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JAK MOZESZ UDOWODNIC, ZE ANDRZEJ STRUSKI POSIADA WCIELONA DUSZE DOWODCY WOJSK ARMII
NIEBA.  
 30.06.2017
 Miroslaw Arak; - Twoje pierwsze i mam nadzieje, ze nie ostatnie pytanie do mnie brzmi; cyt. ''Jak mozecie udowodnic,
ze Andrzej Struski posiada wcielona Dusze Dowodcy Wojsk Armii Nieba w postaci wybranej przez Boga Stworce do
prowadzenia Misi Czasow Ostatecznych?'' Nikt poza mna, nie moze udowodnic kwestii zawartej w tym pytaniu. Dowody
przedstawie chronologicznie.
 
 W czasie od Pazdziernika 1985r do maja 1999r w moim zyciu zaistnialy takie sytuacje, ktore jednoznacznie okreslay
charakter i skale, jak rowniez jakosc moich doswiadczen zmyslowych i intelektualnych.
 
 1/ Niespodziewanie dla mnie zespol informacji, ktory zaistniale w mojej swiadomosci. Informacje te, objawily sie mi w
jednej chwilii. Nawet nie w jednej sekundzie, duzo szybciej. To byl obszerny zbior informacji a czas ich wprowadzenia
do mojej swiadomosci nieslychanie krotki. Otrzymalem w nim wiedze dotyczaca potrzeb Duszy wcielanej w cialo
czlowieka.
 
 2/ Proces doswiadczen intelektualnych, ktory polegal na wielokrotnym zwiekszeniu moich procesow pamieciowych i
dzialania swiadomosci. Proces ten trwal przez okres 12 lat i odbywal sie na planie moich w pelni swiadomych zachowan
umyslowych.
 
 3/ Przymierze - pomiedzy mna, czlowiekiem, ktory przeszedl proces zmiany zdolnosci na planie swiadomosci i pamieci,
czlowiekiem, ktory w czasie poprzednich 13 lat, zmienil sie na tyle, ze mogl podjac odpowiedzialna decyzje o podjeciu
sie zadania, jakie ma wykonac na ziemi. Dodam, ze w tamtym czasie, czyli w 13 roku mojego dzialania, nie wiedzialem,
co mam wykonac i kim jestem w duszy. Po trudnym dla mnie tym 13 roku podjalem decyzje. W lutym 1999r nastapil akt
przymierza mojej osoby z Bogiem.
 
 4/ Natychmiast po przymierzu nastapil czas trzech miesiecy, kiedy poznawalem budowe duchowej postaci czlowieka.
Kazdy z kolejnych etapow poznawania podstawowego systemu duchowego czlowieka byl mi przedstawiony w
identyczny sposob, w jaki otrzymalem pierwszy przekaz w 1985r. W jednej chwilii do mojej swiadomosci docieral
precyzyjny obraz i komplet informacji dotyczacych konstrukcji i dzialania podstawowego systemu eterycznego
czlowieka. Chronologicznie i nieslychanie precyzjnie otrzymywalem kolejne informacje, dotyczace poznawania i
cwiczenia kolejnych mechanizmow magnetyczno-eterycznych. 
 5/ Po opanowaniu przeze mnie wszystkich duchowych aspektow pracy podstawowego systemu eterycznego czlowieka
nastal czas, ktoty obajwil sie mi jako kolejne i wyjatkowe zaskoczenie. Tego, co w tym momencie przezylem nie mozna
bylo sobie nawet wyobrazic. W wiedzy, jaka uzyskali ludzie na ziemi nie bylo przyczyn, ktore umozliwilyby mojej
swiadomosci (jak rowniez swiadomosci kogokolwiek innego) wyobrazenia sobie takich sytuacji i stanow rzeczy, jakie
wtenczas przezylem i poznawalem. Pierwsza taka rzecza byl proces wypowadzenia mojej duszy do specjalnego
swietlnego transportera, ktorym moja dusza zaczela podroz w gore. Kolejna niespodzianka byl dla mnie fakt lokalizacji
mojej duszy, jaki doznala moja swiadomosci w jakis sposob polaczona z dusza. W tym momencie zrozumialem, ze,
mimo iz jestem w pelnej swiadomosci w moim wlasnym ciele fizycznym, to rowniez mentalnie kontroluje stany
przebiegajace w moje duszy. To byl pierwszy moment w historii wszechswiata, kiedy swiadomy czlowiek, moze
kontrolowac oba stan - zarowno wlasnej swiadomosci, jak rowniez wlasnej duszy wyprowadzonej poza jego cialo w
jednym czasie. Bylo to dla mnie fascynujace doznanie. Ale to, co nastapilo w nastepnej kolejnosci to, bylo juz calkowita
dla mnie niespodzianka. W pewnym momencie doswiadczylem, jak moja Dusza lokuje sie w miejscu okreslonym
wowoczas przeze mnie, jako fotel zawieszony w przestrzeni kosmicznej. Dodam, ze mentalnie doswiadczylem tych
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lokalizacji duszy w taki sposob, jakbym calym cialem fizycznym tego dokonywal. Wracajac do zdarzen; - czuje, ze
siedze w fotelu a wokol mnie rozposciera sie proznia kosmiczna. Nie czuje niczego negatywnego, niepokoju, czy
strachu. Po prostu siedze tak jakbym siedzial na fotelu we wlasnym domu, pelne bezpieczenstwo. Po chwili to miejsce,
w ktorym siedze, zaczyna okrywac specjalna konstrukcja. Ukazany mi proces powstawania tej konstrukcji, podobny w
formie do podwojnego kielicha, byl manifestacja dla mojej swiadomosci a zastosowany w celu uzmyslowienia mi gdzie
jestem i co tu bede czynil. Okazalo sie , ze moja Dusza po wyprowadzeniu z ciala fizycznego, zostala
przetransportowana do bojowego okretu armii nieba a ja umiejscowilem sie w fotelu dowodcy tego okretu. W tym
momencie uzyskalem informacje, ze jest to flagowy okret armii nieba, a ja jestem jego dowodca, tym samym, jestem
dowodca armii nieba. Te moje doswiadczenia sa dowodami na to, (dodam, ze wszystkie te doswiadczenia przebiegaly
w czasie pelnej kontroli mojej swiadomosci. Nigdy ani na jeden moment nie znajdowalem sie w stanie poza
zmyslowym.), jaka postacia jest moja dusza i, ze zostalem wybrany do prowadzenia misjii Czasow Ostatecznych, jako
czlowiek z wcielona dusza Dowodcy Armii Nieba. 
 
 Andrzej Struski de Merowing
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