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Archanioł Michał przemawia na konferencji 

 

Jak informowaliśmy wcześniej w tej witrynie, Valerie Barrow była jednym z 
zaproszonych mówców na niedawnej Close Encounters Conference (Konferencji 

o Bliskich Spotkaniach) w Byron Bay w styczniu 2017 r. Valerie przedstawia tutaj 

to, co zdarzyło sie na  tej konferencji. 

Wspaniała wiedza, jaką dzielono się na Afterlife Explorers Conference (Konferencji 

Badaczy Życia Pozagrobowego) i dwa dni później Close Encounters Conference,w 
Byron Bay, naprawdę warta była zachodu. Oto strona internetowa Organizatorów 

zawierająca ogłoszenie o następnej konferencji, która odbędzie się w Coffs Harbour 
w 2018 r. Planują oni także WORLD RAINBOW SERPENT DAY (ŚWIATOWY 

DZIEŃ TĘCZOWEGO WĘŻA)  – Cosmic Consciousness Conference (Konferencja 

o Kosmicznej Świadomości) przy górze Uluru w Voyages Ayers Rock Resort w 
dniach od 12 do 14 stycznia 2018 r. 

Nasi czytelnicy mogą pamiętać, że Archanioł Michał pojawił się 3 stycznia 

2017 r. – w dniu, w którym normalnie odbieramy przekaz Kosmicznego Sai 

Baby. Kosmiczny Sai Baba telepatycznie poinformował, że sam w tym dniu nie 

ma przesłania, ale jest ktoś inny, kto chce przemawiać. Był to Archanioł 

Michał, który powiedział, że chciałby przemówić na konferencji w Byron Bay w 

dniu 16 stycznia 2017 r., na której miała występować Valerie. Wspomniał, że 

obecne przyjście zamiast Kosmicznego Sai Baby było próbą przed 

wspomnianą konferencją.  

http://www.valeriebarrow.com/
http://closeencountersconference.com.au/
http://closeencountersconference.com.au/
http://pl.cosmicsaibaba.com/?p=314
http://pl.cosmicsaibaba.com/?p=314
http://pl.cosmicsaibaba.com/?p=314
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Wystąpienie na konferencji Valerie zaczęła od przedstawienia swojego 

związku z Sathya Sai Babą, Kosmicznym Sai Babą i Alcheringą – duchem 

opiekuńczym Aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii. Po tym 

nastąpiła sesja channelingu z Alcheringą (która będzie udostępniona po 

przygotowaniu wideo). Następnie mówił Archanioł Michał. Zanim wysłuchacie 

Archanioła Michała – link do zapisu audio znajduje się poniżej – możecie 

odnieść korzyść z zapoznania się z tym, co Alcheringa powiedział Valerie 

podczas jej odwiedzin góry Uluru (pokazanej na załączonym tu zdjęciu) z 

przyjaciółmi w roku 1994. Oto wyjątek z książki The Book of Love, by a 

Medium (Księga miłości napisana przez medium) autorstwa Valerie.  

To Wydarzenie – w tym miejscu mój głos zaczął się zmieniać. – Tak, tym 

to jest. Będzie to Wydarzenie, które stanie się wydarzeniem światowym i 

odbije się echem w innych światach – wszystkie światy usłyszą o nim. 

Bedzie to początek podobnych zdarzeń na całej Ziemi, ale na Uluru 

będzie to jak otwarcie drzwi. Będzie to grupowe pojawienie się 

Gwiezdnych Statków i wszyscy obecni przy tej górze doświadczą 

obecności Istot Pozaziemskich. (Głębokie westchnienie.)  

Będzie to krótka wizyta, ale nie pozostawi u nikogo żadnych wątpliwości. 

Ty, moja droga, będziesz naszym rzecznikiem. Nie zamierzamy lądować, 

ani zabierać cię na pokład. Będzie intensywna komunikacja i Czarny 
człowiek (Aborygen) i Biały człowiek wiele zrozumieją. 

Tą informacją będziecie się dzielić. To będzie pomocne w nawiązaniu 

więzi między tymi dwoma rasami. Mówi Alcheringa.  

 

Archanioł Michał 

Oryginał i transkrypcja zapisu audio przekazu Archanioła Michała znajduje się 

w witrynie Valerie Barrow, a polskie tłumaczenie i oryginalne audio w witrynie 

Kosmicznego Sai Baby. 

Przekaz Archanioła Michała przypomniał Valerie, że o Wydarzeniu tym była 
mowa w roku 1994, kiedy trzymała Kamień Alcheringi – który był zawinięty w 

łykowy papier i przewiązany sznurkiem (nigdy go nie otworzyła). Opisała to 

„Wydarzenie” na stronie 105 swojej książki „The Book of Love, by a Medium,” 

której rękopis został osobiście pobłogosławiony przez Awatara Śri Sathya Sai 

Babę w 1995 r. Wracając pamięcią wstecz, rozumiem teraz, że gwiezdni 

ludzie uznali, że nie są mile widziani, dlatego wtedy odłożyli swoją grupową 

wizytę na Uluru. 

http://www.valeriebarrow.com/?p=2261
http://pl.cosmicsaibaba.com/mowi-archaniol-michal/
http://pl.cosmicsaibaba.com/mowi-archaniol-michal/
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Obecnie będą oceniać nastawienie wszystkich DUSZ na ziemi do ich 

GRUPOWEGO pojawienia się w styczniu 2018 r. Mamy oczywiście nadzieję, 

że stanie się to podczas Cosmic Consciousness Conference (Konferencji 

Kosmicznej Świadomości), która odbędzie się przy Uluru w dniach 12 – 14 

stycznia 2018 r.  

Dnia 16 stycznia 2017 r. Archanioł przejawił się na Close Encounters 

Conference, która odbyła się w BYRON BAY. Czekamy na wideo pokazujące, 

jak on przychodzi w tę ziemską atmosferę i bardzo głośno „grzmi” swoje 

przesłanie. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli umieścić na Youtube 

wideo, czego zażyczył sobie Archanioł Michał.  

 

Nota bene: Valerie wyjaśnia, że gdy Archanioł Michał wstępuje w nią: „Jego 

obecność przejmuje moje ciało – wtedy sprawia, że siedząc na krześle, 

pochylam się do przodu; czuję ‘bardzo silne parcie energii’, która jest 

wpompowywana w mój kręgosłup (szczególnie w okolice serca) i wówczas 
czuję i słyszę, jak jego głos wchodzi do mojej krtani i powoli podnosi moje ciało 

do pozycji wyprostowanej i wtedy on rozpościera swoje skrzydła i bardzo 

głośno zwraca się do wszystkich... 

Jest to, oczywiście, aktorstwo, ale mój mąż John powiedział mi, że to 

oczarowało całą widownię. Z pewnością w tym oczarowaniu nie utrzymuje ich 

głos Valerie – zauważa mąż. Jak powiedziała Valerie, była to najsilni ejsza 

energia przechodząca kiedykolwiek przeze mnie – i był to dla mnie prawdziwy 

wstrząs – myślałam, że to uniesie mnie w powietrze. Ledwo mogłam ustać. 

Gdy Kathryn Hand i Mike Turner (organizatorzy) weszli na scenę podczas 
zadawania pytań z publiczności, oboje stali po obu jej stronach i trzymali jej 

ręce. To naprawdę pomogło jej znów utrzymywać się na ziemi. Valerie była im 

za to szczerze wdzięczna.” 

W planach jest WORLD RAINBOW SERPENT DAY (ŚWIATOWY DZIEŃ 

TĘCZOWEGO WĘŻA) podczas międzynarodowej Cosmic Consciousness 

Conference przy Uluru w schronisku Voyages Ayers Rock Resort w dniach 12 

– 14 stycznia 2018 r. Miejsce to jest czakrą splotu słonecznego Ziemi, Uluru-

Kata Tjuta. Temat konferencji to PRZEBUDŹ PODNIEŚ AKTYWUJ. Naszą 

misją jest przygotowanie ludzi do pójścia w kierunku kosmicznej świadomości i 

na dobre zagoszczenia w nowym 5-tym wymiarze. 

[Z Newslettera Valerie Barrow tłum. KMB, 2017.02.11] 

 

http://www.valeriebarrow.com/?p=2223#mikael

