więc. Rozumiem, że stworzono możliwość przesyłania listów z witryny 

internetowej na adres Valerie. Chętnie je przyjmę. Gdy napiszecie je, ja je już otrzymałem – 

wiedzcie o tym – w istocie nie będzie żadnej potrzeby ich wysyłania, ale jeśli lepiej się z tym 

czujecie, prześlijcie je, proszę. 

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję za wysłuchanie mnie. 

Ja Bóg, Błogosławię was.❞  

Andromeda Val 

Przesłanie odebrane od Val z Andromedy na spotkaniu z Kosmicznym Sai Babą dnia 6 

grudnia 2017 r. w Moss Vale. 

„Jestem Val z Andromedy. Z przyjemnością przychodzę dzisiaj na zaproszenie Kosmicznego 

Sai Baby, gdyż to On zaaranżował to spotkanie. 

Myślę, że zintegrowałam się z energią Valerie, więc dzisiejsze przekazy powinny być 

klarowniejsze. Jeśli nie będą, będziemy dalej nad tym pracowały, aż takie się staną. Być 



może pamiętacie, że ona mówiła, a raczej pozwoliła mi mówić przez siebie, w języku, który 

używa się na Andromedzie w miejscu, skąd przychodzimy. 

Ale, jak mam to powiedzieć, tamten przekaz był zbyt szybki – dosłownie – dlatego mamy 

nadzieję tym razem wykonać to wolniej. Mam do przekazania wam mnóstwo informacji o 

Andromedzie, ale dzisiaj chciałabym, aby Valerie odebrała przekaz w Języku Światła z 

Andromedy.” 

  

[transmisja w Języku Światła – zapis audio poniżej] 

  

„Dalej nie jest dobrze – czytelnicy muszą posłuchać zapisu audio.” 

Teraz mówi Valerie: 

Val z Andromedy mówi, że przekaz znów się nie udał … … tym razem wydaje się zbyt 

wolny, dlatego będą musieli jeszcze ze mną popracować, aby energia przechodziła 

poprawnie. Wiedzcie, że używana energia czy język jest zawsze przekazywany telepatycznie, 

dlatego pewną trudność sprawia przesłanie go przez krtań Valerie …  

Teraz mówi Val z Andromedy 

„Wrócimy jeszcze raz, obiecuję, i dalej będziemy pracowały z tą energią, aby uzyskać 

przekaz w tym języku. 

Dziękuje, dziękuję wam, moje dzieci. 

Dziękuję.” 

1 Z Valerie i jej mężem. Jak Valerie wyjaśniła w liście do tłumaczy, to spotkanie było nietypowe, gdyż 
po raz pierwszy zdarzyło się tak, że nikt nie przyszedł na spotkanie medytacyjne, które ona prowadzi 
od 30 lat. Potem otrzymała liczne przeprosiny za nieobecność. (Dop. tłum.) 

 

 

 


