
Mobilizácia kvôli rádioaktívnej hrozbe. Sen 18. augusta 2022, Denis Blaho 

Mobilizoval som ľudí a ohlasoval som hrozbu rádioaktívnej nehody. Bolo to akoby na 
benzínovej pumpe v pre mňa neznámej oblasti. Bola tam skupina ľudí, aj mladí a matky, 
ktoré mali deti niekde inde. Ja som sa dozvedel akoby mi z budúcnosti poslali vopred správu, 
že pôjde nejaký transport, konvoj kamiónov, ktorý ponesie niečo rádioaktívne, a kvôli zlej 
bezpečnosti to vybuchne, uvoľní sa to a bude to zabíjať ľudí. 

S naliehavosťou som to vopred s istotou ohlasoval a mobilizoval miestnych ľudí, nech sa na 
to pripravia. Nech sa vybavia oblekmi proti röntgenovému žiareniu, a oni ma naozaj poslúchli 
a reagovali, stali v radoch na výstroj, kapucne a plášte, a vtedy sa to uprostred príprav 
začalo diať. Zotmelo sa a začali padať horiace kusy niečoho, čo vyzeralo ako kusy na zem 
padajúcich horiacich meteoritov, a čo sme nečakali, nastalo aj krátke silné zemetrasenie, 
ktoré to všetko ešte zhoršilo. Na povrch zeme, ktorá bola močaristá, po tých otrasoch zeme 
presakovali veľké mláky oleja alebo ropy, ktoré sa išli zapáliť od tých padajúcich 
rádioaktívnych kusov. Mladí ľudia aj matky na seba brali oblečenie proti žiareniu, a išli 
zachraňovať tú katastrofu, hasiť požiare z tých padnutých kusov, aby sa nerozšírili. Bolo dosť 
jasné, že idú zrejme nasadiť životy a mnohí to neprežijú, ale vedomie, že zachraňujú stovky 
a tisíce ďalších životov, svoje blízke i vzdialené rodiny, ich viedlo k hrdinstvu, aké som ešte 
nevidel. 

Celá atmosféra sna a to čo sa vôkol dialo, mi pripomínalo atmosféru a hrdinské osudy zo 
seriálu Černobyľ. Akurát že tam boli hrdinami muži, požiarnici, baníci, a tu išli do nasadenia 
aj mladí ľudia a ženy matky. 

Keď som sa už zobúdzal, nasadzoval som si v poslednej scéne sna tiež ten plášť proti 
rádioaktivite. Uvedomil som si, že to všetko prišlo ešte o niečo skôr, ako som to ohlasoval. 
Zle sa mi ten plášť obliekal cez hlavu, zistil som, že mi v tom bráni hrubá šiltovka. Prizrel som 
sa akú šiltovku to vlastne na hlave mám, a zbadal na nej veľký nápis „USA“. 

Pred otvorením oči som sa ešte pozrel do diaľky na tú katastrofu, a videl som obrovské 
pláne, aké som nikdy v živote nevidel, nezmiernej šírky a rozlohy, kde boli obrovské 
močariny a mláky z podzemia presiaknutej asi ropy, zapadalo nad nimi slnko, obloha bola na 
červeno sfarbená a nejak som vedel, že som neďaleko hraníc Ukrajiny a o kus ďalej tie 
obrovské pláne začína Rusko. 

 

Efezským 6:11-13  Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti 

diablovej. 12  Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so 

svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 

13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko 

stáť. 

Kolosenským 3:12-15  A tak si oblečte ako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, 

dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť 13  znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal 

niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. 14  Ale nad to nado všetko oblečte si 

lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. 15  A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj 

povolaní v jednom tele, a buďte vďační. 

Rímskym 13:14  Ale si oblečte Pána Ježiša Krista ... 


